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RICHTSNOEREN

EUROPESE CENTRALE BANK
RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 17 juli 2009
tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/16 betreffende het juridische kader ten behoeve van de
financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken
(ECB/2009/18)
(2009/595/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 12.1, artikel 14.3 en artikel 26.4,

administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel
van centrale banken (3) dient te worden gewijzigd om
die beleidsontwikkelingen te weerspiegelen,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1
Gelet op de bijdrage van de Algemene Raad van de Europese
Centrale Bank (ECB) als bedoeld in artikel 47.2 van de statuten
van het ESCB, tweede en derde streepje,

Wijzigingen
Richtsnoer ECB/2006/16 wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 1, lid 1 wordt de volgende definitie toegevoegd:

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtsnoer ECB/2009/10 van 7 mei 2009 tot wijziging
van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire be
leidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (1)
verleent toegang tot openmarkttransacties en permanente
faciliteiten van het Eurosysteem aan kredietinstellingen
die gezien hun specifiek institutionele aard krachtens Ge
meenschapsrecht onderworpen zijn aan toezicht dat ver
gelijkbaar is met de toezichtstandaarden door bevoegde
nationale autoriteiten.

„i) „kredietinstelling” betekent: a) een kredietinstelling in de
zin van artikel 2 en artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn
2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van
14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening
van de werkzaamheden van kredietinstellingen (herschik
king) (*), zoals uitgevoerd in nationale wetgeving, die on
derworpen is aan toezicht door een bevoegde autoriteit; of
b) een andere kredietinstelling in de zin van artikel 101,
lid 2, van het Verdrag die onderworpen is aan toezicht dat
vergelijkbaar is met de standaarden voor toezicht door een
bevoegde autoriteit.
___________
(*) PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1.”.

(2)

Besluit ECB/2009/16 van 2 juli 2009 houdende de ten
uitvoerlegging van het programma (2) voor de aankoop
van gedekte obligaties voorziet in een programma voor
de aankoop van gedekte obligaties.

2. Bijlagen IV tot en met VIII bij Richtsnoer ECB/2006/16
worden overeenkomstig de bijlage bij dit Richtsnoer ge
wijzigd.
Artikel 2

(3)

(1 )

Richtsnoer ECB/2006/16 van 10 november 2006 betref
fende het juridische kader ten behoeve van de financiële

PB L 123 van 19.5.2009, blz. 99.
(2) PB L 175 van 4.7.2009, blz. 18.

Inwerkingtreding
Dit Richtsnoer treedt op 1 juli 2009 in werking.
(3) PB L 348 van 11.12.2006, blz. 1.
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Artikel 3
Geadresseerden
Dit Richtsnoer is op alle centrale banken van het Eurosysteem van toepassing.

Gedaan te Frankfurt am Main, 17 juli 2009.
Voor de Raad van bestuur van de ECB
De President van de ECB
Jean-Claude TRICHET
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BIJLAGE
De bijlagen IV tot VIII bij Richtsnoer ECB/2006/16 worden als volgt gewijzigd:
1. De tabel getiteld „Activa” in bijlage IV komt als volgt te luiden:
„ACTIVA
Balanspost (1)

Indeling van de balansposten

Waarderingsgrondslag

Toepassings
gebied (2)

Nettoactiva

1.

1.

Goud en
goudvorderin
gen

Fysiek goud, d.w.z. baren, mun
ten, platen, klompjes, in voor
raad of „nog te ontvangen”.
Niet-fysiek goud, zoals direct op
vraagbare tegoeden op goudde
positorekeningen
(niet-verbij
zonderde rekeningen), termijn
deposito’s, alsmede goudvorde
ringen die voortkomen uit één
van de volgende transacties: (i)
op- of afwaarderingen en (ii)
goudlocatie of swaps gericht op
het verkrijgen van fysiek goud
met een ander goudgehalte, in
dien het verschil tussen vrijgave
en ontvangst meer dan één
werkdag is.

2.

2.

Vorderingen
op niet-inge
zetenen van
het euro
gebied, lui
dende in
vreemde valu
ta:

Vorderingen op tegenpartijen
buiten het eurogebied, inclusief
internationale en supranationale
instellingen en centrale banken
van buiten het eurogebied lui
dende in vreemde valuta.

2.1.

2.1.

Vorderingen
op het Inter
nationaal Mo
netair Fonds
(IMF)

a) Trekkingsrechten binnen de re
servepositie (netto)

Marktwaarde

verplicht

a)

verplicht

Nationale quota minus de
saldi in euro die ter beschik
king staan van het IMF. Reke
ning nr. 2 van het IMF (euro
rekening voor algemene be
heerskosten) kan ofwel in
deze positie worden opge
nomen of onder de post
„Verplichtingen jegens nietingezetenen van het euro
gebied, luidende in euro”.
b) Bijzonder trekkingsrechten

Nominale waarde, omre
kening tegen koers op
deviezenmarkt

b)

Aangehouden
bijzondere
trekkingsrechten (bruto).

c) Overige vorderingen
Algemene
leningsovereen
komsten, leningen krachtens
bijzondere
leningsovereen
komsten, deposito’s in het ka
der van de armoedebestrij
dings- en groeifaciliteit.

