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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 22 april 2004
betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen
van de Europese Centrale Bank, voor de aanpassing van de vorderingen ter grootte van de
overgedragen externe reserves, en voor daarmee samenhangende financiële aangelegenheden
(ECB/2004/8)
(2004/505/EG)

eveneens ter compensatie een overschrijving uit te voeren
aan die NCB’s van de deelnemende lidstaten wier relatieve
aandeel daalt.

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken
en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 30,
(6)
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Aangezien op 1 mei 2004 de Tsjechische Republiek, de
Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Let‐
land, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de
Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slove‐
nië en de Slowaakse Republiek toetreden tot de Europese
Unie en hun respectieve nationale centrale banken (NCB’s)
met ingang van 1 mei 2004 deel zullen uitmaken van het
Europees Stelsel van centrale banken (ESCB), worden de
wegingen in de kapitaalverdeelsleutel van de ECB (hierna
„wegingen in de kapitaalverdeelsleutel”, respectievelijk
„kapitaalverdeelsleutel” te noemen), die zijn toegekend aan
de NCB’s van de lidstaten die de euro hebben aangenomen
(hierna de „NCB’s van de deelnemende lidstaten” te noe‐
men) aangepast, zoals vastgesteld in Besluit ECB/2004/5
van 22 april 2004 inzake het procentuele aandeel van de
nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de
inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale
Bank (1).

(2)

Deze aanpassing noopt eveneens tot aanpassing van de
vorderingen ter grootte van de bijdragen van de NCB’s van
de deelnemende lidstaten aan de externe reserves van de
ECB (hierna de „vorderingen” te noemen), welke vorderin‐
gen de ECB ingevolge artikel 30.3 van de statuten heeft
toegekend aan de NCB’s van de deelnemende lidstaten.

(3)

NCB’s van de deelnemende lidstaten, wier vorderingen toe‐
nemen vanwege de uitbreiding van de kapitaal‐
verdeelsleutel op 1 mei 2004, dienen derhalve ter compen‐
satie een overschrijving uit te voeren aan de ECB, terwijl de
ECB ter compensatie een overschrijving dient uit te voeren
aan die NCB’s van de deelnemende lidstaten wier vorderin‐
gen dalen vanwege deze uitbreiding.

(4)

De eventuele overdracht van externe reserves aan de ECB
is met ingang van 1 mei 2004 beperkt tot
55 646 692 471,89 EUR.

(5)

Overeenkomstig de aan de statuten ten grondslag liggende
algemene beginselen van billijkheid, gelijke behandeling en
de bescherming van gerechtvaardigde verwachtingen, die‐
nen die NCB’s van de deelnemende lidstaten, wier relatieve
aandeel in het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB
toeneemt ten gevolge van de voornoemde aanpassingen,

(1) Zie bladzijde 5 van dit Publicatieblad.

Ter berekening van de aanpassing van de waarde van het
aandeel van elke NCB van de deelnemende lidstaten in het
geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB, dienen de
respectieve wegingen in de kapitaalverdeelsleutel van elke
NCB van de deelnemende lidstaten tot en met 30 april
2004 en met ingang van 1 mei 2004 te worden uitgedrukt
als een percentage van het totale kapitaal van de ECB,
waarmee alle NCB’s van de deelnemende lidstaten hebben
ingeschreven,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Definities
In dit besluit wordt bedoeld met:
a)

Het „geaccumuleerde eigen vermogen”: het totaal van de
reserves, herwaarderingsrekeningen en voorzieningen ter
grootte van de reserves, zoals door de ECB berekend op
30 april 2004, plus of minus de berekende geaccumuleerde
nettowinst of het geaccumuleerde nettoverlies van de ECB, al
naar gelang van de omstandigheden, met ingang van 1 januari
tot en met 30 april 2004 na bijtelling van de in april 2004
geaccumuleerde niet‐verdeelde inkomsten van de ECB uit
eurobankbiljetten in omloop, maar na aftrek van de inkom‐
sten van de ECB uit eurobankbiljetten in omloop gedurende
het eerste kwartaal van 2004, die reeds aan de NCB’s zijn ver‐
deeld. De reserves van de ECB en haar met reserves gelijkge‐
stelde voorzieningen omvatten zonder afbreuk te doen aan
het algemene karakter van „het geaccumuleerde eigen vermo‐
gen”, het Algemeen Reservefonds en de met reserves gelijk‐
gestelde voorzieningen tegen waarderingsverliezen met
betrekking tot wisselkoersen en marktprijzen.

b)

De „overschrijvingsdatum”: 19 mei 2004.

c)

De „inkomsten van de ECB uit eurobankbiljetten”: heeft
dezelfde betekenis als de term „inkomsten van de ECB uit
eurobankbiljetten in omloop”, zoals vastgelegd in artikel 1,
onder d), van besluit ECB/2002/9 van 21 november 2002
inzake de verdeling van de inkomsten van de Europese Cen‐
trale Bank uit in omloop zijnde eurobankbiljetten onder de
nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten (2).

