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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 21 juni 2013
betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen
van de Europese Centrale Bank en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale
banken ter grootte van de overgedragen externe reserves
(ECB/2013/15)
(2013/357/EU)
eveneens ter compensatie een overschrijving uit te voeren
aan die NCB’s binnen het eurogebied wier relatieve aan
deel daalt.

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 (hierna de „ESCB-statuten”
genoemd), inzonderheid artikel 30,

(5)

Ter berekening van de aanpassing van de waarde van het
aandeel van elke NCB binnen het eurogebied in het ge
accumuleerde eigen vermogen van de ECB, dienen de
respectieve wegingen in de kapitaalverdeelsleutel van
elke NCB binnen het eurogebied tot en met 30 juni
2013 en met ingang van 1 juli 2013 uitgedrukt te wor
den als een percentage van het totale kapitaal van de ECB
waarmee alle NCB’s binnen het eurogebied hebben in
geschreven.

(6)

Bijgevolg is de vaststelling van een nieuw ECB-besluit
vereist ter intrekking van Besluit ECB/2008/27 van 12 de
cember 2008 betreffende de maatregelen die nodig zijn
voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen
van de Europese Centrale Bank en voor de aanpassing
van de vorderingen van de nationale centrale banken ter
grootte van de overgedragen externe reserves (2),

Overwegende:
(1)

(2)

(3)

(4)

Aangezien Kroatië op 1 juli 2013 tot de Europese Unie
zal toetreden en zijn nationale centrale bank (NCB),
Hrvatska narodna banka, met ingang van die datum
deel gaat uitmaken van het Europees Stelsel van centrale
banken (ESCB), regelt Besluit ECB/2013/17 van 21 juni
2013 inzake het procentuele aandeel van de nationale
centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving
op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (1) de
uitbreiding van de sleutel voor inschrijving op het kapi
taal van de Europese Centrale Bank (ECB) (hierna de
„kapitaalverdeelsleutel” genoemd), zulks overeenkomstig
artikel 29.3 van de ESCB-statuten en stelt de met ingang
van 1 juli 2013 aan elke nationale centrale bank (NCB)
toegewezen nieuwe weging van de uitgebreide kapitaal
verdeelsleutel vast (hierna de „wegingen van de kapitaal
verdeelsleutel” genoemd).
De aanpassingen van de wegingen in de kapitaalverdeel
sleutel en de resulterende wijzigingen in de aandelen van
de NCB's in het geplaatste kapitaal van de ECB nopen tot
een aanpassing van de vorderingen die de ECB ingevolge
artikel 30.3 van de ESCB-statuten aan de NCB’s van de
lidstaten die de euro als munt hebben („NCB’s binnen het
eurogebied”) heeft toegekend ter grootte van de bijdrage
van de NCB’s binnen het eurogebied tot de externe re
serves van de ECB (hierna de „vorderingen”). De NCB's
binnen het eurogebied wier vorderingen toenemen van
wege de stijging van de wegingen in de kapitaalverdeel
sleutel met ingang van 1 juli 2013, dienen derhalve ter
compensatie een overschrijving uit te voeren aan de ECB,
terwijl de ECB ter compensatie een overschrijving dient
uit te voeren aan die NCB’s binnen het eurogebied wier
vorderingen dalen vanwege deze uitbreiding.
De eventuele overdracht van externe reserves aan de ECB
is met ingang van 1 juli 2013 beperkt tot
57 951 042 976,26 EUR.
Overeenkomstig de aan de ESCB-statuten ten grondslag
liggende algemene beginselen van billijkheid, gelijke be
handeling en de bescherming van gewettigd vertrouwen,
dienen die NCB’s binnen het eurogebied wier relatieve
aandeel in het geaccumuleerde eigen vermogen van de
ECB stijgt ten gevolge van de voornoemde aanpassingen,

