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ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 22 december 2008
op verzoek van het Belgische Ministerie van Justitie betreffende een wetsontwerp tot verbetering
van de werkingsregels voor de vennootschapsorganen, inzonderheid door de invoering in het
Wetboek van Vennootschappen van bepalingen houdende een verklaring inzake deugdelijk bestuur
en tot oprichting van een remuneratiecomité, door de beperking van de beëindigingsvergoeding
voor bepaalde vennootschapsmandatarissen en door de hervorming van de regeling voor het
beroepsverbod in de bank- en financiële sector
(CON/2008/91)

Inleiding en rechtsgrondslag
Op 5 december 2008 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de Nationale Bank van
België/Banque Nationale de Belgique (NBB), handelend namens het Belgische Ministerie van Justitie om
een advies betreffende een wetsontwerp tot verbetering van de werkingsregels voor de
vennootschapsorganen, inzonderheid door de invoering in het Wetboek van Vennootschappen van
bepalingen houdende een verklaring inzake deugdelijk bestuur en tot oprichting van een
remuneratiecomité,

door

de

beperking

van

de

beëindigingsvergoeding

voor

bepaalde

vennootschapsmandatarissen en door de hervorming van de regeling voor het beroepsverbod in de banken financiële sector (verder het ‘wetsontwerp’ te noemen).
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 bepalingen1, aangezien het
voorstel van wet betrekking heeft op de NBB. Overeenkomstig het consultatieverzoek concentreert dit
advies zich op de toepassing op de leden van het Directiecomité van de NBB, met inbegrip van de
Gouverneur,

van

de

bepaling

van

het

wetsontwerp

betreffende

de

begrenzing

van

de

beëindigingsvergoedingen. 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 aangenomen.

1.

Doel van het Wetsontwerp

In zijn algemeenheid is het wetsontwerp ingegeven door de intentie van de Belgische autoriteiten het
vertrouwen in de financiële sector te doen toenemen2. Het wetsontwerp heeft drie doelstellingen: i) ten
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PB L 189 van 3.7.1998, blz.42.
Zie de memorie van toelichting bij het wetsontwerp, blz. 13.

eerste, wordt een aantal bepalingen van Richtlijn 2000/46/EG3 die genoteerde vennootschappen verplicht
een verklaring inzake deugdelijk bestuur op te nemen in het jaarverslag4, in Belgisch recht omgezet; het
wetsontwerp gaat nog verder en verplicht deze vennootschappen in hun verklaring inzake deugdelijk
bestuur een remuneratieverslag op te nemen5 en een remuneratiecomité op te richten binnen hun raad van
bestuur bestaande uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur aan wie een adviesverlenende taak6
wordt toevertrouwd; ii) ten tweede, voert het een begrenzing in van de beëindigingsvergoedingen die
mogen worden toegekend aan uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen en aan
personen aan wie het dagelijks bestuur ervan werd toevertrouwd7. Deze begrenzing zou toepassing vinden
op de totale aan een uitvoerend bestuurder van een beursgenoteerde vennootschap (of een
dochtermaatschappij van die vennootschap) uitgekeerde vergoeding wanneer hij ophoudt8 zijn mandaat
waar te nemen in de beursgenoteerde vennootschap9; en iii) ten derde, beoogt het wetsontwerp de
regeling voor het beroepsverbod in de bank- en financiële sector te hervormen10.

2.

