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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 30 augustus 2013
betreffende de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale
centrale banken van buiten het eurogebied
(ECB/2013/31)
(2014/33/EU)
de Europese Centrale Bank (2), voorziet met ingang van
1 januari 2014 in de aanpassing van de sleutel voor
inschrijving op het kapitaal van de ECB (hierna de „ka
pitaalverdeelsleutel” te noemen) overeenkomstig arti
kel 29.3 van de ESCB-statuten en stelt met ingang van
1 januari 2014 de aan elke NCB toegewezen nieuwe
weging van de aangepaste kapitaalverdeelsleutel vast
(hierna de „weging in de kapitaalverdeelsleutel” te noe
men).

DE ALGEMENE RAAD VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken
en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 47,
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 47 van de statuten van het Europees Stelsel van
centrale banken en van de Europese Centrale Bank
(hierna te noemen de „ESCB-statuten”) bepaalt dat natio
nale centrale banken van de lidstaten met een derogatie
(hierna „niet-eurogebied-NCB’s”) het kapitaal waarop zij
hebben ingeschreven niet storten, tenzij de Algemene
Raad met een meerderheid die ten minste twee derde
van het geplaatste kapitaal van de Europese Centrale
Bank (ECB) en ten minste de helft van de aandeelhouders
vertegenwoordigt, besluit dat een minimaal percentage
moet worden gestort als bijdrage aan de bedrijfskosten
van de ECB.

(4)

Het geplaatste kapitaal van de ECB zal met ingang van
1 januari 2014 10 825 007 069,61 EUR bedragen.

(5)

De aangepaste kapitaalverdeelsleutel vereist dat een nieuw
ECB-besluit wordt vastgesteld dat Besluit ECB/2013/20
met ingang van 1 januari 2014 intrekt en dat het per
centage van het geplaatste kapitaal van de ECB vaststelt
dat de niet-eurogebied-NCB’s met ingang van 1 januari
2014 dienen te storten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:
(2)

(3)

Artikel 1 van Besluit ECB/2013/20 van 21 juni 2013
betreffende de volstorting van het kapitaal van de Euro
pese Centrale Bank door de nationale centrale banken
van buiten het eurogebied (1) bepaalt dat elke niet-euro
gebied-NCB met ingang van 1 juli 2013 3,75 % van haar
aandeel in het geplaatste kapitaal van de ECB stort.
Besluit ECB/2013/28 van 29 augustus 2013 inzake het
procentuele aandeel van de nationale centrale banken in
de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van

Artikel 1
Mate en vorm van het geplaatste en gestorte kapitaal
Elke niet-eurogebied-NCB stort met ingang van 1 januari 2014
3,75 % van haar aandeel in het geplaatste kapitaal van de ECB.
Rekening houdend met de nieuwe wegingen in de kapitaalver
deelsleutel zoals vastgelegd in artikel 2 van Besluit
ECB/2013/28, gelden voor elke niet-eurogebied-NCB inzake
het geplaatste en gestorte kapitaal de naast haar naam in de
volgende tabel vermelde bedragen:

(in EUR)
Niet-eurogebied-NCB

Българска народна банка
(Bulgaarse Nationale Bank)

Geplaatst kapitaal per 1 januari 2014

Gestort kapitaal per 1 januari 2014

92 986 810,73

3 487 005,40

Česká národní banka

174 011 988,64

6 525 449,57

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

6 037 512,38

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

2 444 963,16

Lietuvos bankas

44 728 929,21

1 677 334,85

149 363 447,55

5 601 129,28

Magyar Nemzeti Bank

(1) PB L 187 van 6.7.2013, blz. 25.

(2) Zie bladzijde 53 van dit Publicatieblad.
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(in EUR)

Niet-eurogebied-NCB

Geplaatst kapitaal per 1 januari 2014

Gestort kapitaal per 1 januari 2014

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

20 796 191,71

Banca Națională a României

281 709 983,98

10 564 124,40

Sveriges riksbank

246 041 585,69

9 226 559,46

Bank of England

1 480 243 941,72

55 509 147,81

Artikel 2

Artikel 3

Aanpassing van het gestorte kapitaal

Inwerkingtreding en intrekking

1.
Aangezien elke niet-eurogebied-NCB reeds 3,75 % van
haar aandeel in het uit hoofde van Besluit ECB/2013/20 tot
en met 31 december 2013 van toepassing zijnde geplaatste
kapitaal van de ECB gestort heeft, maakt ieder van hen hetzij
een additioneel bedrag over aan de ECB, dan wel ontvangt zij
van de ECB een bedrag, al naar gelang de situatie, teneinde uit te
komen op de in de derde kolom van de tabel in artikel 1
genoemde bedragen.
2.
Alle overdrachten uit hoofde van dit artikel geschieden
overeenkomstig Besluit ECB/2013/29 van 29 augustus 2013
betreffende de modaliteiten en voorwaarden voor de overdracht
van aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank
tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het
gestorte kapitaal (1).

(1) Zie bladzijde 55 van dit Publicatieblad.

1.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

2.
Besluit ECB/2013/20 wordt met ingang van 1 januari
2014 ingetrokken.
3.
Verwijzingen naar Besluit ECB/2013/20 gelden als verwij
zingen naar dit besluit.

Gedaan te Frankfurt am Main, 30 augustus 2013.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