(1) Zie bladzijde 15 van dit Publicatieblad.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Definities
In dit besluit wordt bedoeld met:
a) „geaccumuleerd eigen vermogen”: het totaal van de reserves,
herwaarderingsrekeningen en met reserves gelijkgestelde
voorzieningen, zoals door de ECB berekend op 30 juni
2013, plus of minus de berekende geaccumuleerde netto
winst of het geaccumuleerde nettoverlies van de ECB, al
naar gelang de omstandigheden, zulks met ingang van 1 ja
nuari 2013 tot en met 30 juni 2013. De reserves van de
ECB en haar met reserves gelijkgestelde voorzieningen om
vatten, zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter
van het „geaccumuleerd vermogen”, het Algemeen Reserve
fonds en de voorziening voor wisselkoers-, rente- en goud
prijsrisico’s;
b) „overschrijvingsdatum”: 12 juli 2013;
c) de „inkomsten van de ECB uit eurobankbiljetten”: heeft de
zelfde betekenis als de term „inkomsten van de ECB uit
eurobankbiljetten in omloop”, zoals vastgelegd in artikel 1,
onder c), van Besluit ECB/2010/24 van 25 november 2010
inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de
Europese Centrale Bank uit in omloop zijnde eurobankbil
jetten en uit waardepapieren die zijn aangekocht uit hoofde
van het programma voor de effectenmarkten (3);
(2) PB L 21 van 24.1.2009, blz. 77.
(3) PB L 6 van 11.1.2011, blz. 35.
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d) de „inkomsten van de ECB uit het SMP”: heeft dezelfde
betekenis als de term „inkomsten van de ECB uit SMP-effec
ten”, zoals vastgelegd in artikel 1, onder d), van Besluit
ECB/2010/24.

Artikel 2
Bijdrage aan de reserves en voorzieningen van de ECB
1.
Indien het aandeel van een NCB binnen het eurogebied in
het geaccumuleerde eigen vermogen met ingang van 1 juli
2013 stijgt vanwege de stijging van haar weging in de kapitaal
verdeelsleutel, maakt die NCB binnen het eurogebied op de
overschrijvingsdatum het overeenkomstig lid 3 vastgestelde be
drag over aan de ECB.

2.
Indien het aandeel van een NCB binnen het eurogebied in
het geaccumuleerde eigen vermogen met ingang van 1 juli
2013 daalt vanwege de daling van haar weging in de kapitaal
verdeelsleutel, ontvangt die NCB binnen het eurogebied op de
overschrijvingsdatum het overeenkomstig lid 3 vastgestelde be
drag van de ECB.

3.
Op 12 juli 2013 berekent de ECB, en bevestigt zulks aan
elke NCB binnen het eurogebied, hetzij het bedrag dat die NCB
binnen het eurogebied aan de ECB dient over te maken, ingeval
lid 1 van toepassing is, dan wel het bedrag dat die NCB binnen
het eurogebied van de ECB dient te ontvangen, ingeval lid 2 van
toepassing is. Behoudens afronding, wordt elk over te maken of
te ontvangen bedrag berekend door de waarde van het geaccu
muleerde eigen vermogen te vermenigvuldigen met het absolute
verschil tussen de weging in de kapitaalverdeelsleutel van elke
NCB op 30 juni 2013 en haar weging in de kapitaalverdeel
sleutel met ingang van 1 juli 2013 en de uitkomst te delen door
100.

4.
Elk in lid 3 genoemd bedrag is op 1 juli 2013 in euro
verschuldigd, maar wordt effectief op de overschrijvingsdatum
overgemaakt.

5.
Indien zij ingevolge lid 1 of lid 2 gehouden is tot over
making van een bedrag, maakt een NCB binnen het eurogebied,
dan wel de ECB, op de overschrijvingsdatum daarnaast eveneens
over de periode van 1 juli 2013 tot en met de overschrijvings
datum lopende interest over op de bedragen, die respectievelijk
door die NCB binnen het eurogebied, dan wel door de ECB
verschuldigd zijn. De partijen die deze interest overmaken dan
wel ontvangen, zijn dezelfde partijen die de bedragen waarop de
interest verschuldigd is, overmaken dan wel ontvangen.

