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ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 19 september 2001

op verzoek van het Ministerie van Financiën van Nederland inzake een wijziging van het thans
geldende Besluit van 27 juli 1998, houdende vaststelling van regels met betrekking tot de
verwisseling, intrekking en aftekening van bankbiljetten door De Nederlandsche Bank N.V. en
de aan het publiek te verstrekken informatie hieromtrent

CON/2001/26

1.

Op 10 augustus 2001 ontving de Europese Centrale bank (ECB) een verzoek van het
Nederlandse Ministerie van Financiën om een Advies inzake een ontwerpbesluit tot wijziging
van het Besluit van 27 juli 1998, houdende vaststelling van regels met betrekking tot de
verwisseling, intrekking en aftekening van bankbiljetten door De Nederlandsche Bank N.V. en
de aan het publiek te verstrekken informatie hieromtrent (verder aan te duiden als het
“ontwerpbesluit”).

2.

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, op artikel 4 van de statuten van het
Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank en op artikel 2, lid 1,
eerste, tweede en derde streepje 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.

3.

Artikel 1A van het ontwerpbesluit wijzigt artikel 1 van het bestaande Besluit en bepaalt dat
ingetrokken bankbiljetten luidende in guldens tijdens de kantooruren bij de kantoren van De
Nederlandsche Bank verwisselbaar zijn. Thans luidt het laatstgenoemde artikel dat leden van het
publiek bankbiljetten bij de kantoren van De Nederlandsche Bank kunnen verwisselen met
uitzondering van de weekeinden, nieuwjaarsdag, goede vrijdag, tweede paasdag, Pinksteren,
eerste kerstdag, tweede kerstdag, hemelvaartsdag en Koninginnedag. De nieuwe in artikel 1A
van het ontwerpbesluit gebezigde formulering brengt een iets grotere beperking aan omdat de
kantoren van De Nederlandsche Bank behalve op de bovengenoemde openbare feestdagen ook
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gesloten zouden kunnen worden op Bevrijdingsdag en op dagen die vallen tussen een openbare
feestdag en een weekeinde. Omdat dit echter slechts een geringe beperking inhoudt van de
rechten van het publiek om in guldens luidende bankbiljetten te verwisselen bij de kantoren van
De Nederlandsche Bank, maakt de ECB geen bezwaar tegen artikel 1A van het ontwerpbesluit.
4.

Artikel 1B van het ontwerpbesluit schrapt artikel 2, lid 1 van het thans geldende Besluit, dat
bepaalt dat De Nederlandsche Bank de coupuregrootte en vorm van de in guldens luidende
bankbiljetten vaststelt. Gelet op het feit dat in guldens luidende bankbiljetten per 1 januari 2002
uit circulatie zullen worden genomen, is het schrappen van dit artikel op zijn plaats.

5.

Tenslotte schrapt artikel 1C van het ontwerpbesluit artikel 4, lid 5 van het thans geldende
Besluit. Dit artikel betreft het opnemen op de winst- en verliesrekening van De Nederlandsche
Bank van de winst afkomstig van in guldens luidende bankbiljetten die uit circulatie zijn
genomen en die 10 jaar na intrekking ervan nog niet ter verwisseling zijn aangeboden. In de
Nota van Toelichting bij het ontwerpbesluit wordt opgemerkt dat dit een privaatrechtelijke
aangelegenheid is, die in een aparte overeenkomst tussen De Nederlandsche Bank en het
Ministerie van Financiën zal worden geregeld.

6.

Deze aparte overeenkomst is nog niet afgesloten, maar de Nota van Toelichting voorziet in het
volgende scenario: in 2003 wordt 65% van de uit circulatie genomen, in guldens luidende
bankbiljetten waarvan naar redelijke verwachting op 1 januari 2003 kan worden aangenomen
dat ze in dat jaar niet ter verwisseling zullen worden aangeboden, op de winst- en
verliesrekening van De Nederlandsche Bank voor 2002 opgenomen. In 2008 wordt 90% van de
uit circulatie genomen, in guldens luidende bankbiljetten waarvan naar redelijke verwachting op
1 januari 2008 kan worden aangenomen dat ze in 2008 niet ter verwisseling zullen worden
aangeboden, op de winst- en verliesrekening van De Nederlandsche Bank voor 2007
opgenomen, onder aftrek van het bedrag dat op de winst- en verliesrekening voor 2002 is
opgenomen. Tenslotte zal in 2013 de rest van de uit circulatie genomen, in guldens luidende
bankbiljetten die dan nog niet ter verwisseling zijn aangeboden, op de winst- en verliesrekening
van De Nederlandsche Bank voor 2012 worden opgenomen, onder aftrek van de bedragen die
zijn opgenomen op de winst- en verliesrekeningen van De Nederlandsche Bank voor 2002 en
2007, respectievelijk. De ECB heeft tegen artikel 1C van het ontwerpbesluit als zodanig geen
bezwaar. De ECB begrijpt dat de ontwerp-overeenkomst slechts de bovenvermelde regels zal
bevatten zonder dat onderwerpen van een meer algemeen financiële aard daarin zullen worden
behandeld.

7.

Overeenkomstig de eerste zin van artikel 17.5 van het Reglement van Orde van de Europese
Centrale Bank,2 is dit advies van de ECB door de Raad van bestuur van de ECB goedgekeurd.
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8.

De ECB bevestigt er geen bezwaar tegen te hebben, indien de bevoegde nationale autoriteit naar
haar goeddunken dit advies aan het publiek beschikbaar stelt.

Gedaan te Frankfurt am Main, 19 september 2001.

De President van de ECB

[getekend]

Willem F. DUISENBERG
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