Trekkingsrechten binnen de
reservepositie (netto)

Bijzonder trekkingsrechten

verplicht

Nominale waarde, omre
kening tegen koers op
deviezenmarkt
c)

Overige vorderingen
Nominale waarde, omre
kening tegen koers op
deviezenmarkt

verplicht
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Balanspost (1)

Indeling van de balansposten

Waarderingsgrondslag

4.8.2009

Toepassings
gebied (2)

Nettoactiva

2.2.

2.2.

Tegoeden bij
banken en be
leggingen in
waardepapie
ren, externe
leningen en
overige ex
terne activa

a) Tegoeden bij banken buiten het
eurogebied m.u.v. deze onder de
actiefpost „Andere financiële ac
tiva”

a)

Promessen en obligaties, wis
sels,
nulcouponobligaties,
geldmarktpapier, als een deel
van de externe reserves aan
gehouden effecten, die door
niet-ingezetenen van het eu
rogebied zijn uitgegeven.

verplicht

Nominale waarde, omre
kening tegen koers op
deviezenmarkt

Rekeningen-courant, termijn
deposito’s, daggeld, repo
transacties met wederver
koopverplichting.
b) Beleggingen in effecten buiten
het eurogebied m.u.v. de beleg
gingen onder de actiefpost „An
dere financiële activa”

Tegoeden bij banken buiten
het eurogebied

b)(i)

Verhandelbare
papieren
m.u.v. tot de vervaldag
aangehouden papieren

verplicht

Marktprijs en koers op de
deviezenmarkt
Enige premie of disagio
wordt afgeschreven
b)(ii) Verhandelbare papieren in
gedeeld als tot de vervaldag
aangehouden papieren

verplicht

Kosten behoudens bij
zondere waardeverminde
ring en koers op de de
viezenmarkt
Enige premie of disagio
wordt afgeschreven
b)(iii) Niet-verhandelbare waarde
papieren

verplicht

Kosten behoudens bij
zondere waardeverminde
ring en koers op de de
viezenmarkt
Enige premie of disagio
wordt afgeschreven
b)(iv) Verhandelbare waardepapie
ren

verplicht

Marktprijs en koers op de
deviezenmarkt
c) Externe leningen (desposito's)
buiten het eurogebied m.u.v. de
leningen onder actiefpost „andere
financiële activa”

c)

d) Overige externe activa

d)

Bankbiljetten en munten die
niet tot het eurogebied beho
ren.

Externe leningen

verplicht

Deposito's tegen nomi
nale waarde, omgerekend
tegen koers op deviezen
markt
Overige externe activa
Nominale waarde, omre
kening tegen koers op
deviezenmarkt

verplicht
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Toepassings
gebied (2)

Nettoactiva

3.

3.

Vorderingen
op ingezete
nen van het
eurogebied,
luidende in
vreemde va
luta

a) Beleggingen in effecten binnen
het eurogebied m.u.v. effecten
onder de actiefpost „Andere fi
nanciële activa”
Promessen en obligaties, wis
sels,
nulcouponobligaties,
geldmarktpapier, als een deel
van de externe reserves aan
gehouden effecten, die door
ingezetenen van het euro
gebied zijn uitgegeven.

a)(i)

Verhandelbare
papieren
m.u.v. tot de vervaldag
aangehouden papieren

verplicht

Marktprijs en koers op de
deviezenmarkt
Enige premie of disagio
wordt afgeschreven
a)(ii)

Verhandelbare papieren in
gedeeld als tot de vervaldag
aangehouden papieren

verplicht

Kosten behoudens bij
zondere waardeverminde
ring en koers op de de
viezenmarkt
Enige premie of disagio
wordt afgeschreven
a)(iii) Niet-verhandelbare waarde
papieren

verplicht

Kosten behoudens bij
zondere waardeverminde
ring en koers op de de
viezenmarkt
Enige premie of disagio
wordt afgeschreven
a)(iv) Verhandelbare effecten

verplicht

Marktprijs en koers op de
deviezenmarkt
b) Andere vorderingen op ingezete
nen van het eurogebied m.u.v. de
vorderingen onder de actiefpost
„Andere financiële activa”

b)

4.

Vorderingen
op niet-inge
zetenen van
het euro
gebied, lui
dende in euro

4.1.

4.1.

Tegoeden bij
banken, beleg
gingen in
waardepapie
ren en lenin
gen

a) Tegoeden bij banken buiten het
eurogebied m.u.v. deze onder de
actiefpost „Andere financiële ac
tiva”
Rekeningen-courant, termijn
deposito’s, daggeld. Repo
transacties met wederver
koopverplichting in verband
met het beheer van waarde
papieren, luidende in euro.

verplicht

Deposito’s en overige le
ningen tegen nominale
waarde, omgerekend te
gen koers op deviezen
markt

Leningen, desposito's, reverse
repo’s, diverse verstrekte le
ningen.
4.