Algemene opmerkingen

De begrenzing van de beëindigingsvergoeding van artikel 14 van het wetsontwerp geldt voor alle
beursgenoteerde vennootschappen, met inbegrip van de NBB, aangezien de NBB de juridische status van
een beursgenoteerde vennootschap heeft. Het wetsontwerp, dat beoogt ‘in het belang van het
beleggersvertrouwen’ in de financiële markten, de bestaande bekommernis ‘weg te nemen’ omtrent
overdreven hoge beëindigingsvergoedingen waarop sommige vennootschapsmandatarissen aanspraak
kunnen maken naar aanleiding van de beëindiging van hun functie binnen een genoteerde vennootschap,
is niet in het bijzonder gericht tot de besluitvormende organen van een NCB en druist niet in tegen het
principe van de persoonlijke onafhankelijkheid. In dit verband zij opgemerkt dat het Directiecomité van
de NBB, met inbegrip van de gouverneur, verder onder het toepassingsgebied vallen van artikel 14.2 van
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Richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 tot wijziging van de Richtlijnen van de
Raad 78/660/EEG betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen en 83/349/EEG betreffende de
geconsolideerde jaarrekening, 86/635/EEG betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken
en andere financiële instellingen en 91/674/EEG betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van
verzekeringsondernemingen, PB L 224 van 16.8.2006, blz. 1.
Artikel 3 van het wetsontwerp dat een nieuw artikel 96 § 2 invoert in het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 3 van het wetsontwerp, dat een nieuw artikel 96 § 3 invoert in het Wetboek van Vennootschappen, op basis van
de Aanbeveling van de Commissie 2004/913/EG van 14 december 2004 ter bevordering van de toepassing van een
passende regeling voor de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen, PB L 385, 29.12.2004, blz. 55.
Artikel 6 en 7 van het wetsontwerp, die respectievelijk een nieuwe afdeling IIIter en een nieuw artikel 526quater
invoeren in het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 14 van het wetsontwerp dat een nieuw artikel 520bis invoert in het Wetboek van Vennootschappen.
Overeenkomstig de memorie van toelichting valt het normale verstrijken van de ambtstermijn van de bestuurder eveneens
onder de begrenzing en geldt deze ongeacht de partij (d.w.z. de bestuurder of de onderneming) die het initiatief neemt een
einde te maken aan de functie (memorie van toelichting bij het wetsontwerp, blz. 16 en 17).
Volgens het wetsontwerp mag een dergelijke vergoeding niet hoger zijn dan het laagste van de twee volgende bedragen:
(i) de vergoeding die zou zijn verschuldigd voor de resterende looptijd van de gedurende deze periode van twaalf
maanden beëindigde rechtsverhoudingen; of (ii) de vergoeding die overeenstemt met een jaarvergoeding, of wanneer dit
bedrag hoger is een vergoeding gelijk aan één vierde van deze jaarvergoeding per aangevangen periode van vijf jaar
dienst met een maximum van een anderhalve keer de jaarvergoeding.
Artikel 23 tot 32 van het wetsontwerp. Deze bijzondere regeling omvat verschillende wetten waarvan de toepassing
wordt gecontroleerd door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen/Commission Bancaire, Financière
et des Assurances (CBFA), en die het verbod inhouden voor personen die wegens bepaalde misdrijven veroordeeld
werden de functie uit te oefenen van, met name, bestuurder van een onderneming onder toezicht.
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de Statuten dat garandeert dat zij alleen van hun ambt kunnen worden ontheven als zij niet meer voldoen
aan de eisen voor de uitoefening van het ambt of ernstig zijn tekortgeschoten.

3.

Specifieke opmerkingen

De ECB begrijpt dat het wetsontwerp geen afbreuk doet aan artikel 2 van de wet betreffende het organiek
statuut van de NBB dat bepaalt dat de bepalingen betreffende de naamloze vennootschappen aanvullend
gelden en dat dus de aan de Regentenraad11 van de NBB toegekende bevoegdheid om het aan de
algemene vergadering voorgelegde jaarlijks verslag over de verrichtingen en de rekeningen goed te
keuren, niet door het wetsontwerp wordt aangetast12.

Dit Advies wordt op de website van de ECB gepubliceerd.

Gedaan te Frankfurt am Main, 22 december 2008.

[getekend]

De President van de ECB
Jean-Claude TRICHET
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Artikel 28, lid 3 en artikel 30, lid 5 van de statuten van DNB.
Zie met name artikel 10 van het wetsontwerp dat een nieuw artikel 554 invoert in het Wetboek van Vennootschappen.
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