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BESLUIT (EU) 2015/2202 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 19 november 2015
tot wijziging van Besluit ECB/2010/23 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de
nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (ECB/2015/37)
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, met name artikel 32,
Overwegende:
(1)

Besluit ECB/2010/23 (1) voert een mechanisme in voor het poolen en toedelen van monetaire inkomsten uit
monetairbeleidstransacties.

(2)

Besluit (EU) 2015/774 van de Europese Centrale Bank (ECB/2015/10) (2) stelt voor monetairbeleidsdoeleinden
een overheidsprogramma (PSPP) in voor de aankoop van activa.

(3)

Zoals met aankopen uit hoofde van Besluit ECB/2009/16 (3) en Besluit ECB/2011/17 (4), worden staatsobligaties
en door agentschappen uitgegeven obligaties die werden aangekocht uit hoofde van Besluit (EU) 2015/774
(ECB/2015/10), geacht inkomsten te generen tegen de in Besluit ECB/2010/23 bedoelde referentierente.

(4)

Inkomsten uit de uitlening van verhandelbare schuldbewijzen uit hoofde van alle met monetair beleid verband
houdende effectenaankoopprogramma's moeten niet als monetaire inkomsten beschouwd worden, aangezien deze
transacties in het algemeen niet geregistreerd worden in de rekeningen van de nationale centrale banken van
eurogebiedlidstaten (hierna de „NCB's”).

(5)

Netto-inkomsten uit swapovereenkomsten van het Eurosysteem met niet-Eurosysteem centrale banken moeten
tussen de NCB's als monetaire inkomsten gedeeld worden.

(6)

De samenstelling van de referentiepassiva en de te oormerken activa, zoals bedoeld in bijlagen I en II bij Besluit
ECB/2010/23, moet derhalve worden aangepast.

(7)

Besluit ECB/2010/23 moet derhalve dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Besluit ECB/2010/23 wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 3, lid 1, wordt als volgt vervangen:
„1.
Het bedrag van de monetaire inkomsten van elke NCB wordt bepaald door de feitelijke inkomsten vast te
stellen, die verkregen worden uit de in de rekeningen van de betreffende NCB opgenomen te oormerken activa.
Uitzonderingen daarop:
a) goud wordt geacht geen inkomsten te genereren;
b) het hiernavolgende wordt geacht inkomsten te genereren tegen de referentierente:
i)

voor monetairbeleidsdoeleinden uit hoofde van Besluit ECB/2009/16 (*) aangehouden effecten;

ii)

voor monetairbeleidsdoeleinden uit hoofde van Besluit ECB/2011/17 (**) aangehouden effecten;

(1) Besluit ECB/2010/23 van 25 november 2010 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de
lidstaten die de euro als munt hebben (PB L 35 van 9.2.2011, blz. 17).
(2) Besluit (EU) 2015/774 van de Europese Centrale Bank van 4 maart 2015 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op
secundaire markten (ECB/2015/10) (PB L 121 van 14.5.2015, blz. 20).
(3) Besluit ECB/2009/16 van 2 juli 2009 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van gedekte obligaties
(PB L 175 van 4.7.2009, blz. 18).
(4) Besluit ECB/2011/17 van 3 november 2011 houdende de tenuitvoerlegging van het tweede programma voor de aankoop van gedekte
obligaties (PB L 297 van 16.11.2011, blz. 70).
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iii) door centrale overheden en erkende agentschappen uitgegeven schuldbewijzen en door publieke vennoot
schappen uitgegeven substituut-schuldbewijzen die worden aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden
uit hoofde van Besluit (EU) 2015/774 van de Europese Centrale Bank (ECB/2015/10) (***).
(*) Besluit ECB/2009/16 van 2 juli 2009 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop
van gedekte obligaties (PB L 175 van 4.7.2009, blz. 18).
(**) Besluit ECB/2011/17 van 3 november 2011 houdende de tenuitvoerlegging van het tweede programma
voor de aankoop van gedekte obligaties (PB L 297 van 16.11.2011, blz. 70).
(***) Besluit (EU) 2015/774 van de Europese Centrale Bank van 4 maart 2015 inzake een overheidsprogramma
voor aankoop van activa op secundaire markten (ECB/2015/10) (PB L 121 van 14.5.2015, blz. 20).”.
2) In paragraaf A van bijlage I wordt het volgende punt 8 toegevoegd:
„8. Passiva ten opzichte van de ECB die onderpand vormen voor een vordering die verband houdt met swapovereen
komsten tussen de ECB en een niet-Eurosysteem centrale bank die netto-inkomsten genereren voor het
Eurosysteem (deel van passiva buiten de balanstelling).”.
3) In paragraaf A van bijlage II wordt het volgende punt 10 toegevoegd:
„10. Vorderingen op eurogebiedwederpartijen die verband houden met swapovereenkomsten tussen de ECB en een
niet-Eurosysteem centrale bank die netto-inkomsten genereren voor het Eurosysteem (deel van activapost 3.1
van de GB).”.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt op 31 december 2015 in werking.

Gedaan te Frankfurt am Main, 19 november 2015.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