Overige vorderingen

a)

Tegoeden bij banken buiten
het eurogebied
Nominale waarde

verplicht
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Balanspost (1)

Indeling van de balansposten

Waarderingsgrondslag

4.8.2009

Toepassings
gebied (2)

Nettoactiva

b) Beleggingen in effecten buiten
het eurogebied m.u.v. de beleg
gingen onder de actiefpost „An
dere financiële activa”
Door niet-ingezetenen van
het eurogebied uitgegeven ef
fecten en obligaties, wissels,
nulcouponobligaties en geld
marktpapier.

4.2.

4.2.

Vorderingen
uit hoofde
van de kre
dietfaciliteit
ingevolge het
ERM II

Verhandelbare
papieren
m.u.v. tot de vervaldag
aangehouden papieren
Marktkoers
Enige premie of disagio
wordt afgeschreven

verplicht

b)(ii) Verhandelbare papieren in
gedeeld als tot de vervaldag
aangehouden papieren
Kosten behoudens bij
zondere waardeverminde
ring
Enige premie of disagio
wordt afgeschreven

verplicht

b)(iii) Niet-verhandelbare effecten
Kostprijs behoudens bij
zondere waardeverminde
ring
Enige premie of disagio
wordt afgeschreven

verplicht

b)(iv) Verhandelbare effecten
Marktprijs

verplicht

c) Leningen buiten het eurogebied
m.u.v. de leningen onder de ac
tiefpost „andere financiële activa”

c)

Leningen buiten het euro
gebied
Deposito’s tegen nomi
nale waarde

verplicht

d) Effecten m.u.v. de effecten onder
de actiefpost „Andere financiële
activa” die uitgegeven zijn door
entiteiten buiten het eurogebied
Effecten die door supranatio
nale of internationale organi
saties, bv. de Europese Inves
teringsbank, zijn uitgegeven,
ongeacht het land van vesti
ging.

d)(i)

Verhandelbare
papieren
m.u.v. tot de vervaldag
aangehouden papieren
Marktprijs
Enige premie of disagio
wordt afgeschreven

verplicht

d)(ii) Verhandelbare papieren in
gedeeld als tot de vervaldag
aangehouden papieren
Kosten behoudens bij
zondere waardeverminde
ring
Enige premie of disagio
wordt afgeschreven

verplicht

d)(iii) Niet-verhandelbare effecten
Kostprijs behoudens bij
zondere waardeverminde
ring
Enige premie of disagio
wordt afgeschreven

verplicht

Nominale waarde

verplicht

Kredietverlening onder de voor
waarden van het ERM II.

b)(i)
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Toepassings
gebied (2)

Nettoactiva

5.

5.

Kredietver
lening aan
kredietinstel
lingen in het
eurogebied in
verband met
monetaire be
leidsoperaties,
luidende in
euro

Posten 5.1 t/m 5.5: transacties
volgens de respectieve monetaire
beleidsinstrumenten beschreven
in bijlage I bij Richtsnoer ECB/
2000/7 van 31 augustus 2000
betreffende monetaire beleids
instrumenten en procedures van
het Eurosysteem (3)

5.1.

5.1.

Basis-herfinan
cieringstrans
acties

Regelmatige
liquiditeitsverrui
mende transacties met weder
inkoopverplichting, met een we
kelijkse frequentie en gewoonlijk
een looptijd van een week.

Nominale waarde of repokost
prijs

verplicht

5.2.

5.2.

Langerlopende
herfinancie
ringstrans
acties

Regelmatige
liquiditeitsverrui
mende transacties met weder
inkoopverplichting, met een
maandelijkse frequentie en ge
woonlijk een looptijd van drie
maanden.

Nominale waarde of repokost
prijs

verplicht

5.3.

5.3.

Finetuning
transacties
met weder
inkoop

Transacties met wederinkoopver
plichting, uitgevoerd op ad-hoc
basis met finetuningoogmerk.

Nominale waarde of repokost
prijs

verplicht

5.4.

5.4.

Structurele
transacties
met weder
inkoop

Transacties met wederinkoopver
plichting die de structurele posi
tie van het Eurosysteem t.o.v. de
financiële sector te beïnvloeden.

Nominale waarde of repokost
prijs

verplicht

5.5.

5.5.

Marginale be
leningsfacili
teit

Faciliteit voor het verkrijgen van
krediet tot de volgende ochtend
tegen een van tevoren vast
gestelde rentevoet, op onder
pand van beleenbare activa (per
manente faciliteit).

Nominale waarde of repokost
prijs

verplicht

5.6.

5.6.

Kredieten uit
hoofde van
margestortin
gen

Aanvullend krediet voor krediet
instellingen op grond van waar
destijgingen van onderliggende
activa ten behoeve van ander
aan deze kredietinstellingen ver
leend krediet.

Nominale waarde of kostprijs

verplicht

6.

6.

