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EUROPESE CENTRALE BANK
BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 22 november 2007
tot wijziging 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/2007/15)
(2007/850/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

(4)

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale
banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCBstatuten”), inzonderheid op artikel 32,

Dit Besluit doet geen afbreuk aan de verbintenissen van
uitgevende instanties krachtens Besluit ECB/2001/15 van
6 december 2001 betreffende de uitgifte van de eurobankbiljetten (2).

(5)

Artikel 14, lid 2 van Richtsnoer ECB/2007/2 van 26 april
2007 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees
„real-time” brutovereveningssysteem (3) („TARGET2”) bepaalt dat het TARGET2-systeem het bestaande TARGETsysteem zal vervangen. De NCB’s van lidstaten die de
euro aangenomen hebben zullen naar TARGET2 migreren in overeenstemming met het in artikel 13 van Richtsnoer ECB/2007/2 bepaalde tijdschema. Voorts zullen
bepaalde NCB’s van lidstaten die de euro niet aangenomen hebben op basis van een afzonderlijke overeenkomst met de ECB en de NCB’s van lidstaten die de
euro hebben aangenomen aan TARGET2 worden aangesloten. Het is daarom nodig de verwijzingen naar
„TARGET” in Besluit ECB/2001/16 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 (4), bij te
werken.

(6)

Er is ook een aantal andere wijzigingen van Besluit
ECB/2001/16 nodig wat betreft de berekening van de
monetaire inkomsten en de behandeling van vooraf verstrekte eurobankbiljetten,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 32 van de ESCB-statuten stelt algemene regels
vast voor de toedeling van de monetaire inkomsten van
nationale centrale banken (NCB’s) van lidstaten die de
euro hebben aangenomen. De in artikel 32 van de
ESCB-statuten vastgestelde algemene regels gelden ook
voor de inkomsten uit de afschrijving van uit circulatie
genomen eurobankbiljetten.

(2)

Artikel 32.5 van de ESCB-statuten bepaalt dat de som
van de monetaire inkomsten van de NCB’s aan de NCB’s
toegedeeld wordt naar rato van hun gestorte aandeel in
het kapitaal van de ECB. Krachtens artikel 32.7 van de
ESCB-statuten, is de Raad van bestuur bevoegd alle andere nodige maatregelen te treffen voor de toepassing
van artikel 32. Dit omvat de bevoegdheid om rekening
te houden met andere factoren bij de beslissing over de
toedeling van inkomsten uit de afschrijving van uit circulatie genomen eurobankbiljetten. In deze context vereisen de beginselen van gelijke behandeling en billijkheid
dat rekening wordt gehouden met de periode waarin de
uit circulatie genomen eurobankbiljetten werden uitgegeven. De verdeelsleutel voor deze bijzondere inkomsten
moet daarom zowel het desbetreffende aandeel in het
kapitaal van de ECB, alsook de duur van de uitgiftefase
weerspiegelen.

(3)

Het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten moet worden geregeld door aparte besluiten krachtens artikel 5
van Besluit ECB/2003/4 van 20 maart 2003 betreffende
de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en
het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (1).

(1) PB L 78 van 25.3.2003, blz. 16.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Besluit ECB/2001/16 wordt als volgt gewijzigd:
1. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
De volgende definities worden na de definitie „dagelijkse
referentiewisselkoers” ingevoegd:
(2) PB L 337 van 20.12.2001, blz. 52. Besluit laatstelijk gewijzigd bij
Besluit ECB/2006/25 (PB L 24 van 31.1.2007, blz. 13).
(3) PB L 237 van 8.9.2007, blz. 1.
(4) PB L 337 van 20.12.2001, blz. 55. Besluit laatstelijk gewijzigd bij
Besluit ECB/2006/7/EG (PB L 148 van 2.6.2006, blz. 56).
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„n) „uit circulatie genomen eurobankbiljetten”: een type of
serie eurobankbiljetten dat uit circulatie werd genomen
door een besluit van de Raad van bestuur krachtens artikel 5 van Besluit ECB/2003/4;

o) „uitgiftesleutel”: de gemiddelde verdeelsleutel voor het geplaatste kapitaal gedurende de uitgiftefase van een type of
serie uit circulatie genomen eurobankbiljetten;

p) „uitgiftefase” met betrekking tot een type of serie eurobankbiljetten: de periode vanaf de datum waarop de
eerste uitgifte van een eurobankbiljet van dit type of
deze serie werd opgenomen in de referentiepassiva, tot
de datum waarop de laatste uitgifte van een eurobankbiljet van dit type of deze serie werd opgenomen in de
referentiepassiva;

q) „afschrijven”: uit circulatie genomen eurobankbiljetten uit
de balanspost „bankbiljetten in omloop” verwijderen.”.
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a) Op de afschrijvingsdatum wordt het totale bedrag van de
uit circulatie genomen nog in omloop zijnde eurobankbiljetten afgetrokken van de balansposten „bankbiljetten
in omloop” van de ECB en de NCB’s. Daartoe wordt het
actuele bedrag van de uit de circulatie genomen in omloop gebrachte eurobankbiljetten, aangepast aan de proratabedragen die werden berekend in overeenstemming
met de uitgiftesleutel, en de verschillen worden verevend
tussen de ECB en de NCB’s.

b) Het aangepaste bedrag van de uit de circulatie genomen
eurobankbiljetten wordt afgeschreven op de balanspost
„bankbiljetten in omloop” en in de winst-en-verliesrekeningen van de NCB’s opgenomen.

c) Elke NCB legt een voorziening aan voor uit de circulatie
genomen naar verwachting nog te vervangen eurobankbiljetten. De voorziening is gelijk aan het aandeel van de
desbetreffende NCB in het totale bedrag van de op basis
van de uitgiftesleutel berekende voorziening.

