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BESLUIT VAN DE EUROPEESE CENTRALE BANK
van 6 december 2001
betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten
(ECB/2001/15)
(2001/913/EG)
omloop brengt. De huidige praktĳk van repatriëring van
in de nationale munteenheid luidende bankbiljetten naar
de uitgevende centrale bank is daarom niet van toepassing op eurobankbiljetten. Het systeem voor de uitgifte
van de eurobankbiljetten is gebaseerd op het beginsel dat
eurobankbiljetten niet worden gerepatrieerd.

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna het „Verdrag” te noemen), inzonderheid op
artikel 106, lid 1, en op de Statuten van het Europees Stelsel
van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank (hierna
de „statuten” te noemen), inzonderheid op artikel 16,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op grond van artikel 106, lid 1 van het Verdrag en
artikel 16 van de statuten heeft de Raad van bestuur van
de Europese Centrale Bank (ECB) het alleenrecht machtiging te geven tot de uitgifte van bankbiljetten binnen de
Gemeenschap; op grond van deze bepalingen kunnen
alleen de ECB en de nationale centrale banken bankbiljetten uitgeven die binnen de deelnemende lidstaten als
enige de hoedanigheid hebben van wettig betaalmiddel.
Het gemeenschapsrecht voorziet in een systeem van
meerdere instellingen die bankbiljetten uitgeven. De ECB
en de NCB's geven eurobankbiljetten uit.

(2)

Krachtens artikel 10 van Verordening (EG) nr. 974/98
van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de
euro (1), brengen de ECB en de NCB's (hierna aangeduid
als het „Eurosysteem”) vanaf 1 januari 2002 in euro
luidende bankbiljetten in omloop. Eurobankbiljetten zĳn
uitdrukkingen van dezelfde gemeenschappelĳke munt en
onderworpen aan gemeenschappelĳke wettelĳke regels.

(3)

Aan de uitgifte van eurobankbiljetten hoeven geen
kwantitatieve of andere beperkingen te worden opgelegd, omdat het in omloop brengen van bankbiljetten
een door vraag gestuurd proces is.

(4)

Het Besluit ECB/2001/7 van 30 augustus 2001 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (2), zoals gewĳzigd door Besluit ECB/2001/14 (3),
bevat gemeenschappelĳke regels betreffende eurobankbiljetten. De ECB heeft gemeenschappelĳke technische
specificaties voor eurobankbiljetten vastgesteld, alsook
maatregelen ter controle van de kwaliteit om te verzekeren dat de eurobankbiljetten aan die specificaties
voldoen. Dientengevolge hebben alle eurobankbiljetten
dezelfde fysieke verschĳningsvorm en hetzelfde kwaliteitsniveau en dient geen onderscheid te worden
gemaakt tussen bankbiljetten van dezelfde denominatie.

(5)

De leden van het Eurosysteem dienen aan alle eurobankbiljetten dezelfde eisen op te leggen wat betreft aanvaarding en vervaardiging, ongeacht wie de bankbiljetten in

(1) PB L 139 van 11.5.1998, blz. 1.
(2) PB L 233 van 31.8.2001, blz. 55.
(3) Nog niet in het Publicatieblad verschenen.

(6)

Krachtens artikel 29.1 van de statuten wordt aan elk van
de leden van het Europees Stelsel van Centrale Banken
een weging toegekend in de verdeelsleutel voor de
inschrĳving op het kapitaal van de ECB, zoals vastgelegd
in Besluit ECB/1998/13 van 1 december 1998 inzake
het procentuele aandeel van de nationale centrale
banken in de verdeelsleutel voor het kapitaal van de
Europese Centrale Bank (4); deze weging is gebaseerd op
de bevolking en op het bruto binnenlands product van
iedere lidstaat en bepaalt de bĳdragen aan het kapitaal
van de ECB, de overdrachten van de externe reserves van
de NCB's aan de ECB, de toedeling van monetaire
inkomsten van de NCB's, en de verdeling van winst en
het delen van een verlies van de ECB.

(7)

Eurobankbiljetten zĳn wettig betaalmiddel in alle deelnemende lidstaten, circuleren vrĳelĳk binnen het eurogebied, worden opnieuw uitgegeven door de leden van het
Eurosysteem, en kunnen ook worden opgeslagen of
gebruikt buiten de eurozone. Verplichtingen voortvloeiend uit de uitgifte van het totale bedrag aan in
omloop zĳnde eurobankbiljetten dienen daarom volgens
een objectief criterium aan de leden van het Eurosysteem
te worden toegewezen. Een passend criterium is het
aandeel van elke NCB in het volgestorte kapitaal van de
ECB. Dit aandeel vloeit voort uit een evenredige toepassing op NCB's van de kapitaalverdeelsleutel zoals
bedoeld in artikel 29.1 van de statuten. Aangezien dit
criterium niet van toepassing is op de ECB, wordt het
procentuele aandeel van door de ECB uit te geven eurobankbiljetten vastgesteld door de Raad van bestuur.

(8)

Op grond van het beginsel van decentralisatie voor
transacties van het Eurosysteem, dat is vastgelegd in
artikel 9.2 en artikel 12.1 van de statuten, wordt het in
omloop brengen en uit circulatie nemen van alle eurobankbiljetten, met inbegrip van de door de ECB uitgegeven eurobankbiljetten, toevertrouwd aan de NCB's.
Overeenkomstig dit beginsel van decentralisatie is de
fysieke verwerking van eurobankbiljetten eveneens in
handen van de NCB's.