(2) PB L 323 van 28.11.2002, blz. 49.
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Artikel 2
Bijdrage aan de reserves en de voorzieningen van de ECB
1.
Indien het aandeel van een NCB van de deelnemende lidsta‐
ten in het geaccumuleerde eigen vermogen stijgt vanwege de stij‐
ging van haar weging in de kapitaalverdeelsleutel met ingang van
1 mei 2004, maakt die NCB op de overschrijvingsdatum het over‐
eenkomstig lid 3 vastgestelde bedrag over aan de ECB.
2.
Indien het aandeel van een NCB van de deelnemende lidsta‐
ten in het geaccumuleerde eigen vermogen daalt vanwege de
daling van haar weging in de kapitaalverdeelsleutel met ingang
van op 1 mei 2004, maakt die NCB op de overschrijvingsdatum
het overeenkomstig lid 3 vastgestelde bedrag over aan de ECB.
3.
Op 14 mei 2004, of daarvoor, berekent de ECB, en beves‐
tigt zulks aan elke NCB van de deelnemende lidstaten, hetzij het
bedrag dat die NCB aan de ECB dient over te maken, ingeval lid 1
van toepassing is, dan wel het bedrag dat die NCB van de ECB
dient te ontvangen, ingeval lid 2 van toepassing is. Behoudens
afronding, wordt elk over te maken of te ontvangen bedrag bere‐
kend door de waarde van het geaccumuleerde eigen vermogen te
vermenigvuldigen met het absolute verschil tussen de weging in
de kapitaalverdeelsleutel van elke NCB van de deelnemende lid‐
staten op 30 april 2004 en haar weging in de kapitaal‐
verdeelsleutel met ingang van 1 mei 2004 en de uitkomst te delen
door 100.
4.
Elk in lid 3 genoemd bedrag is op 1 mei 2004 in euro ver‐
schuldigd, maar wordt effectief overgemaakt op de
overschrijvingsdatum.
5.
Indien zij ingevolge lid 1 of lid 2 gehouden is tot overma‐
king van een bedrag, maakt een NCB van de deelnemende lidsta‐
ten, dan wel de ECB, op de overschrijvingsdatum daarnaast even‐
eens over de periode van 1 mei 2004 tot en met de
overschrijvingsdatum lopende interest over op de bedragen, die
respectievelijk door die NCB van de deelnemende lidstaten, dan
wel door de ECB verschuldigd zijn. De partijen die deze interest
overmaken dan wel ontvangen, zijn dezelfde partijen die de bedra‐
gen, 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 tegengestelde rich‐
ting van de in lid 3 en lid 5 vastgestelde bedragen.

Artikel 3
Aanpassing van de vorderingen ter grootte van de
overgedragen externe reserves
1.
De vorderingen van de NCB’s van de deelnemende lidstaten
worden op 1 mei 2004 aangepast, zulks overeenkomstig hun
aangepaste wegingen in de kapitaalverdeelsleutel. De waarde van
de vorderingen van de NCB’s van de deelnemende lidstaten met
ingang van 1 mei 2004, is vastgelegd in de derde kolom van de
tabel in de bijlage bij dit besluit.
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2.
Zonder enige verdere formaliteit of handeling wordt voor
elke NCB van de deelnemende lidstaten ingevolge deze bepaling
verondersteld, dat zij op 1 mei 2004 de absolute waarde van de
naast haar naam in de vierde kolom van de in de tabel in de bij‐
lage bij dit besluit vermelde (in euro) luidende vordering heeft
overgemaakt, dan wel heeft ontvangen, waarbij „–” verwijst naar
een vordering die de NCB aan de ECB overdraagt en „+” verwijst
naar een vordering die de ECB aan de NCB overdraagt.
3.
Op 3 mei 2004 maakt elke NCB van de deelnemende lid‐
staten 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 aan de ECB overmaakt
en „–” verwijst naar een bedrag dat de ECB aan de NCB overmaakt.
4. Indien zij ingevolge lid 3 gehouden is tot overmaking van
bedragen, maakt de ECB, dan wel de NCB’s van de deelnemende
lidstaten, daarnaast op 3 mei 2004 eveneens over de periode van
1 tot en met 3 mei 2004 lopende interest op bedragen over, die
respectievelijk door de ECB en die NCB’s van de deelnemende lid‐
staten 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.

