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RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 21 november 2008
betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende de
beleenbaarheid van onderpand
(ECB/2008/18)
(2008/880/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
inzonderheid op het eerste streepje van artikel 105, lid 2,
Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en
van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 12.1 en artikel 14.3 juncties het eerste streepje van artikel 3.1, artikel 18.2 en
artikel 20.1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Ter bevordering op een tijdelijke basis van het verstrekken van
liquiditeit aan solvabele banken is het nodig dat de criteria ter
bepaling van de beleenbaarheid van het onderpand dat de tegenpartijen leveren aan het Eurosysteem voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem ter verkrijging van liquiditeit verruimd worden. De criteria ter bepaling van de beleenbaarheid
van onderpand zijn opgenomen in Richtsnoer ECB/2000/7 van
31 augustus 2000 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en procedures van het Eurosysteem (1).

(2)

Op 15 oktober 2008 besliste de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) tijdelijk de regels betreffende de beleenbaarheid van onderpand voor transacties van het Eurosysteem
te verruimen. De Raad van bestuur besloot verder dat de datum
van de inwerkingtreding van haar besluit en andere maatregelen
betreffende dergelijke verruimde beleenbaarheidscriteria zo snel
mogelijk zouden meegedeeld worden,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1
Verruiming van bepaalde beleenbaarheidscriteria voor onderpand
1.
De beleenbaarheidscriteria voor onderpand van bijlage I van Richtsnoer ECB/2000/7 (verder de „Algemene Documentatie”) worden verruimd overeenkomstig artikel 2 tot 7.
2.
Bij een discrepantie tussen dit Richtsnoer en de Algemene Documentatie, zoals op nationaal niveau door de NCB’s uitgevoerd, geldt de
eerste. Behoudens andersluidende bepaling in dit Richtsnoer passen de
NCB’s alle bepalingen van de Algemene Documentatie verder ongewijzigd toe.
Artikel 2
Toelating van in US-dollar, Britse pond en Japanse yen luidend
onderpand als beleenbaar onderpand
1.
Verhandelbare schuldbewijzen zoals omschreven in hoofdstuk
6.2.1 van de Algemene Documentatie, luidende in US-dollars, Britse
pond of Japanse yen, zijn een beleenbaar onderpand voor de monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem, op voorwaarde dat: i) zij
(1) PB L 310 van 11.12.2000, blz. 1.
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uitgegeven werden en aangehouden/vereffend worden in het eurogebied,
en ii) de emittent gevestigd is in de Europese Economische Ruimte.
2.
Er wordt een surpluspercentage van 8 % opgelegd door het Eurosysteem op alle verhandelbare schuldbewijzen.
Artikel 3
Toelating van syndicaatsleningen als beleenbaar onderpand
1.
Syndicaatsleningen zijn slechts beleenbaar onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem als zij de hoofdstukken
6.2.2 en 6.3.3 en Appendix 7 van de Algemene Documentatie naleven.
2.
Ongeacht lid 1 blijven syndicaatsleningen die beheerst worden
door het recht van Engeland en Wales die ten laatste op 30 november
2008 aanvaard werden overeenkomstig de vereisten van Besluit
ECB/2008/15 van 14 november 2008 betreffende de tenuitvoerlegging
van Verordening ECB/2008/11 van 23 oktober 2008 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende de beleenbaarheid van
onderpand (1) voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem,
beleenbaar onderpand voor de duur van de monetaire-beleidstransacties
van het Eurosysteem waarvoor zij als beleenbaar onderpand aanvaard
werden.
Artikel 4
Toelating als beleenbaar onderpand van door kredietinstellingen
uitgegeven schuldbewijzen die op bepaalde niet gereguleerde
markten worden verhandeld
1.
Door kredietinstellingen uitgegeven schuldbewijzen die op bepaalde door de ECB aangeduide niet gereguleerde markten verhandeld
worden, zijn een beleenbaar onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem.
2.
Er wordt een surpluspercentage van 5 % opgelegd door het Eurosysteem op alle dergelijke schuldbewijzen.
Artikel 5
Toelating van onderpand met een „BBB–”-kredietbeoordeling en
hoger als beleenbaar onderpand
1.
Het minimumvereiste van het Eurosysteem voor de beoordeling
van het kredietrisico van activa die in aanmerking komen als onderpand
voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem, is een „BBB–”
gelijkwaardige kredietbeoordeling. Deze wijziging van het kredietbeoordelingsvereiste geldt voor verhandelbare en niet-verhandelbare activa,
behoudens effecten met activa als onderpand zoals omschreven in
Hoofdstuk 6.3 van de Algemene Documentatie, waarvoor het vereiste
van hoge kredietstandaarden ongewijzigd blijft.
2.
Er wordt een surpluspercentage van 5 % opgelegd door het Eurosysteem op alle beleenbare activa met een kredietbeoordeling onder
„A–”.
Artikel 6
Toelating van achtergestelde activa met voldoende garanties als
beleenbaar onderpand
1.
Het vereiste van niet-achterstelling betreffende de beleenbaarheid
van verhandelbare activa als onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem zoals omschreven in Hoofdstuk 6.2.1 van de
(1) PB L 309 van 20.11.2008, blz. 8.
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Algemene Documentatie, wordt niet toegepast als een financieel gezonde garant een onvoorwaardelijke en onherroepelijke garantie ter
zake van de activa verstrekt, die op eerste aanvraag opeisbaar is, zoals
verder omschreven in Hoofdstuk 6.3.2 van de Algemene Documentatie.
2.
Er wordt een surpluspercentage van 10 % opgelegd door het Eurosysteem op dergelijke activa, met een verdere 5 % waarderingsdisagio
in het geval van een theoretische waardering.
Artikel 7
Toelating van deposito’s met vaste looptijd als beleenbaar
onderpand
Deposito’s met vaste looptijd zoals omschreven in Hoofdstuk 3.5 van de
Algemene Documentatie van in aanmerking komende tegenpartijen komen in aanmerking als beleenbaar onderpand voor alle herfinancieringstransacties van het Eurosysteem.
Artikel 8
Andere tenuitvoerleggingsmaatregelen
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om andere besluiten te
nemen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van haar besluit van
15 oktober 2008 gedelegeerd aan de ECB-Directie.
Artikel 9
Verificatie
De NCB's doen de ECB ten laatste op 25 november 2008 details inzake
teksten en middelen toekomen, middels welke zij voornemens zijn te
voldoen aan dit richtsnoer.
Artikel 10
Slotbepalingen
1.

Deze richtsnoer treedt in werking op 25 november 2008.

2.
►M1 Dit richtsnoer is van toepassing van 1 december 2008 tot
31 december 2010 of, indien dat later is, tot de vervaldatum van de laatste
12-maands herfinancieringstransactie die tegen 31 december 2010 wordt
verricht. ◄
Artikel 11
Geadresseerden
Deze richtsnoer is gericht tot de NCB's van de deelnemende lidstaten.