2. Artikel 3, lid 3, wordt als volgt vervangen:

„3.
Als de waarde van te oormerken activa van een NCB
hoger of lager is dan de waarde haar referentiepassiva, wordt
het verschil verrekend door de referentierente toe te passen
op verschil.”.

4.
Uit circulatie genomen eurobankbiljetten die na de afschrijvingsdatum vervangen worden, worden opgenomen in
de boeken van de NCB’s die ze aanvaard hebben. De instroom van uit circulatie genomen eurobankbiljetten wordt
tussen de NCB’s minstens éénmaal per jaar door toepassing
van de uitgiftesleutel herverdeeld en de verschillen worden
tussen hen verevend. Alle NCB’s verrekenen het proratabedrag met hun voorziening, of, als de instroom hoger
is dan de voorziening, nemen zij een overeenkomstige uitgave op in hun winst-en-verliesrekening.

3. Het volgende artikel 5 bis wordt ingevoegd na artikel 5:

5.
De Raad van bestuur herziet het totale bedrag van de
voorziening jaarlijks.”.

„Artikel 5 bis
Berekening en toedeling van inkomsten
afschrijving van eurobankbiljetten

uit

de

1.
Uit circulatie genomen eurobankbiljetten blijven deel
uitmaken van de referentiepassiva tot ze vervangen of afgeschreven worden, afhankelijk van hetgeen het eerst gebeurt.

2.
De Raad van bestuur kan beslissen de uit circulatie
genomen eurobankbiljetten af te schrijven, in welk geval
zij de afschrijvingsdatum en het totale bedrag van de te
maken voorziening voor deze uit circulatie genomen wellicht
nog te vervangen eurobankbiljetten vaststelt.

3.
Uit circulatie genomen eurobankbiljetten worden als
volgt afgeschreven:

4. Bijlage I wordt overeenkomstig bijlage I bij dit besluit gewijzigd.

5. Bijlage II wordt overeenkomstig bijlage II bij dit besluit gewijzigd.

6. Zodra de betreffende NCB naar TARGET2 is gemigreerd,
gelden alle verwijzingen in Besluit ECB/2001/16 naar
„TARGET” als verwijzingen naar „TARGET2”.
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Artikel 2
Slotbepaling
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008.

Gedaan te Frankfurt am Main, 22 november 2007.
De president van de ECB
Jean-Claude TRICHET
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BIJLAGE I
Bijlage I bij Besluit ECB/2001/16 wordt als volgt gewijzigd.
De volgende alinea wordt aan het einde van lid 1, deel A ingevoegd:
„Als de datum waarop naar de chartale euro wordt omgeschakeld een dag is waarop TARGET/TARGET2 gesloten is,
maakt de verplichting van een nieuwe Eurosysteem NCB, die voortvloeit uit de bevoorrading vooraf met eurobankbiljetten krachtens Richtsnoer ECB/2006/9 van 14 juli 2006 inzake bepaalde voorbereidingen voor de omschakeling
naar de chartale euro en inzake bevoorrading vooraf en verdere bevoorrading vooraf met eurobankbiljetten en
muntstukken buiten het eurogebied (1), welke eurobankbiljetten voor de datum waarop naar de chartale euro wordt
omgeschakeld in omloop zijn gekomen, deel uit van de referentiepassiva (als deel van de correspondentrekening
onder passiefpost 10.4 van de geharmoniseerde balans) totdat de verplichting deel wordt van de vorderingen binnen
het Eurosysteem uit TARGET/TARGET2 transacties.

___________
(1) PB L 207 van 28.7.2006, blz. 39.”.

BIJLAGE II
Bijlage II bij Besluit ECB/2001/16 wordt als volgt gewijzigd:
Het volgende lid wordt ingevoegd op het einde van deel A, na het lid dat eindigt met „per 31 december 2002”:
„6. vorderingen die voortvloeien uit bij de bevoorrading vooraf krachtens Richtsnoer ECB/2006/9 verstrekte eurobankbiljetten, welke eurobankbiljetten voor de datum waarop naar de chartale euro werd omgeschakeld in omloop zijn gekomen (deel van actiefpost 4.1 van de geharmoniseerde balans tot de datum waarop naar de chartale
euro werd omgeschakeld en vervolgens deel van de correspondentrekeningen onder actiefpost 9.5 van de geharmoniseerde balans), evenwel uitsluitend tot een dergelijke vordering deel wordt van de vorderingen binnen het
Eurosysteem uit TARGET/TARGET2 transacties.”.
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