Overige vor
deringen op
kredietinstel
lingen in het
eurogebied,
luidende in
euro

Rekeningen-courant, termijnde
posito’s, daggeld, repotransacties
met wederverkoopverplichting
in verband met het beheer van
effectenportefeuilles onder actief
post „Effecten van ingezetenen
van het eurogebied, luidende in
euro”,
waaronder
begrepen
transacties die het gevolg zijn
van de omzetting van de voor
malige deviezenreserves van het
eurogebied, en overige vorderin
gen. Overeenkomstige rekenin
gen bij kredietinstellingen die in
het buitenland zijn gevestigd,
maar binnen het eurogebied.
Overige vorderingen en trans
acties die niet samenhangen
met monetaire beleidstransacties
van het Eurosysteem. Vorderin
gen uit hoofde van monetaire
beleidstransacties, die werden
geïnitieerd door een NCB voor
toetreding tot het Eurosysteem.

Nominale waarde of kostprijs

verplicht
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Balanspost (1)

Indeling van de balansposten

Waarderingsgrondslag

4.8.2009

Toepassings
gebied (2)

Nettoactiva

7.

7.

Waardepapie
ren uitgege
ven door in
gezetenen van
het euro
gebied lui
dende in euro

7.1.

7.1.

Voor doelein
den van van
monetair be
leid aangehou
den effecten

Voor doeleinden van monetair
beleid aangehouden effecten uit
gegeven binnen het eurogebied.
Voor finetuning aangekochte
ECB-schuldbewijzen.

(i)

Verhandelbare
papieren
m.u.v. tot de vervaldag
aangehouden papieren

verplicht

Marktprijs
Enige premie of disagio
wordt afgeschreven
(ii)

Verhandelbare papieren in
gedeeld als tot de vervaldag
aangehouden papieren

verplicht

Kostprijs behoudens bij
zondere waardeverminde
ring
Enige premie of disagio
wordt afgeschreven
(iii)

Niet-verhandelbare effecten

verplicht

Kostprijs behoudens bij
zondere waardeverminde
ring
Enige premie of disagio
wordt afgeschreven
7.2.

7.2.

Overige effec
ten

Effecten m.u.v. de effecten onder
actiefpost 7.1 „Voor doeleinden
van monetair beleid aangehou
den effecten” en onder actiefpost
11.3 „andere financiele activa”:
promessen en obligaties, wissels,
nulcouponobligaties, geldmarkt
papier dat op termijnbasis („out
right”) wordt aangehouden,
waaronder begrepen overheids
obligaties van vóór de EMU, lui
dende in euro. Waardepapieren.

(i)

Verhandelbare
papieren
m.u.v. tot de vervaldag
aangehouden papieren

verplicht

Marktprijs
Enige premie of disagio
wordt afgeschreven
(ii)

Verhandelbare papieren in
gedeeld als tot de vervaldag
aangehouden papieren

verplicht

Kostprijs behoudens bij
zondere waardeverminde
ring
Enige premie of disagio
wordt afgeschreven
(iii)

Niet-verhandelbare effecten

verplicht

Kostprijs behoudens bij
zondere waardeverminde
ring
Enige premie of disagio
wordt afgeschreven
(iv)

Verhandelbare effecten
Marktprijs

verplicht
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Toepassings
gebied (2)

Nettoactiva

8.

8.

Overheids
schuld, lui
dende in euro

—

9.

Vorderingen
binnen het
Euro
systeem (+)

—

9.1.

Deelnemingen
in de ECB (+)

Vorderingen op overheden van
vóór de EMU (niet-verhandelbare
waardepapieren, leningen).

Deposito’s/leningen tegen nomi
nale waarde, niet-verhandelbare
waardepapieren tegen kostprijs

verplicht

Alleen een post op de balans
van de NCB’s.

Kostprijs

verplicht

Nominale waarde

verplicht

Nominale waarde

verplicht

Nominale waarde

verplicht

Het aandeel van individuele
NCB’s in het kapitaal van de
ECB, overeenkomstig het Ver
drag en de respectieve verdeel
sleutel en bijdragen overeen
komstig artikel 49.2 van de sta
tuten van het ESCB
—

—

—

9.2.

9.3.

9.4.

Vorderingen
uit hoofde
van over
dracht van
externe
reserves (+)

Alleen een post op de balans
van de NCB’s.

Vorderingen
ingevolge pro
messes tegen
over de uit
gifte van ECBschuldbewij
zen (+)

Alleen een post op de balans
van de ECB.

Nettovorde
ringen uit
hoofde van de
toedeling van
eurobankbil
jetten binnen
het Euro
systeem (+) (*)

Voor de NCB's: nettovordering
in verband met de toepassing
van de verdeelsleutel voor de
toedeling van bankbiljetten,
d.w.z. met inbegrip van de te
goeden binnen het Eurosysteem
ingevolge de uitgifte van bank
biljetten door de ECB, het com
penserende bedrag en de admi
nistratieve boekingsposten ter
saldering van het compense
rende bedrag, zoals bepaald bij
Besluit
ECB/2001/16
van
6 december 2001 inzake de toe
deling van monetaire inkomsten
van de nationale centrale banken
van de deelnemende lidstaten
met ingang van het boekjaar
2002 (4).

Vorderingen op de ECB, lui
dende in euro, uit hoofde van
initiële en aanvullende over
drachten van externe reserves in
gevolge de bepalingen van het
Verdrag.

Door NCB’s uitgegeven promes
ses, uit hoofde van de „back-toback”- overeenkomst in samen
hang met ECB schuldbewijzen.

