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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 18 december 2003
houdende een wijziging van artikel 1, onder f), van Besluit ECB/2001/16 inzake de toedeling van
monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten met ingang
van het boekjaar 2002
(ECB/2003/22)
(2004/48/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

verzekeren dat de in januari van dat kwartaal behaalde
inkomsten eveneens worden berekend op basis van de
nieuwe wegingen in de kapitaalverdeelsleutel,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale
banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op
artikel 32,
Gelet op Besluit ECB/2001/16 van de Europese Centrale Bank
van 6 december 2001 inzake de toedeling van monetaire
inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten met ingang van het boekjaar 2002 (1),

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen van Besluit ECB/2001/16

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Artikel 1, onder f), van Besluit ECB/2001/16 definieert
„verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal” onder verwijzing naar 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 (2).
Besluit ECB/2003/17 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 (3) trekt met ingang van 1 januari 2004 Besluit
ECB/1998/13 in en bepaalt de nieuwe aan de nationale
centrale banken (NCB's) toegekende wegingen in de
verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal
(hierna „wegingen in de kapitaalverdeelsleutel” te
noemen) van de Europese Centrale Bank (ECB).
Voor de toedeling met ingang van het boekjaar 2004
van de monetaire inkomsten van de NCB's van de
lidstaten die de euro hebben aangenomen, dient artikel
1, onder f), van Besluit ECB/2001/16 dienovereenkomstig te worden gewijzigd. Deze wijziging dient een algemene definitie van de term „verdeelsleutel voor het
geplaatste kapitaal” in te voeren, teneinde toekomstige
wijzigingen van Besluit ECB/2001/16 te vermijden
telkens wanneer de kapitaalverdeelsleutel van de ECB
wordt aangepast.
Consistentie tussen de in het eerste kwartaal van het
eerste jaar, met ingang van welk jaar elke vijfjaarlijkse
aanpassing van toepassing is, behaalde ECB-inkomsten
en de aan het einde van dat kwartaal verdeelde ECBinkomsten noopt tot afwijking van de eerste alinea van
artikel 2, lid 1, van Besluit ECB/2001/16, teneinde te

(1) PB L 337 van 20.12.2001, blz. 55.
(2) PB L 125 van 19.5.1999, blz. 33.
(3) Zie bladzijde 27 van dit Publicatieblad.

Besluit ECB/2001/16 wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 1, onder f), wordt als volgt vervangen:
„f) verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal: de aandelen
van de NCB's (uitgedrukt in percentages) in het
geplaatste kapitaal van de ECB, die resulteren uit de
toepassing op de NCB's van de wegingen in de verdeelsleutel zoals bedoeld in artikel 29.1 van de statuten en
zoals van toepassing voor het relevante boekjaar.”.
2. De volgende alinea wordt toegevoegd aan artikel 2, lid 1:
„De tegoeden binnen het Eurosysteem betreffende eurobankbiljetten in omloop worden voor de periode van 1 tot en
met 31 januari van het eerste jaar, met ingang van welk jaar
elke vijfjaarlijkse aanpassing overeenkomstig artikel 29.3
van de statuten van toepassing is, berekend op basis van de
aangepaste verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal die
wordt toegepast op de tegoeden betreffende het totale aantal
op 31 december van het voorafgaande jaar in omloop
zijnde eurobankbiljetten.”.
Artikel 2
Slotbepalingen
1.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004.

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

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

