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EUROPESE CENTRALE BANK
AANBEVELING VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 13 april 2006
aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banque de France
(ECB/2006/5)
(2006/C 98/08)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale
banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op
artikel 27.1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

De rekeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) en
van de nationale centrale banken van het Eurosysteem
worden gecontroleerd door onafhankelijke externe
accountants, die op aanbeveling van de raad van bestuur
van de ECB zijn aanvaard door de Raad van de Europese
Unie.
Krachtens artikel L.142-6 van de Monetaire en Financiële
Code benoemt de Algemene Raad van de Banque de
France twee met wettelijke controle belaste accountants
die belast zijn met het controleren van de rekeningen
van de Banque de France. Krachtens artikel L.823-1 van
het Wetboek van Koophandel, wordt een plaatsvervangende accountant aangesteld die de zittende accountants
vervangt in geval van weigering, niet- beschikbaarheid,
ontslag of overlijden.
De mandaten van de huidige externe accountants van de
Banque de France eindigen na de audit van het boekjaar
2005. Het is derhalve noodzakelijk om met ingang van
het boekjaar 2006 externe accountants te benoemen.

(4)

De Banque de France heeft Deloitte & Associés en
Mazars & Guerard als haar externe accountants geselecteerd en KPMG S.A. als haar plaatsvervangende accountant voor de boekjaren 2006 tot en met 2011, zulks
overeenkomstig haar regels inzake openbare aanbesteding en de ECB is van mening dat de geselecteerde
accountants voldoen aan de noodzakelijke vereisten voor
benoeming,

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

1. Het verdient aanbeveling dat Deloitte & Associés en Mazars
& Guerard gezamenlijk worden benoemd tot externe
accountants van de Banque de France voor de boekjaren
2006 tot en met 2011.
2. Het verdient aanbeveling dat KPMG S.A. wordt benoemd tot
plaatsvervangende accountant van de Banque de France
voor de boekjaren 2006 tot en met 2011.

Gedaan te Frankfurt am Main, 13 april 2006.
De President van de ECB
Jean-Claude TRICHET