Voor de ECB vorderingen uit
hoofde van de uitgifte van bank
biljetten door de ECB overeen
komstig Besluit ECB/2001/15.
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Toepassings
gebied (2)

Nettoactiva

—

9.5.

Overige vor
deringen bin
nen het Euro
systeem (net
to) (+)

Nettopositie van de volgende
subposten:
a) nettovorderingen uit hoofde
van tegoeden op TARGET2rekeningen en overeenkom
stige rekeningen van NCB’s,
d.w.z. het nettocijfer van vor
deringen en verplichtingen —
zie tevens passiefpost „Ove
rige verplichtingen binnen
het Eurosysteem (netto)”.

a)

Nominale waarde

verplicht

b) vordering ingevolge het ver
schil tussen monetaire in
komsten die gepooled en her
verdeeld moeten worden.
Slechts relevant voor de peri
ode tussen het verantwoor
den van de monetaire inkom
sten binnen het kader van de
jaarultimoprocedures, en de
afwikkeling ervan op de laat
ste werkdag in januari van elk
jaar.

b)

Nominale waarde

verplicht

c) overige vorderingen binnen
het Eurosysteem, waaronder
de tussentijdse verdeling van
de inkomsten van de ECB
uit bankbiljetten in omloop
onder de NCB’s (*).

c)

Nominale waarde

verplicht

Saldi van vereveningsrekeningen
(vorderingen), waaronder begre
pen vorderingen uit hoofde van
te incasseren cheques.

Nominale waarde

verplicht

9.

10.

Verevenings
posten

9.

11.

Overige acti
va:

9.

11.1.

Munten uit
het euro
gebied

Euromuntstukken, indien een
NCB niet de wettige uitgever is.

Nominale waarde

verplicht

9.

11.2.

Materiële en
immateriële
vaste activa

Grond en gebouwen, meubilair
en inventaris, inclusief compu
terapparatuur, software.

Kostprijs minus afschrijving

Aanbevolen

Afschrijvingstermijnen:
— computers en aanverwante
hard- en software, en mo
torvoertuigen:
4 jaar
— inventaris, meubilair en in
stallaties:
10 jaar
— gebouwen en aanzienlijke
gekapitaliseerde herinrich
tingskosten:
25 jaar
Kapitalisering van kosten: op
basis van limiet (minder dan
10 000 EUR, excl. btw: geen
kapitalisering)

NL

4.8.2009
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Balanspost (1)

Indeling van de balansposten

L 202/75

Waarderingsgrondslag

Toepassings
gebied (2)

Nettoactiva

9.

11.3.

Overige finan
ciële activa

— Deelnemingen en beleggin
gen in dochtermaatschappij
en; aandelen aangehouden
voor strategische en beleids
oogmerken

a) Verhandelbare effecten

— Effecten met inbegrip van
aandelen, en andere financi
ële instrumenten en tegoe
den (bv. deposito met vaste
looptijd en lopende rekenin
gen), aangehouden als een
geoormerkte portefeuille

b) Deelnemingen en niet-liquide
gewone aandelen, en enige an
dere effecten aangehouden als
permanente investeringen

— Repotransacties met weder
verkoopverplichting met kre
dietinstellingen in verband
met het beheer van effecten
portefeuilles onder deze
post.

Aanbevolen

Marktwaarde

Aanbevolen

Kostprijs behoudens bijzon
dere waardevermindering

c) Beleggingen in dochtermaat
schappijen of significante be
langen

Aanbevolen

Nettowaarde van het actief

d) Verhandelbare papieren m.u.v.
tot de vervaldag aangehouden
papieren

Aanbevolen

Marktprijs
Enige premie of disagio
wordt afgeschreven

e) Verhandelbare papieren inge
deeld als aangehouden tot de
vervaldag als een permanente
investering

Aanbevolen

Kostprijs behoudens bijzon
dere waardevermindering
Enige premie of disagio
wordt afgeschreven

f) Niet-verhandelbare
pieren

waardepa

Aanbevolen

Kostprijs behoudens bijzon
dere waardevermindering
Enige premie of disagio
wordt afgeschreven

g) Tegoeden bij banken en lenin
gen
Nominale waarde uitgedrukt
in de koers op de deviezen
markt als de tegoeden of
desposito’s luiden in
vreemde valuta

Aanbevolen

NL
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Balanspost (1)

Indeling van de balansposten

Waarderingsgrondslag

4.8.2009

Toepassings
gebied (2)

Nettoactiva

9.

11.4.

Herwaarde
ringsverschil
len op instru
menten buiten
de balans

Resultaten van de waardering
van deviezentermijnaffaires, de
viezenswaps, renteswaps, rente
termijncontracten, termijntrans
acties in effecten, contante devie
zentransacties vanaf de trans
actiedatum tot de afwikkelings
datum.

Nettopositie tussen termijn en
contant, tegen koers op devie
zenmarkt

verplicht

9.

11.5.

Overlopende
activa en
vooruitbe
taalde kosten

Inkomsten die in de verslagperi
ode niet opeisbaar zijn, maar er
wel aan moeten worden toege
schreven. Vooruitbetaalde kosten
en lopende rente (d.w.z. nog te
ontvangen rente gekocht met
een waardepapier).

