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EUROPESE CENTRALE BANK

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 18 december 2003
inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de
inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank
(ECB/2003/17)
(2004/43/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, inzonderheid op
artikel 29.3 en artikel 29.4,
Gelet op de bijdrage van de Algemene Raad van de Europese
Centrale Bank (ECB) overeenkomstig artikel 47.2, vierde
streepje, van de statuten;

vorderingen van de NCB's ter grootte van de aan de ECB
overgedragen externe reserves en de rentevergoeding van
de tegoeden binnen het Eurosysteem op de eurobankbiljetten in omloop,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Besluit ECB/1998/13 van de Europese Centrale Bank van
1 december 1998 inzake het procentuele aandeel van de
nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor het
kapitaal van de Europese Centrale Bank (1) bepaalde met
ingang van 1 juni 1998 de aan de nationale centrale
banken (NCB's) toegekende wegingen in de verdeelsleutel
voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (hierna
„wegingen in de kapitaalverdeelsleutel”, respectievelijk
„kapitaalverdeelsleutel” te noemen).
Artikel 29.3 van de statuten vereist dat de wegingen in
de kapitaalverdeelsleutel na de oprichting van het Europees Stelsel van centrale banken naar analogie van de
bepalingen van artikel 29.1 van de statuten om de vijf
jaar worden aangepast. De aangepaste kapitaalverdeelsleutel geldt met ingang van de eerste dag van het jaar
volgende op de aanpassing.
Overeenkomstig Besluit 2003/517/EG van de Raad van
15 juli 2003 betreffende de statistische gegevens die
moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de
verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de
Europese Centrale Bank (2), verstrekte de Commissie de
ECB de statistische gegevens die moeten worden gebruikt
voor de vaststelling van de aangepaste kapitaalverdeelsleutel.
Toedeling en verdeling van eventuele nettowinsten of
verliezen van de ECB voor het boekjaar 2003 geschieden
overeenkomstig artikel 33.1, onder b), en artikel 33.2
van de statuten en conform de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel die op 31 december 2003 gelden. Zulks
zou ook van toepassing moeten zijn op de toedeling van
de monetaire inkomsten van de NCB's overeenkomstig
artikel 32.1 van de statuten, de verdeling van de seigniorage-inkomsten van de ECB, de rentevergoeding van de

(1) PB L 125 van 19.5.1999, blz. 33.
(2) PB L 181 van 19.7.2003, blz. 43.

Artikel 1
Afronding
Indien de Commissie gewijzigde statistische gegevens verstrekt
die moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de kapitaalverdeelsleutel en het totaal van de cijfers niet 100 % is,
wordt het verschil weggewerkt door i) als het totaal minder is
dan 100 %, het kleinste aandeel met 0,0001 procentpunt te
verhogen, eventueel gevolgd door eenzelfde verhoging van het
op een na kleinste aandeel, enz. tot het totaal precies 100 %
bedraagt, of ii) als het totaal meer dan 100 % bedraagt, het
grootste aandeel met 0,0001 procentpunt te verlagen, eventueel
gevolgd door eenzelfde verlaging van het op een na grootste
aandeel, enz. tot het totaal precies 100 % bedraagt.
Artikel 2
Wegingen in de kapitaalverdeelsleutel
De aan elke NCB toegekende weging in de kapitaalverdeelsleutel, zoals vastgelegd in artikel 29 van de statuten, geldt als
volgt met ingang van 1 januari 2004:
— Nationale Bank van
Nationale de Belgique:

België/Banque

— Danmarks Nationalbank:
— Deutsche Bundesbank:

2,8297 %
1,7216 %
23,4040 %

— Bank of Greece:

2,1614 %

— Banco de España:

8,7801 %

— Banque de France:

16,5175 %

— Central Bank and Financial Services
Authority of Ireland:
— Banca d'Italia:

1,0254 %
14,5726 %

— Banque centrale du Luxembourg:

0,1708 %

— De Nederlandsche Bank:

4,4323 %
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— Oesterreichische Nationalbank:

2,3019 %

— Banco de Portugal:

2,0129 %

— Suomen Pankki:

1,4298 %

— Sveriges Riksbank:

2,6636 %

— Bank of England:

15,9764 %.
Artikel 3

Slot- en overgangsbepalingen

15.1.2004

reserves en de rentevergoeding van de tegoeden binnen het
Eurosysteem op de eurobankbiljetten in omloop voor het boekjaar 2003 geschieden toedeling en verdeling overeenkomstig de
wegingen in de kapitaalverdeelsleutel die op 31 december 2003
gelden.
3.

Dit besluit treedt in werking op 19 december 2003.

4. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

1.
Bij deze wordt Besluit ECB/1998/13 met ingang van 1
januari 2004 ingetrokken.
2.
Inzake eventuele nettowinsten of verliezen van de ECB,
de monetaire inkomsten van de NCB's, de seigniorage-inkomsten van de ECB, de rentevergoeding van de vorderingen van
de NCB's ter grootte van de aan de ECB overgedragen externe

Gedaan te Frankfurt am Main, 18 december 2003.
Voor de Raad van bestuur van de ECB
Jean-Claude TRICHET

