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Grote landen grijpen de macht binnen de ECB  

 

Op de Europese top eind maart werd Wim Kok voorgedragen als voorzitter van de groep 

van experts die de economische strategie van de EU moet evalueren en Gijs de Vries als 

de Europese terrorismecoördinator. Over een zeker zo belangrijke benoeming, die van 

een nieuw ECB-bestuurslid, werd nauwelijks ophef gemaakt. Centrale bankiers spreken 

de gemiddelde burger blijkbaar niet echt aan. Toch is met de beslissing van de Europese 

Raad om de vertrekkende Spanjaard Domingo Solans te laten opvolgen door zijn vrijwel 

onbekende landgenoot Gonzalez Paramo in het ECB-bestuur een schadelijk precedent 

geschapen dat de grote landen hun zetel mogen behouden. De veel beter gekwalificeerde 

Belg Peter Praet haalde het ondanks steun van de Benelux niet. Duitsland is niet meer wat 

het geweest is en speelde ook hier weer een dubieuze rol door de Spanjaard te steunen. 

Daarmee bevestigde het impliciet het hardnekkige gerucht dat Duitsland, Frankrijk, Italië 

en Spanje een permanente zetel claimen in het zeshoofdige ECB-bestuur. In de zomer 

van 2006 moet de Duitser Otmar Issing - het geweten van de ECB - vertrekken en die kan 

dan mooi weer door een landgenoot worden opgevolgd. Dat betekent dat er slechts twee 

zetels voor de acht kleinere landen in het ECB-bestuur (Executive Board) overblijven. 

Anders gezegd, de grote landen versterken niet alleen hun greep op de EU, maar grijpen 

ook de macht binnen de ECB. Ook nu hebben de kleinere landen weer aan het kortste 

eind getrokken, hetgeen volgens mij in de toekomst veel vaker gaat gebeuren als deze 

landen zich niet verenigen. Bovendien hadden de grote landen hun invloed binnen de 

ECB al op een andere wijze vergroot. Wat is er gebeurd? Op een vorige Europese top 

hadden de regeringsleiders geconcludeerd dat er bij de uitbreiding van de EU met tien 

nieuwe lidstaten ook maar eens moest worden nagedacht over een hervorming van de 

besluitvorming binnen de Governing Council, het beleidsbepalende orgaan van de ECB. 

Aangezien het toch uiteindelijk de bedoeling is dat alle 25 EU-lidstaten tot de eurozone 

toetreden, zou een Governing Council bestaande uit 6 bestuursleden en 25 centrale 

bankpresidenten niet optimaal voor de besluitvorming zijn. Daarom werd de ECB 

gevraagd met een hervormingsplan te komen. Dat lieten de centrale bankiers zich geen 

tweede keer vragen. Zo'n unieke kans om het initiatief bij de hervorming te behouden laat 

je niet voorbij gaan. Zelfs de centrale bankiers met hun esprit de corps kwamen er niet 

gemakkelijk uit, al bleef de strijd wel binnenskamers. Er kwam een typische insiders 

oplossing uit, namelijk dat de 'grote' vier landen (en later vijf als het Verenigd Koninkrijk 

ook tot de eurozone toetreedt) samen vier stemmen behouden, de 'middelgrote' landen 

(inclusief Luxemburg!) krijgen in totaal acht stemmen en de 'kleine' landen (waaronder 

voorlopig ook Polen) gezamenlijk slechts drie stemmen. Dat geeft de nationale centrale 

bankpresidenten in het totaal 15 stemmen (nu nog 12 stemmen) tegen 6 stemmen van het 

ECB-bestuur. Anders gezegd, de besluitvorming binnen de ECB wordt verder 

gedecentraliseerd in plaats van juist gecentraliseerd, hetgeen de effectiviteit van het 

Europese monetaire beleid serieus kan ondergraven. Deze hervorming staat trouwens ook 

op gespannen voet met het principe van de collectieve besluitvorming, zoals vastgelegd 

in het Verdrag van Maastricht. Er is een reëel gevaar dat het monetair beleid wordt 

gerenationaliseerd in plaats van gedenationaliseerd. De kans dat er volgens 

landsbelangen gaat worden gestemd zal zeker toenemen. Dat zou de geloofwaardigheid 

van de ECB kunnen schaden. Wat echter de meeste zorgen baart is dat  de grote vier 

landen hun macht zowel binnen het ECB-bestuur, als binnen de rest van de Governing 



Council op grove wijze hebben versterkt. Dit belooft niet veel goeds voor de toekomst, 

niet alleen voor de ECB, maar ook niet voor de EU. 
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