Nominale waarde; deviezen
worden omgerekend tegen de
marktkoers

verplicht

9.

11.6.

Diversen

Vooruitbetalingen, leningen, an
dere kleinere posten. Tussen
rekening voor de registratie van
herwaarderingsverschillen (uit
sluitend balanspost gedurende
het jaar: ongerealiseerde verlie
zen op herwaarderingsdata ge
durende het jaar, die niet wor
den gedekt door de desbetref
fende
herwaarderingsrekening
onder passiefpost „Herwaarde
ringsrekeningen”). Leningen op
trustbasis. Beleggingen in ver
band met goudeposito’s van re
keninghouders. Munten, lui
dende in nationale eurogebied
munteenheden. Lopende kosten
(netto geaccumuleerde verlie
zen), verliezen van het voor
afgaande jaar vóór dekking. Net
topensioenactiva.

Nominale waarde of kostprijs

Aanbevolen

Tussenrekening voor herwaarde
ringsverschillen

Tussenrekening
voor herwaar
deringsverschil
len: verplicht

—

12.

Verlies over
het boekjaar

Herwaarderingsverschil tussen
gemiddelde kostprijs en markt
waarde; deviezen worden omge
rekend tegen de marktkoers.
Beleggingen in verband met goud
deposito’s van rekeninghouders
Marktwaarde

Nominale waarde

Beleggingen in
verband met
gouddeposito's
van rekening
houders: ver
plicht

Verplicht

(*) Te harmoniseren post. Zie overweging 4 van dit richtsnoer.
(1) De nummering in de eerste kolom heeft betrekking op de balansopstellingen zoals gegeven in de bijlagen V, VI en VII (weekstaten
en geconsolideerde jaarbalans van het Eurosysteem). De nummering in de tweede kolom heeft betrekking op de balansopstelling
zoals gegeven in bijlage VIII (jaarbalans van een centrale bank). De posten die met een „(+)” zijn gemarkeerd, worden in de
weekstaten van het Eurosysteem geconsolideerd.
(2) De grondslagen voor samenstelling en waardering die in deze bijlage staan opgesomd, worden geacht verplicht te zijn voor de
rekeningen van de ECB en voor alle materiële activa en passiva in de rekeningen van de NCB’s die voor de werking van het
Eurosysteem van belang zijn.
(3) PB L 310 van 11.12.2000, blz. 1.
4
( ) PB L 337 van 20.12.2001, blz. 55.”

„Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem: de opstelling en indeling die voor publicatie na afloop van het kwartaal moet worden gebruikt
(in miljoenen EUR)

Activa (1)

Stand per …

Verschil ten opzichte van
vorige week ingevolge

Stand per …

transacties

1. Bankbiljetten in omloop
2. Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied
in verband met monetaire beleidsoperaties, luidende in
euro:
2.1. Rekeningen-courant (met inbegrip van reservever
plichtingen):
2.2. Depositofaciliteit
2.3. Termijndeposito’s
2.4. Finetuningtransacties met wederinkoop
2.5. Deposito’s uit hoofde van margestortingen
3. Overige verplichtingen aan kredietinstellingen in het eu
rogebied, luidende in euro
4. Uitgegeven schuldbewijzen
5. Verplichtingen aan overige ingezetenen van het euro
gebied, luidende in euro
5.1. Overheid
5.2. Overige passiva
6. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied,
luidende in euro
7. Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, lui
dende in vreemde valuta
8. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied,
luidende in vreemde valuta
8.1. Deposito’s, tegoeden en overige verplichtingen
8.2. Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit
ingevolge het ERM II
9. Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrech
ten in het IMF

kwartaalulti
mocorrecties
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1. Goud en goudvorderingen
2. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, lui
dende in vreemde valuta
2.1. Vorderingen op het IMF
2.2. Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapie
ren, externe leningen en overige externe activa
3. Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende
in vreemde valuta
4. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, lui
dende in euro
4.1. Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren
en leningen
4.2. Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit inge
volge het ERM II
5. Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied
in verband met monetaire beleidsoperaties, luidende in
euro:
5.1. Basisherfinancieringstransacties
5.2. Langerlopende herfinancieringstransacties
5.3. Finetuningtransacties met wederinkoop
5.4. Structurele transacties met wederinkoop
5.5. Marginale beleningsfaciliteit
5.6. Kredieten uit hoofde van margestortingen
6. Overige vorderingen op kredietinstellingen in het euro
gebied, luidende in euro
7. Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eu
rogebied luidende in euro
7.1. Voor doelstellingen van monetair beleid aangehouden
effecten
7.2. Overige effecten
8. Overheidsschuld, luidende in euro
9. Overige activa

Nettopassiva

kwartaalulti
mocorrecties

Verschil ten opzichte van
vorige week ingevolge

NL

transacties

4.8.2009

2. De tabel getiteld „Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem: de opstelling en indeling die voor publicatie na afloop van het kwartaal moet worden gebruikt” in bijlage V komt als volgt te luiden:

10. Overige passiva
11. Herwaarderingsrekeningen
12. Kapitaal en reserves

Totaal activa

(1) De tabel van activa mag ook voor de tabel van passiva worden gepubliceerd.”