(4) PB L 125 van 19.5.1999, blz. 33.
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De verschillen tussen de waarde van de eurobankbiljetten die aan iedere NCB zĳn toegedeeld volgens de
verdeelsleutel voor de toedeling van eurobankbiljetten,
en de waarde van de eurobankbiljetten die de NCB in
omloop brengt, leiden tot tegoeden binnen het Eurosysteem. Aangezien de ECB geen eurobankbiljetten in
omloop brengt, houdt ze binnen het Eurosysteem vorderingen op de NCB's ter waarde van het door haar uitgegeven aandeel aan eurobankbiljetten. De rentevergoeding
van al deze tegoeden binnen het Eurosysteem heeft
invloed op de inkomensposities van NCB's, zodat het op
artikel 32 van de statuten gebaseerde Besluit ECB/2001/
16 van 6 december 2001 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de
deelnemende lidstaten vanaf het boekjaar 2002 (1)
daarop van toepassing is,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Definities

gebracht en uit circulatie genomen; de fysieke verwerking van
die bankbiljetten worden eveneens door NCB's verricht.
2.
Op verzoek van de houder accepteren NCB's alle eurobankbiljetten ter inwisseling voor eurobankbiljetten van
dezelfde waarde of in het geval van rekeninghouders ter creditering van bĳ de ontvangende NCB aangehouden rekeningen.
3.
NCB's behandelen alle door hen geaccepteerde eurobankbiljetten als passiva en verwerken ze op een gelĳke manier.
4.
NCB's dragen door hen geaccepteerde eurobankbiljetten
niet over aan andere NCB's en houden dergelĳke eurobankbiljetten beschikbaar voor heruitgifte. Als uitzondering hierop en
overeenkomstig eventuele door de Raad van bestuur van de
ECB vastgestelde regels:
a) mogen beschadigde, versleten of ingetrokken eurobankbiljetten door de ontvangende NCB worden vernietigd;
b) mogen door NCB's aangehouden eurobankbiljetten om
logistieke redenen in grote hoeveelheden worden herverdeeld binnen het Eurosysteem.

In dit besluit wordt bedoeld met:
a) „NCB's”: de nationale centrale banken van de lidstaten die de
gemeenschappelĳke munt overeenkomstig het verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap hebben aangenomen;
b) „eurobankbiljetten”: bankbiljetten die voldoen aan de
vereisten van Besluit ECB/2001/7 en aan de door de Raad
van bestuur vastgestelde technische specificaties;
c) „verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal”: de percentages
die voortvloeien uit de toepassing op de NCB's van de
weging in de verdeelsleutel zoals bedoeld in artikel 29.1 van
de statuten en zoals vastgelegd in Besluit ECB/1998/13;
d) „verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten”: de
percentages die voortvloeien uit de procedure waarbĳ het
aandeel van de ECB in de totale uitgifte aan eurobankbiljetten in aanmerking wordt genomen en de verdeelsleutel
voor het geplaatste kapitaal (afgerond op het dichtstbĳzĳnde
veelvoud van 0,0005 procent) wordt toegepast op het
aandeel van de NCB's in dit totaal. De bĳlage bĳ dit Besluit
specificeert de verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten zoals die vanaf 1 januari 2002 van toepassing is.
Artikel 2
Uitgifte van eurobankbiljetten
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Artikel 4
Toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem
1.
De totale waarde aan in omloop zĳnde eurobankbiljetten
wordt aan de leden van het Eurosysteem toegedeeld door
toepassing van de verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten.
2.
Het verschil tussen de waarde van de aan iedere NCB
overeenkomstig de verdeelsleutel voor toedeling van bankbiljetten toegedeelde eurobankbiljetten en de waarde van de door
de betreffende NCB in omloop gebrachte eurobankbiljetten
resulteert in tegoeden binnen het Eurosysteem. Binnen het
Eurosysteem houdt de ECB vorderingen ter waarde van de door
haar uitgegeven eurobankbiljetten op de NCB's naar rato van
hun aandeel in de verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal.
Artikel 5
Slotbepalingen
1.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

De ECB en de NCB's geven eurobankbiljetten uit.
Artikel 3

Gedaan te Frankfurt am Main, 6 december 2001.

Verplichtingen van emittenten
1.
Alle eurobankbiljetten, met inbegrip van de door de ECB
uitgegeven eurobankbiljetten, worden door NCB's in omloop

(1) Zie bladzĳde 55 van dit Publicatieblad.

Namens de Raad van bestuur van de ECB
Willem F. DUISENBERG
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BĲLAGE
VERDEELSLEUTEL VOOR TOEDELING VAN BANKBILJETTEN VANAF 1 JANUARI 2002
Europese Centrale Bank

8%

Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique

3,2550 %

Deutsche Bundesbank

27,8215 %

Bank of Greece

2,3360 %

Banco de España

10,1020 %

Banque de France

19,1210 %

Central Bank of Ireland

0,9650 %

Banca d'Italia

16,9190 %

Banque centrale du Luxembourg

0,1695 %

De Nederlandsche Bank

4,8595 %

Oesterreichische Nationalbank

2,6800 %

Banco de Portugal

2,1845 %

Suomen Pankki

1,5870 %
Totaal

100,000 %