Artikel 4
Samenhangende financiële aangelegenheden
1.
In afwijking van de derde alinea van artikel 2, lid 1, van
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 (1),
worden de tegoeden binnen het Eurosysteem op eurobankbiljet‐
ten in omloop voor de periode 1 mei 2004 tot en met 31 mei
2004 berekend op basis van de uitgebreide kapitaalverdeelsleutel
die met ingang van 1 mei 2004 van toepassing is en wordt toe‐
gepast op de tegoeden op het totaal van eurobankbiljetten in
omloop op 30 april 2004. Het gemiddelde rendements‐
percentage, zoals vastgesteld in artikel 3, lid 3, van Besluit
ECB/2001/16, wordt voor de periode van 1 januari tot en met
30 april 2004 en voor de periode van 1 mei tot en met 31 decem‐
ber 2004, apart berekend. Voor de periode van 1 mei tot en met
31 december 2004 worden de compenserende bedragen en de
administratieve boekingsposten ter saldering van die compense‐
rende bedragen, zoals vastgelegd in artikel 4, lid 3, van Besluit
ECB/2001/16, opgenomen in de boeken van elke NCB met als
valutadatum 1 mei 2004. In afwijking van artikel 5, lid 1, derde
zin, van Besluit ECB/2001/16, informeert de ECB de NCB’s vier‐
maandelijks over de gecumuleerde monetaire inkomsten van de
periode van 1 januari tot en met 30 april 2004 en tweemaande‐
lijks voor de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2004.
2. In verband met de periode van 1 januari tot en met 30 april
2004, worden de gepoolde monetaire inkomsten van de NCB’s,
de vergoeding van de vorderingen van de NCB’s ter grootte van
de aan de ECB overgedragen externe reserves en de vergoeding op
de tegoeden binnen het Eurosysteem op eurobankbiljetten in
omloop, toegedeeld en verdeeld overeenkomstig de op 30 april
2004 van toepassing zijnde wegingen in de kapitaalverdeelsleutel.
Voor het eerste kwartaal van 2004 worden de inkomsten van de
(1) PB L 337 van 20.12.2001, blz. 55. Besluit laatstelijk gewijzigd bij
Besluit ECB/2003/22 (PB L 9 van 15.1.2004, blz. 39).
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ECB uit eurobankbiljetten in omloop toegedeeld overeenkomstig
de op 30 april 2004 van toepassing zijnde wegingen in de
kapitaalverdeelsleutel, en voor het tweede kwartaal van 2004
overeenkomstig de op 1 mei 2004 van toepassing zijnde wegin‐
gen in de kapitaalverdeelsleutel.
3.
De nettowinst of het nettoverlies van de ECB, al naar gelang
van de omstandigheden, wordt voor het boekjaar 2004 toe‐
gedeeld op basis van de met ingang van 1 mei 2004 van toepas‐
sing zijnde wegingen in de kapitaalverdeelsleutel.
4.
Indien de ECB aan het einde van 2004 voor het boekjaar
2004 een globaal verlies raamt, of indien haar geraamde netto‐
winst waarschijnlijk lager uitvalt dan de in de loop van het jaar
door haar behaalde inkomsten uit eurobankbiljetten in omloop,
verdeelt de ECB haar inkomsten van het vierde kwartaal uit euro‐
bankbiljetten in omloop niet. Afhankelijk van de omvang van
enig geraamd verlies, verlangt de ECB eveneens de volledige of
gedeeltelijke terugstorting van enige tussentijdse verdeling van de
ECB inkomsten uit eurobankbiljetten, die werden behaald in het
derde, tweede en eerste kwartaal van 2004, in deze volgorde, tot
dat verlies is gedekt. In geval van een verlies van de ECB in het
boekjaar 2004 en de in de loop van het boekjaar 2004 uit door
haar uit eurobankbiljetten behaalde inkomsten niet volstaan om
dat verlies te dekken, dekt de ECB het verlies door:
a)

uit het algemeen reservefonds van de ECB vrijgemaakte
middelen;

b)

middel van de van 1 mei 2004 tot en met 31 december 2004
gepoolde monetaire inkomsten van de NCB’s, behoudens een
besluit van de Raad van bestuur ingevolge artikel 33 van de
statuten;

c)

middel van de van 1 januari tot en met 30 april 2004
gepoolde monetaire inkomsten van de NCB’s, behoudens een
besluit van de Raad van bestuur ingevolge artikel 33 van de
statuten.