6.
Indien het geaccumuleerde eigen vermogen minder dan
nul bedraagt, geschiedt de verrekening van de ingevolge lid 3
en lid 5 over te maken of te ontvangen bedragen in de tegen
gestelde richting van de in lid 3 en lid 5 vastgestelde bedragen.
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Artikel 3
Aanpassing van de vorderingen ter grootte van de
overgedragen externe reserves
1.
De vorderingen van de NCB’s binnen het eurogebied wor
den met ingang van 1 juli 2013 aangepast, zulks overeenkom
stig hun aangepaste wegingen in de kapitaalverdeelsleutel. De
waarde van de vorderingen van de NCB’s binnen het eurogebied
met ingang van 1 juli 2013 is vastgelegd in de derde kolom van
de tabel in de bijlage bij dit besluit.
2.
Zonder enige verdere formaliteit of handeling wordt voor
elke NCB binnen het eurogebied ingevolge deze bepaling ver
ondersteld, dat zij op 1 juli 2013 de absolute waarde van de
naast haar naam in de vierde kolom van de in de tabel in de
bijlage bij dit besluit vermelde (in euro) luidende vordering heeft
overgemaakt, dan wel heeft ontvangen, waarbij „-” verwijst naar
een vordering die de NCB binnen het eurogebied aan de ECB
overdraagt en „+” verwijst naar een vordering die de ECB aan de
NCB binnen het eurogebied overdraagt.
3.
Op 1 juli 2013 maakt elke NCB binnen het eurogebied de
absolute waarde van het naast haar naam in de vierde kolom
van de in de tabel in de bijlage bij dit besluit vermelde (in euro)
luidende bedrag over, dan wel ontvangt dat bedrag, waarbij „+”
verwijst naar een bedrag dat de NCB binnen het eurogebied aan
de ECB overmaakt en „-” verwijst naar een bedrag dat de ECB
aan de NCB binnen het eurogebied overmaakt.
Artikel 4
Samenhangende financiële aangelegenheden
1.
In afwijking van de derde alinea van artikel 2, lid 1, van
Besluit ECB/2010/23 van 25 november 2010 inzake de toede
ling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken
van lidstaten die de euro als munt hebben (1), worden de tegoe
den binnen het Eurosysteem op eurobankbiljetten in omloop
voor de periode 1 juli 2013 tot en met 30 juli 2013 berekend
op basis van de kapitaalverdeelsleutel die met ingang van 1 juli
2013 van toepassing is en wordt toegepast op de tegoeden op
het totaal van eurobankbiljetten in omloop op 28 juni 2013.
Voor de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013
worden de compenserende bedragen en de administratieve boe
kingsposten ter saldering van die compenserende bedragen, zo
als bedoeld in artikel 4, lid 5, van Besluit ECB/2010/23, in de
boeken van elke NCB opgenomen met als valutadatum 1 juli
2013.
2.
Met betrekking tot de periode van 1 januari 2013 tot en
met 30 juni 2013 worden de monetaire inkomsten van de
NCB’s binnen het eurogebied toegedeeld en verdeeld overeen
komstig de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel die op 30 juni
2013 gelden.
3.
De nettowinst of het nettoverlies van de ECB, al naar
gelang de omstandigheden, wordt voor het boekjaar 2013 toe
gedeeld op basis van de op 1 juli 2013 van toepassing zijnde
wegingen in de kapitaalverdeelsleutel.
(1) PB L 35 van 9.2.2011, blz. 17.
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4.
Enige tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB
uit eurobankbiljetten en/of uit het SMP wordt voor het jaar
2013 toegedeeld op basis van de op 1 juli 2013 van toepassing
zijnde wegingen in de kapitaalverdeelsleutel.

lopende rente, worden op de tweede dag na de vergadering van
de Raad van bestuur van februari 2014 betaald.

5.
Ingeval van een ECB-verlies in het boekjaar 2013, dekt de
ECB dit verlies als volgt:

Algemene bepalingen

a) uit het algemeen ECB-reservefonds vrijgemaakte middelen;
b) de monetaire inkomsten van de NCB’s van 1 juli 2013 tot
en met 31 december 2013, behoudens een besluit van de
Raad van bestuur ingevolge artikel 33 van de ESCB-statuten;
c) de monetaire inkomsten van de NCB’s van 1 januari 2013
tot en met 30 juni 2013, behoudens een besluit van de Raad
van bestuur ingevolge artikel 33 van de ESCB-statuten.
6.
Indien de gepoolde monetaire NCB-inkomsten van 1 ja
nuari 2013 tot en met 30 juni 2013 ter dekking van het jaar
verlies aan de ECB overgedragen moeten worden, worden in
aanvulling op de in artikel 2 en 3 genoemde betalingen com
penserende betalingen gedaan. NCB’s binnen het eurogebied
wier wegingen in de kapitaalverdeelsleutel op 1 juli 2013 stij
gen, doen die betaling aan de ECB en de ECB doet die betaling
aan de NCB binnen het eurogebied wier weging in de kapitaal
verdeelsleutel op 1 juli 2013 daalt. Het bedrag van de com
penserende betaling wordt als volgt berekend. De totale mone
taire inkomsten voor de periode 1 januari 2013 tot en met
30 juni 2013 die ter dekking van het ECB-verlies aan de ECB
werden overgedragen, worden vermenigvuldigd met het abso
lute verschil tussen de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel van
de NCB’s binnen het eurogebied op 30 juni 2013 en hun
wegingen in de kapitaalverdeelsleutel op 1 juli 2013, en de
uitkomst wordt gedeeld door 100. Rente is verschuldigd op
de compenserende betalingen in verband met de monetaire
NCB-inkomsten van 1 januari 2014 tot de betalingsdatum
van deze betalingen.
7.
De met in lid 6 genoemde monetaire ECB-inkomsten sa
menhangende aanvullende compenserende betalingen, alsook de

