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ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 7 december 2006
op verzoek van De Nederlandsche Bank
inzake wijzigingen van de Statuten en het Reglement van Orde
(CON/2006/54)

Inleiding en juridische basis
Op 20 oktober 2006 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van De Nederlandsche Bank
(DNB) om een advies inzake wijzigingen van haar Statuten en het Reglement van Orde (hierna de
‘ontwerpwijzigingen’)1.
De bevoegdheid van de ECB om een Advies uit te brengen is gebaseerd op artikel 105, lid 4 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het derde streepje van artikel 2, lid 1 van
Beschikking 98/415/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de raadpleging van de Europese
Centrale Bank door de nationale autoriteiten over ontwerpen van wettelijke bepalingen2, aangezien de
ontwerpwijzigingen een nationale centrale bank (NCB) betreffen. Overeenkomstig de eerste volzin van
artikel 17.5 van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit
advies goedgekeurd.

1.

Doel van de ontwerpwijzigingen

De meeste ontwerpwijzigingen vloeien voort uit de invoering van de Nederlandse Corporate Governance
Code (hierna de ‘Code’) bij Koninklijk Besluit3. Alhoewel de Code formeel niet van toepassing is op
DNB, wenst de Directie van DNB voorzover mogelijk de in de Code vastgelegde basisbeginselen en
beste praktijken in de Statuten van DNB op te nemen en haar corporate governance te versterken.
Bovendien heeft de fusie in 2004 tussen DNB en de Pensioen- en Verzekeringskamer ook geleid tot een
aantal wijzigingen.

2.

Specifieke kanttekeningen

2.1

Onafhankelijkheid van DNB en goedkeuring van overheidswege van het bezoldigingsbeleid

De ECB begrijpt, dat ingevolge artikel 10, lid 1 van de gewijzigde Statuten het bezoldigingsbeleid voor
de Directie wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, terwijl ingevolge
1
2
3

Er zij op gewezen dat formeel gezien het Reglement van Orde niet valt onder Beschikking 98/415/EG.
PB L 189 van 3.7.1998, blz. 42.
Staatsblad 405 van 19 Augustus 2004.

artikel 10, lid 2 de Minister van Financiën de salarissen van de President en de Directeuren goedkeurt.
Dienaangaande zou de ECB willen benadrukken dat het bezoldigingsbeleid van DNB het beginsel van
institutionele onafhankelijkheid zou moeten blijven respecteren.
2.2

Ontslaggronden voor de Raad van Commissarissen

Artikel 11, lid 5 van de gewijzigde Statuten bepaalt dat leden van de Raad van Commissarissen uit hun
functie kunnen worden geschorst of ontheven indien zij niet meer voldoen aan de eisen voor de
uitoefening van hun functie of op ernstige wijze zijn tekortgeschoten. Artikel 6, lid 7 van de gewijzigde
Statuten bepaalt evenwel, dat deze gronden de 'enige’ gronden zijn voor ontslag of schorsing van de
President en de Directeuren. Om redenen van rechtsduidelijkheid en rechtszekerheid, zou de ECB willen
aanbevelen, dat in artikel 11, lid 5 tussen de woorden ‘aandeelhouders’ en ‘uit’ het woord ‘slechts’ wordt
ingevoegd, waardoor deze bepaling in overeenstemming wordt gebracht met artikel 6, lid 7.

Dit Advies wordt op de website van de ECB gepubliceerd.

Gedaan te Frankfurt am Main, 7 december 2006.

[getekend]

De President van de ECB
Jean-Claude TRICHET
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