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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 15 december 2008
betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese
Centrale Bank door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten
(ECB/2008/28)
(2009/58/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale ban
ken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statu
ten”), inzonderheid op artikel 48,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Rekening houdend met de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel
zoals vastgelegd in artikel 2 van Besluit ECB/2008/23, stort elke
niet-deelnemende NCB met ingang van 1 januari 2009 het
naast haar naam in de volgende tabel vermelde bedrag:

NCB van een niet-deelnemende lidstaat

Besluit ECB/2006/26 van 18 december 2006 betreffende
de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het
kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale
centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten (1),
bepaalde het percentage van de inschrijving op het kapi
taal van de Europese Centrale Bank (ECB) dat de natio
nale centrale banken van de lidstaten die niet voorne
mens waren op 1 januari 2007 de euro aan te nemen,
gehouden waren op 1 januari 2007 te storten als bij
drage aan de operationele kosten van de ECB.
Besluit ECB/2008/23 van 12 december 2008 inzake het
procentuele aandeel van de nationale centrale banken in
de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van
de Europese Centrale Bank (2), voorziet met ingang van
1 januari 2009 in de aanpassing van de sleutel voor
inschrijving op het kapitaal van de ECB (hierna de „kapi
taalverdeelsleutel” te noemen) overeenkomstig artikel 29.3
van de ESCB-Statuten en stelt met ingang van 1 januari
2009 de aan elke NCB toegewezen weging van de aan
gepaste kapitaalverdeelsleutel vast (hierna de „weging in
de kapitaalverdeelsleutel” te noemen).

(3)

Het geplaatste kapitaal
5 760 652 402,58 EUR.

van

de

ECB

(4)

De aangepaste kapitaalverdeelsleutel vereist de vaststelling
van een nieuw ECB-besluit ter intrekking van Besluit
ECB/2006/26 met ingang van 1 januari 2009 intrekt
en ter bepaling van het percentage van de inschrijving
op het kapitaal van de ECB dat de NCB’s van de lidstaten
die per 1 januari 2009 de euro niet zullen hebben aan
genomen (hierna de „NCB’s van de niet-deelnemende lid
staten” te noemen), op 1 januari 2009 dienen te storten,

(EUR)

Българска народна банка (the Bulgarian National
Bank)

3 502 591,87

Česká národní banka

5 835 771,31

Danmarks Nationalbank

5 982 149,49

Eesti Pank

721 809,75

Latvijas Banka

1 144 007,96

Lietuvos bankas

1 716 213,56

Magyar Nemzeti Bank

5 587 371,98

Narodowy Bank Polski

19 740 488,44

Banca Națională a României

9 937 989,49

Sveriges Riksbank

9 106 093,68

Bank of England

58 539 980,14

bedraagt
Artikel 2
Aanpassing van het gestorte kapitaal
1.
Gezien elke NCB van een niet-deelnemende lidstaat reeds
7 % van zijn aandeel in het uit hoofde van Besluit ECB/2006/26
tot en met 31 december 2008 van toepassing zijnde geplaatste
kapitaal van de ECB gestort heeft, maakt ieder van hen hetzij
een additioneel bedrag over aan de ECB, dan wel krijgt zij van
de ECB een bedrag terug, al naar gelang de situatie, teneinde uit
te komen op de in de tabel in artikel 1 genoemde bedragen.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Mate en vorm van het gestorte kapitaal
Elke niet-deelnemende NCB stort met ingang van 1 januari
2009 7 % van haar inschrijving op het kapitaal van de ECB.
(1) PB L 24 van 31.1.2007, blz. 15.
(2) Zie bladzijde 66 van dit Publicatieblad.

2.
Alle overdrachten uit hoofde van dit artikel geschieden
overeenkomstig Besluit ECB/2008/25 van 12 december 2008
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 (3).
(3) Zie bladzijde 71 van dit Publicatieblad.
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Artikel 3
Slotbepalingen
1.

Dit besluit treedt op 1 januari 2009 in werking.

2.

Bij dezen wordt Besluit ECB/2006/26 met ingang van 1 januari 2009 ingetrokken.

3.

Verwijzingen naar Besluit ECB/2006/26 gelden als verwijzingen naar dit besluit.

Gedaan te Frankfurt am Main, 15 december 2008.
De president van de ECB
Jean-Claude TRICHET
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