Artikel 5
1.
De lopende interest ingevolge artikel 2, lid 5 en artikel 4,
lid 6 wordt dagelijks berekend middels de werkelijk aantal da
gen/360-dagtellingsconventie tegen een percentage dat gelijk is
aan de meest recente marginale rentevoet die het Eurosysteem
in haar tenders voor basis-herfinancieringstransacties hanteerde.
2.
Elke overdracht krachtens artikel 2, lid 1, lid 2 en lid 5 en
artikel 3, lid 3 en artikel 4, lid 6 en 7 verloopt apart via
TARGET2.
3.
De ECB en de NCB's binnen het eurogebied, die gehouden
zijn enige overschrijving uit te voeren zoals vastgesteld in lid 2,
geven te zijner tijd de noodzakelijke instructies voor het naar
behoren en tijdig uitvoeren van een dergelijke overschrijving.
Artikel 6
Inwerkingtreding en intrekking
1.

Dit besluit treedt op 1 juli 2013 in werking.

2.
Besluit ECB/2008/27 wordt met ingang van 1 juli 2013
ingetrokken.
3.
Verwijzingen naar Besluit ECB/2008/27 gelden als verwij
zingen naar dit besluit.

Gedaan te Frankfurt am Main, 21 juni 2013.
De president van de ECB
Mario DRAGHI
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BIJLAGE
VORDERINGEN TER GROOTTE VAN DE AAN DE ECB OVERGEDRAGEN EXTERNE RESERVES
(EUR)

NCB binnen het eurogebied

Nationale Bank van België

Vordering ter grootte
Vordering ter grootte
van de aan de ECB
van de aan de ECB
overgedragen externe
Bedrag van overschrijving
overgedragen externe
reserves, met ingang van
reserves, op 30 juni 2013
1 juli 2013

1 397 303 846,77

1 401 024 414,99

3 720 568,22

10 909 120 274,33

10 871 789 515,48

– 37 330 758,85

Eesti Pank

103 115 678,01

103 152 856,50

37 178,49

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ire
land

639 835 662,35

643 894 038,51

4 058 376,16

Bank of Greece

1 131 910 590,58

1 129 060 170,31

– 2 850 420,27

Banco de España

4 783 645 755,10

4 782 873 429,96

– 772 325,14

Banque de France

8 192 338 994,75

8 190 916 316,35

– 1 422 678,40

Banca d’Italia

7 198 856 881,40

7 218 961 423,55

20 104 542,15

78 863 331,39

77 248 740,29

– 1 614 591,10

100 638 597,47

100 776 863,74

138 266,27

36 407 323,18

36 798 912,29

391 589,11

De Nederlandsche Bank

2 297 463 391,20

2 298 512 217,57

1 048 826,37

Oesterreichische Nationalbank

1 118 545 877,01

1 122 511 702,45

3 965 825,44

Banco de Portugal

1 008 344 596,55

1 022 024 593,93

13 679 997,38

Banka Slovenije

189 410 251,00

189 499 910,53

89 659,53

Národná banka Slovenska

399 443 637,59

398 761 126,72

– 682 510,87

Suomen Pankki

722 328 204,76

721 838 191,31

– 490 013,45

40 307 572 893,44

40 309 644 424,48

2 071 531,04

Deutsche Bundesbank

Central Bank of Cyprus
Banque centrale du Luxembourg
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Totaal (1):

(1) Vanwege afronding kan er een verschil optreden tussen de totalen en de som van alle vermelde cijfers.