L 202/77

Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.

Totaal passiva

„Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem: de opstelling en indeling die voor publicatie gedurende het kwartaal moet worden gebruikt
(in miljoenen EUR)
Activa (1)

Stand per

Nettopassiva

Stand per …

Verschil ten opzichte
van vorige week in
gevolge transacties

NL

1. Bankbiljetten in omloop
2. Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied
in verband met monetaire beleidsoperaties, luidende in
euro:
2.1. Rekeningen-courant (met inbegrip van reservever
plichtingen):
2.2. Depositofaciliteit
2.3. Termijndeposito’s
2.4. Finetuningtransacties met wederinkoop
2.5. Deposito’s uit hoofde van margestortingen
3. Overige verplichtingen aan kredietinstellingen in het eu
rogebied, luidende in euro
4. Uitgegeven schuldbewijzen
5. Verplichtingen aan overige ingezetenen van het euro
gebied, luidende in euro
5.1. Overheid
5.2. Overige passiva
6. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied,
luidende in euro
7. Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, lui
dende in vreemde valuta
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1. Goud en goudvorderingen
2. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, lui
dende in vreemde valuta
2.1. Vorderingen op het IMF
2.2. Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapie
ren, externe leningen en overige externe activa
3. Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende
in vreemde valuta
4. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, lui
dende in euro
4.1. Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren
en leningen
4.2. Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit inge
volge het ERM II
5. Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied
in verband met monetaire beleidsoperaties, luidende in
euro:
5.1. Basisherfinancieringstransacties
5.2. Langerlopende herfinancieringstransacties
5.3. Finetuningtransacties met wederinkoop
5.4. Structurele transacties met wederinkoop
5.5. Marginale beleningsfaciliteit
5.6. Kredieten uit hoofde van margestortingen
6. Overige vorderingen op kredietinstellingen in het euro
gebied, luidende in euro
7. Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eu
rogebied luidende in euro
7.1. Voor doelstellingen van monetair beleid aangehouden
effecten
7.2. Overige effecten
8. Overheidsschuld, luidende in euro
9. Overige activa

Verschil ten opzichte
van vorige week in
gevolge transacties

L 202/78

3. De tabel getiteld „Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem: de opstelling en indeling die voor publicatie gedurende het kwartaal moet worden gebruikt” in bijlage VI komt als volgt te luiden:

8. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied,
luidende in vreemde valuta
8.1. Deposito’s, tegoeden en overige verplichtingen
8.2. Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit
ingevolge het ERM II
9. Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrech
ten in het IMF
10. Overige passiva
11. Herwaarderingsrekeningen
12. Kapitaal en reserves

Totaal activa

(1) De tabel van activa mag ook voor de tabel van passiva worden gepubliceerd.”

4.8.2009

Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.

Totaal passiva

„Geconsolideerde jaarbalans van het Eurosysteem
(in miljoenen EUR)
Activa (1)

Verslagjaar

Vorig jaar

Nettopassiva

Verslagjaar

1. Bankbiljetten in omloop

2. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, lui
dende in vreemde valuta

2. Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied
in verband met monetaire beleidsoperaties, luidende in
euro:

2.1. Vorderingen op het IMF
2.2. Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapie
ren, externe leningen en overige externe activa

2.1. Rekeningen-courant (met inbegrip van reservever
plichtingen):

3. Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende
in vreemde valuta

2.2. Depositofaciliteit

4. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, lui
dende in euro

2.4. Finetuningtransacties met wederinkoop

4.2. Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit inge
volge het ERM II
5. Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied
in verband met monetaire beleidsoperaties, luidende in
euro:
5.1. Basisherfinancieringstransacties
5.2. Langerlopende herfinancieringstransacties
5.3. Finetuningtransacties met wederinkoop
5.4. Structurele transacties met wederinkoop
5.5. Marginale beleningsfaciliteit
5.6. Kredieten uit hoofde van margestortingen
6. Overige vorderingen op kredietinstellingen in het euro
gebied, luidende in euro
7. Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eu
rogebied luidende in euro
7.1. Voor doelstellingen van monetair beleid aangehouden
effecten
7.2. Overige effecten

2.3. Termijndeposito’s
2.5. Deposito’s uit hoofde van margestortingen
3. Overige verplichtingen aan kredietinstellingen in het eu
rogebied, luidende in euro
4. Uitgegeven schuldbewijzen
5. Verplichtingen aan overige ingezetenen van het euro
gebied, luidende in euro
5.1. Overheid
5.2. Overige passiva
6. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied,
luidende in euro
7. Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, lui
dende in vreemde valuta
8. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied,
luidende in vreemde valuta
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4.1. Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren
en leningen

Vorig jaar

NL

1. Goud en goudvorderingen

4.8.2009

4. De tabel getiteld „Geconsolideerde balans van het Eurosysteem” in bijlage VII komt als volgt te luiden:

8.1. Deposito’s, tegoeden en overige verplichtingen
8.2. Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit
ingevolge het ERM II
9. Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrech
ten in het IMF
10. Overige passiva:
11. Herwaarderingsrekeningen

8. Overheidsschuld, luidende in euro

12. Kapitaal en reserves

9. Overige activa
Totaal activa

(1) De tabel van activa mag ook voor de tabel van passiva worden gepubliceerd.”

