
BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 

van 21 juni 2013 

betreffende het volstorten van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale 
centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben 

(ECB/2013/19) 

(2013/361/EU) 

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK, 

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken 
en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten”), 
inzonderheid artikel 28.3, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Besluit ECB/2008/24 van 12 december 2008 betreffende 
de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het 
kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale 
centrale banken van de deelnemende lidstaten ( 1 ), be
paalde in welke vorm en in hoeverre de nationale cen
trale banken van de lidstaten die de euro als munt heb
ben (hierna „NCB’s binnen het eurogebied”), gehouden 
waren tot volstorting van het kapitaal van de Europese 
Centrale Bank (ECB) op 1 januari 2009. Besluit 
ECB/2008/24 werd aangevuld door Besluit ECB/2010/27 
van 13 december 2010 betreffende het storten van de 
verhoging van het kapitaal van de Europese Centrale 
Bank door de nationale centrale banken van de lidstaten 
die de euro als munt hebben ( 2 ). 

(2) Aangezien Kroatië op 1 juli 2013 tot de Europese Unie 
zal toetreden en zijn nationale centrale bank (NCB), 
Hrvatska narodna banka, met ingang van die datum 
deel gaat uitmaken van het Europees Stelsel van centrale 
banken (ESCB), bepaalt Besluit ECB/2013/17 van 21 juni 
2013 inzake het procentuele aandeel van de nationale 
centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving 
op het kapitaal van de Europese Centrale Bank ( 3 ) de 
sleutel voor inschrijving op het kapitaal van de Europese 
Centrale Bank (hierna de „kapitaalverdeelsleutel”), zulks 
overeenkomstig artikel 29.1 van de ESCB-statuten en 
stelt met ingang van 1 juli 2013 de aan elke centrale 
bank van de Unie toegewezen nieuwe weging van de 
kapitaalverdeelsleutel vast (hierna: „wegingen van de ka
pitaalsleutel”). 

(3) Het geplaatste kapitaal van de ECB zal met ingang van 
1 juli 2013 10 825 007 069,61 EUR bedragen. 

(4) De uitgebreide kapitaalverdeelsleutel van de ECB vereist 
de vaststelling van een nieuw ECB-besluit dat Besluit 
ECB/2008/24 en Besluit ECB/2010/27 met ingang van 
1 juli 2013 intrekt en bepaalt in welke vorm en in hoe

verre de NCB’s binnen het eurogebied met ingang van 
1 juli 2013 gehouden zijn het kapitaal van de ECB vol
ledig te storten, 

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Mate en vorm van het geplaatste en gestorte kapitaal 

Elke NCB binnen het eurogebied stort met ingang van 1 juli 
2013 haar inschrijving op het kapitaal van de ECB volledig. 

Rekening houdend met de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel 
zoals vastgelegd in artikel 2 van Besluit ECB/2013/17, gelden 
voor elke NCB binnen het eurogebied inzake het geplaatste en 
gestorte kapitaal de naast haar naam in de volgende tabel ver
melde bedragen: 

NCB binnen het eurogebied EUR 

Nationale Bank van België 261 705 370,91 

Deutsche Bundesbank 2 030 803 801,28 

Eesti Pank 19 268 512,58 

Banc Ceannais na hÉireann/Central 
Bank of Ireland 

120 276 653,55 

Bank of Greece 210 903 612,74 

Banco de España 893 420 308,48 

Banque de France 1 530 028 149,23 

Banca d’Italia 1 348 471 130,66 

Central Bank of Cyprus 14 429 734,42 

Banque centrale du Luxembourg 18 824 687,29 

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of 
Malta 

6 873 879,49 

De Nederlandsche Bank 429 352 255,40 

Oesterreichische Nationalbank 209 680 386,94 

Banco de Portugal 190 909 824,68 

Banka Slovenije 35 397 773,12 

Národná banka Slovenska 74 486 873,65 

Suomen Pankki 134 836 288,06
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Artikel 2 

Aanpassing van het gestorte kapitaal 

1. Gezien elke NCB binnen het eurogebied zijn aandeel in 
het uit hoofde van Besluit ECB/2008/24 en Besluit 
ECB/2010/27 tot en met 30 juni 2013 van toepassing zijnde 
geplaatste kapitaal van de ECB volledig gestort heeft, maakt 
ieder van hen hetzij een additioneel bedrag over aan de ECB, 
dan wel krijgt zij van de ECB een bedrag terug, al naargelang de 
situatie, teneinde uit te komen op de in de tabel in artikel 1 
genoemde bedragen. 

2. Alle overschrijvingen uit hoofde van dit artikel geschieden 
overeenkomstig Besluit ECB/2013/18 van 21 juni 2013 betref
fende de modaliteiten en voorwaarden voor de overdracht van 
aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen 
de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte 
kapitaal ( 1 ). 

Artikel 3 

Inwerkingtreding en intrekking 

1. Dit besluit treedt op 1 juli 2013 in werking. 

2. De Besluiten ECB/2008/24 en ECB/2010/27 worden hier
bij met ingang van 1 juli 2013 ingetrokken. 

3. Verwijzingen naar de Besluiten ECB/2008/24 en 
ECB/2010/27 gelden als verwijzingen naar dit besluit. 

Gedaan te Frankfurt am Main, 21 juni 2013. 

De president van de ECB 

Mario DRAGHI
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