5.
Indien enig deel van de verdeelde ECB inkomsten uit euro‐
bankbiljetten voor het eerste kwartaal van 2004 ingevolge lid 4
dient te worden terugbetaald en indien de van 1 januari tot en met
30 april 2004 gepoolde monetaire inkomsten van de NCB’s aan
de ECB dienen te worden teruggestort, volgen in aanvulling op de
in de artikelen 2 en 3 genoemde betalingen, aanvullende betalin‐
gen. Elke NCB van de deelnemende lidstaten, wier weging in de
kapitaalverdeelsleutel op 1 mei 2004 stijgt, doet een dergelijke
betaling aan de ECB, en de ECB doet een dergelijke betaling aan
elke NCB van de deelnemende lidstaten wier weging in de kapitaal‐
verdeelsleutel op 1 mei 2004 daalt. De compenserende betalin‐
gen worden als volgt berekend. De totale terug te betalen inkom‐
sten van de ECB uit eurobankbiljetten voor het eerste kwartaal van
2004 worden vermenigvuldigd met het absolute verschil tussen

L 205/15

de weging in de kapitaalverdeelsleutel van de NCB’s van de deel‐
nemende lidstaten op 30 april 2004 en hun weging in de kapitaal‐
verdeelsleutel op 31 december 2004, en de uitkomst wordt
gedeeld door 100. De totale terug te boeken monetaire inkom‐
sten voor de periode van 1 januari tot en met 30 april 2004, wor‐
den vermenigvuldigd met het absolute verschil tussen de weging
in de kapitaalverdeelsleutel van de NCB’s van de deelnemende lid‐
staten op 30 april 2004 en hun weging in de kapitaalverdeelsleutel
op 31 december 2004, en de uitkomst wordt gedeeld door 100.
Interest is verschuldigd op de compenserende betalingen in ver‐
band met de gepoolde monetaire inkomsten van de NCB’s met
ingang van 1 januari 2005 tot en met de betalingsdatum van deze
betalingen.
6. De aanvullende compenserende betalingen in verband met
de inkomsten van de ECB uit eurobankbiljetten, zoals vastgesteld
in lid 5, worden op 4 januari 2005 gedaan. De aanvullende com‐
penserende betalingen in verband met de in lid 5 vastgestelde
gepoolde monetaire inkomsten van de NCB’s, alsook de lopende
interest daarop, worden op de tweede werkdag na de tweede ver‐
gadering van de Raad van bestuur in maart 2005 gedaan.
Artikel 5
Algemene bepalingen
1.
Enige lopende interest ingevolge artikel 2, lid 5, artikel 3,
lid 4, en artikel 4, lid 5, wordt dagelijks berekend middels de wer‐
kelijk aantal dagen/360‐berekeningsmethode tegen een percen‐
tage dat gelijk is aan de marginale rentevoet die het Europees Stel‐
sel van centrale banken voor diens meest recente basis‐
herfinancieringstransactie hanteerde.
2. Enige overschrijving ingevolge artikel 2, lid 1, artikel 2, lid 2,
artikel 2, lid 5, artikel 3, lid 3, artikel 3, lid 4, artikel 4, lid 5, en
artikel 4, lid 6, verloopt apart via het geautomatiseerde trans‐
Europese „real‐time” bruto‐vereveningssysteem (TARGET).
3. De ECB en de NCB’s van de deelnemende lidstaten, 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
Slotbepaling
Dit besluit treedt in werking op 23 april 2004.
Gedaan te Frankfurt am Main, 22 april 2004.
De President van de ECB
Jean‐Claude TRICHET
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BIJLAGE
Vorderingen ter grootte van de aan de ECB overgedragen externe reserves (*)

(EUR)

NCB van de deelnemende
lidstaten

Nationale Bank van
België/Banque Nationale de
Belgique
Deutsche Bundesbank

Vordering ter grootte van
de aan de ECB
overgedragen externe
reserves, op 30 april 2004

Vordering ter grootte van
de aan de ECB
overgedragen externe
reserves, met ingang van
1 mei 2004

Bedrag van overschrijving

1 414 850 000

1 419 101 951,42

+4 251 951,42

11 702 000 000

11 761 707 507,63

+59 707 507,63

Bank of Greece

1 080 700 000

1 055 840 342,96

–24 859 657,04

Banco de España

4 390 050 000

4 326 975 513,23

–63 074 486,77

Banque de France

8 258 750 000

8 275 330 930,88

+16 580 930,88

512 700 000

513 006 857,90

+306 857,90

7 286 300 000

7 262 783 714,66

–23 516 285,34

85 400 000

87 254 013,80

+1 854 013,80

De Nederlandsche Bank

2 216 150 000

2 223 363 597,71

+7 213 597,71

Oesterreichische Nationalbank

1 150 950 000

1 157 451 203,42

+6 501 203,42

Banco de Portugal

1 006 450 000

982 331 062,21

–24 118 937,79

714 900 000

717 118 925,89

+2 218 925,89

39 819 200 000

39 782 265 621,70

–36 934 378,30

Central Bank and Financial
Services Authority of Ireland
Banca d’Italia
Banque centrale du
Luxembourg

Suomen Pankki
Totaal

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

