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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 9 juni 1998

betreffende de maatregelen die nodig z¶n voor de volstorting van het kapitaal
van de Europese Centrale Bank

(ECB/1998/2)

(1999/32/EG)

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 (hierna de
„statuten” te noemen), inzonderheid op artikel 28,

Gelet op Besluit 98/345/EG van de Raad (1) betreffende
de benoemingen van de directie van de Europese Centrale
Bank en waarbĳ 1 juni 1998 wordt opgegeven als de
oprichtingsdatum van het Europees Stelsel van centrale
banken (hierna het „ESCB” te noemen) en de Europese
Centrale Bank (hierna de „ECB” te noemen),

Gelet op Besluit 1999/31/EG van de Europese Centrale
Bank van 9 juni 1998 betreffende de wĳze waarop het
procentuele aandeel van de nationale centrale banken in
de verdeelsleutel voor het kapitaal van de Europese
Centrale Bank dient te worden bepaald (ECB/1998/1) (2),

Gelet op Besluit nr. 10/98 van de Raad van het Europees
Monetair Instituut (hierna het „EMI” te noemen), inzon-
derheid op artikel 2.5,

Overwegende dat de ECB op 1 juni 1998 is opgericht;

Overwegende dat het kapitaal van de ECB in overeen-
stemming met artikel 28.1 van de statuten 5 000 miljoen
ECU zal bedragen en op 1 juni 1998 operationeel zal
worden;

Overwegende dat, in overeenstemming met artikel 2, lid
1, van Verordening (EG) nr. 1103/97 van de Raad de ECU
op 1 januari 1999 door de euro zal worden vervangen,
tegen een koers van één euro voor één ECU;

Overwegende dat de nationale centrale banken (hierna de
„NCBs” te noemen) in overeenstemming met artikel 28.2
van de statuten de enige inschrĳvers op het kapitaal van
de ECB en de enige aandeelhouders van de ECB zullen
zĳn;

Overwegende dat de raad van bestuur van de ECB, in
overeenstemming met artikel 28.3 van de statuten, met de
in artikel 10.3 van de statuten voorgeschreven gekwalifi-
ceerde meerderheid van stemmen bepaalt in hoeverre en
in welke vorm het kapitaal moet worden gestort;

Overwegende dat, in overeenstemming met artikel 48, de
NCBs van lidstaten met een derogatie in afwĳking van
artikel 28.3 van de statuten het kapitaal waarop zĳ hebben
ingeschreven niet storten tenzĳ de algemene raad met een
gekwalificeerde meerderheid die ten minste twee derde
van het geplaatste kapitaal van de ECB en ten minste de
helft van de aandeelhouders vertegenwoordigt, besluit dat
een minimaal percentage moet worden gestort als
bĳdrage in de bedrĳfskosten van de ECB; dat, in overeen-
stemming met het protocol (nr. 11) betreffende enkele
bepalingen met betrekking tot het Verenigd Koninkrĳk
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Bank of
England haar aandeel in het kapitaal van de ECB als
bĳdrage in de bedrĳfskosten van de ECB op dezelfde
basis als de NCBs van lidstaten met een derogatie stort;

Overwegende dat het kapitaal van de ECB derhalve alleen
zal worden gestort door NCBs van lidstaten die de
gemeenschappelĳke munteenheid invoeren,

BESLUIT:

Artikel 1

Mate waarin het kapitaal dient te worden gestort

1.1. Inschrĳvingen van de NCBs van lidstaten die aan de
gemeenschappelĳke munt deelnemen, die zĳn berekend
op grond van de verdeelsleutel, vastgesteld in overeen-
stemming met artikel 29 van de statuten, zullen volledig
worden gestort. De bedragen zĳn per 1 juni 1998
verschuldigd.

1.2. De bedragen die voor elk van deze NCBs gelden,
zĳn weergegeven in de bĳlage bĳ dit besluit.

Artikel 2

W¶ze van storting van het kapitaal

2.1. Bedragen die door de NCBs uit hoofde van de
verplichte storting van hun aandeel in het geplaatste kapi-
taal van de ECB aan de ECB zĳn verschuldigd, worden
voorzover mogelĳk verrekend met terugbetalingen van
hun respectieve bĳdragen aan de financiële middelen van
de EMI, en zullen storting van het geplaatste kapitaal van
de ECB inhouden.

(1) PB L 154 van 28. 5. 1998, blz. 33.
(2) Zie bladzijde 31 van dit Publicatieblad.
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2.2. Naast de uit hoofde van paragraaf 2.1 gedane beta-
lingen zullen de NCBs van de lidstaten die aan de
gemeenschappelĳke munteenheid deelnemen enig over-
gebleven deel van hun inschrĳving op het kapitaal
betalen door dit bedrag in ECU op de door de directie
vastgestelde rekening of rekeningen over te schrĳven, op
1 juli 1998.

2.3. De NCBs van de lidstaten die aan de gemeenschap-
pelĳke munteenheid deelnemen, vergoeden de uitstaande
bedragen tegen de maandelĳkse rente op de officiële

netto ECU-posities, toegepast als eenvoudige rente gedu-
rende de periode van 1 juni tot 1 juli 1998. Verrekening
van de verschuldigde rentebetalingen vindt ineens en
achteraf plaats, op 1 juli 1998.

Gedaan te Frankfurt am Main, 9 juni 1998.

De President van de ECB

Willem F. DUISENBERG



NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen14. 1. 1999 L 8/35

(in ECU)

Sleutel Geplaatst kapitaal Totaal verschuldigd
bedrag

Bĳdrage aan de
middelen van het EMI

Op 1 juli 1998
verschuldigd bedrag

BöLAGE

VERDEELSLEUTEL VAN HET ECB-KAPITAAL

Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique

2,8885 % 144 425 000 144 425 000 17 235 643 127 189 357

Deutsche Bundesbank 24,4096 % 1 220 480 000 1 220 480 000 138 808 404 1 081 671 596

Banco de España 8,8300 % 441 500 000 441 500 000 54 476 907 387 023 093

Banque de France 16,8703 % 843 515 000 843 515 000 104 644 800 738 870 200

Central Bank of Ireland 0,8384 % 41 920 000 41 920 000 4 924 381 36 995 619

Banca d’Italia 14,9616 % 748 080 000 748 080 000 97 565 912 650 514 088

Banque centrale du Luxembourg 0,1469 % 7 345 000 7 345 000 923 360 6 421 640

De Nederlandsche Bank 4,2796 % 213 980 000 213 980 000 26 161 252 187 818 748

Österreichische Nationalbank 2,3663 % 118 315 000 118 315 000 14 162 957 104 152 043

Banco de Portugal 1,9250 % 96 250 000 96 250 000 11 387 902 84 862 098

Suomen Pankki 1,3991 % 69 955 000 69 955 000 10 160 382 59 794 618

78,9153 % 3 945 765 000 3 945 765 000 480 451 900 3 465 313 100

Totale geplaatste kapitaal van de ECB: 5 000 000 000