L 202/79

Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.

Totaal passiva

„Jaarbalans van een centrale bank (1)
(in miljoenen EUR) (2)
Activa (3)

1. Goud en goudvorderingen

Vorig jaar

Nettopassiva

2. Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied
in verband met monetaire beleidsoperaties, luidende in
euro:

Vorderingen op het IMF

2.2.

Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepa
pieren, externe leningen en overige externe activa

2.1.

3. Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende
in vreemde valuta

Rekeningen-courant (met inbegrip van reservever
plichtingen):

2.2.

Depositofaciliteit

4. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, lui
dende in euro

2.3.

Termijndeposito’s

Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren
en leningen

2.4.

Finetuningtransacties met wederinkoop

4.2.

Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit inge
volge het ERM II

2.5.

Deposito’s uit hoofde van margestortingen

3. Overige verplichtingen aan kredietinstellingen in het eu
rogebied, luidende in euro
4. Uitgegeven schuldbewijzen

5.1.

Basisherfinancieringstransacties

5.2.

Langerlopende herfinancieringstransacties

5.3.

Finetuningtransacties met wederinkoop

5.4.

Structurele transacties met wederinkoop

5.1.

Overheid

5.5.

Marginale beleningsfaciliteit

5.2.

Overige passiva

5.6.

Kredieten uit hoofde van margestortingen

7. Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eu
rogebied luidende in euro
7.1.

Voor doelstellingen van monetair beleid aangehou
den effecten

7.2.

Overige effecten

8. Overheidsschuld, luidende in euro

5. Verplichtingen aan overige ingezetenen van het euro
gebied, luidende in euro
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4.1.

6. Overige vorderingen op kredietinstellingen in het euro
gebied, luidende in euro

Vorig jaar

1. Bankbiljetten in omloop (*)

2.1.

5. Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied
in verband met monetaire beleidsoperaties, luidende in
euro:

Verslagjaar

NL

2. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, lui
dende in vreemde valuta

Verslagjaar

L 202/80

5. De tabel getiteld „Jaarbalans van een centrale bank” in bijlage VIII komt als volgt te luiden:

6. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied,
luidende in euro
7. Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, lui
dende in vreemde valuta
8. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied,
luidende in vreemde valuta
8.1.

Deposito’s, tegoeden en overige verplichtingen

8.2.

Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit
ingevolge het ERM II

4.8.2009

9. Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrech
ten in het IMF

Activa (3)

9.

Verslagjaar

Vorderingen binnen het Eurosysteem

Nettopassiva

Verslagjaar

Vorig jaar

10. Verplichtingen binnen het eurosysteem:

9.2.

Vorderingen uit hoofde van overdracht van externe
reserves

9.3.

Vorderingen ingevolge promessen tegenover de uit
gifte van ECB-schuldbewijzen

9.4.

Nettovorderingen uit hoofde van de toedeling van
eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem (*)

9.5.

Overige vorderingen binnen het Eurosysteem (net
to) (*)

10.

Vereveningsposten

11.

Overige activa

10.1. Verplichtingen uit hoofde van de overdracht van
externe reserves
10.2. Verplichtingen ingevolge promessen tegenover de
uitgifte van ECB-schuldbewijzen
10.3. Nettoverplichtingen uit hoofde van de toedeling
van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem (*)
10.4. Overige verplichtingen binnen het Eurosysteem
(netto) (*)
11. Vereveningsposten
12. Overige passiva:
12.1. Herwaarderingsverschillen op instrumenten bui
ten de balans
12.2. Overlopende passiva (*)

11.1. Munten uit het eurogebied
11.2. Materiële en immateriële vaste activa

12.3. Diversen
13. Voorzieningen

11.3. Overige financiële activa

14. Herwaarderingsrekeningen

11.4. Herwaarderingsverschillen op instrumenten
buiten de balans

15. Kapitaal en reserves
15.1. Kapitaal

11.5. Overlopende activa (*)

15.2. Reserves

11.6. Diversen
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Deelnemingen in de ECB

NL

9.1.

12.

Vorig jaar

4.8.2009

(in miljoenen EUR) (2)

16. Winst over het boekjaar

Verlies over het boekjaar
Totaal activa

Totaal passiva

Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
(1) De bekendmaking in verband met eurobankbiljetten in omloop, in verband met de vergoeding van de nettovorderingen/verplichtingen binnen het Eurosysteem als gevolg van de toedeling van eurobankbiljetten binnen het
Eurosysteem en tevens in verband met de monetaire inkomsten dient te worden geharmoniseerd in door NCB’s gepubliceerde jaarrekeningen. De te harmoniseren posten zijn in de bijlagen IV, VIII en IX van een asterisk voorzien.
(2) Centrale Banken mogen hetzij exacte bedragen in euro, hetzij op een andere manier afgeronde bedragen publiceren.
3
( ) De tabel van activa mag ook voor de tabel van passiva worden gepubliceerd.”

L 202/81

