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EUROPESE CENTRALE BANK

RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 21 januari 2005
tot wijziging van Richtsnoer ECB/2001/3 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees
„real-time” bruto-vereveningssysteem (Target)
(ECB/2005/1)
(2005/88/EG)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op het eerste en het vierde 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 de
artikelen 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 en 22,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtsnoer ECB/2001/3 wordt als volgt gewijzigd:

1) Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a) de volgende definities worden ingevoegd met inachtneming van de alfabetische volgorde:
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

(3)

Op 24 oktober 2002 nam de Raad van bestuur van de
Europese Centrale Bank (ECB) nota van verschillende opties, die het centrale banken toestaan op een andere wijze
dan via interlinking aan Target te worden gekoppeld.
Voorts werd besloten dat volgende op de toetreding
van de tien nieuwe lidstaten tot de Europese Unie op 1
mei 2004, de centrale banken van die lidstaten aangaande de koppeling aan Target dezelfde rechten en
plichten zouden krijgen als andere centrale banken ingevolge één van deze opties. Zulks noopte tot wijziging van
Richtsnoer ECB/2001/3 betreffende een geautomatiseerd
trans-Europees„real-time” bruto-vereveningssysteem („Target”) (1).

Voorts is een minieme wijziging van Richtsnoer
ECB/2001/3 noodzakelijk om de huidige praktijk inzake
toegang van deelnemers tot Target weer te geven.

Overeenkomstig artikel 12.1 en artikel 14.3 van de statuten, vormen richtsnoeren van de ECB een integrerend
onderdeel van de communautaire wetgeving,

(1) PB L 140 van 24.5.2001, blz. 72. Richtsnoer laatstelijk gewijzigd bij
Richtsnoer ECB/2004/4 (PB L 205 van 9.6.2004, blz. 1).

„ „aangekoppelde NCB”: een NCB waarvan het real-time
bruto-vereveningssysteem (RTGS-syteem) aan Target is
gekoppeld via een dienstverlenende NCB,

„niet-deelnemende lidstaten”: de lidstaten die overeenkomstig het Verdrag de gemeenschappelijke munt niet
hebben aangenomen,

„dienstverlenende NCB”: een NCB: i) waarvan het RTGSsysteem via interlinking is gekoppeld aan Target; en ii) die
diensten verleent aan een aangekoppelde NCB voor het
verwerken van grensoverschrijdende betalingen binnen
Target daardoor een bilaterale link totstandbrengend,”;

b) de definitie van „EER” wordt als volgt vervangen:

„ „EER”: de Europese Economische Ruimte, gedefinieerd in
de Overeenkomst betreffende de Europese Economische
Ruimte, die op 2 mei 1992 tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de lidstaten van de Europese
Vrijhandelsassociatie is afgesloten, zoals gewijzigd,”;
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c) de definitie van „finaliteit” of „finaal” wordt als volgt vervangen:
„ „finaliteit” of „finaal”: betekent dat de verwerking van
een betalingsopdracht door de aangekoppelde NCB, de
verzendende NCB/ECB, de verzendende deelnemer of
een derde niet kan worden herroepen, ongedaan gemaakt
of nietig verklaard, zelfs niet in het geval van een insolventieprocedure tegen een deelnemer, behalve wanneer
aan de onderliggende transactie(s) of betalingsopdracht(en) gebreken kleven, voortvloeiende uit misdrijven of
uit frauduleuze handelingen (waarbij frauduleuze handelingen in het geval van insolventie ook voorkeursbehandelingen en transacties onder de werkelijke waarde tijdens
verdachte perioden omvatten) en indien zulks op een
van-geval-tot-geval basis is uitgesproken door een relatief
bevoegde rechtbank of een andere voor geschillenbeslechting bevoegde instantie, of indien de gebreken op een
fout zijn terug te voeren,”;
d) de definitie van „intra-NCB-rekeningen” wordt als volgt
vervangen:
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„Artikel 2
Beschrijving van Target
1.
Het geautomatiseerde trans-Europees real-time brutovereveningssysteem is een real-time bruto-vereveningssysteem voor de euro. Target bestaat uit de nationale RTGSsystemen, het ECB-betalingsmechanisme en interlinking.
RTGS-systemen kunnen aan Target worden gekoppeld via
interlinking of middels een bilaterale link.
2.
De RTGS-systemen van niet-deelnemende lidstaten
kunnen aan Target gekoppeld worden voorzover die
RTGS-systemen voldoen aan de gemeenschappelijke basiskenmerken van artikel 3 en die de eurobetalingen naast
hun respectieve nationale munt kunnen verwerken. Voorwaarde voor een koppeling aan Target van een RTGS-systeem van een niet-deelnemende lidstaat is een overeenkomst
waarin de desbetreffende nationale centrale banken zich verbinden tot het naleven van de regels en het volgen van de
Target-procedures van dit richtsnoer (indien van toepassing,
met de specificaties en wijzigingen zoals die in bedoelde
overeenkomst zijn neergelegd).”.
3) Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

„ „intra-NCB-rekeningen”: de rekeningen, onverminderd
artikel 4 bis van dit richtsnoer, die elke NCB en de
ECB voor elkaar in hun respectievelijke boeken openen
voor het uitvoeren van grensoverschrijdende Target-betalingen; elk van deze intra-NCB-rekeningen wordt aangehouden ten behoeve van de ECB of NCB op naam waarvan de rekening is geopend,”;
e) de definitie van „storing in een nationaal RTGS-systeem”
of „storing in Target” of „storing” wordt als volgt vervangen:
„ „storing in een nationaal RTGS-systeem” of „storing in
Target” of „storing”: technische moeilijkheden, defecten of
storingen in de technische infrastructuur en/of computersystemen van een nationaal RTGS-systeem of het ECBbetalingsmechanisme of in de computergestuurde netwerkverbindingen voor interlinking, of een bilaterale
link, of andere het nationaal RTGS-systeem, het ECB-betalingsmechanisme of de interlinking of bilaterale link betreffende gevallen, waardoor het verwerken van betalingsopdrachten en de voltooiing daarvan binnen dezelfde dag
binnen Target niet mogelijk is; deze definitie omvat ook
gevallen van gelijktijdige storing in meerdere nationale
RTGS-systemen (bijvoorbeeld door een met de „network
service provider” verbandhoudende storing),”;
f) de definitie van „permanente faciliteiten” wordt als volgt
vervangen:
„ „permanente faciliteiten”: de door het Eurosysteem ter
beschikking gestelde marginale beleningsfaciliteit en de
depositofaciliteit.”.
2) Artikel 2 wordt als volgt vervangen:

a) onder a), punt 1, wordt het volgende punt v) toegevoegd:
„v) in de EU gevestigde centrale banken wier RTGS-systemen niet aan Target gekoppeld zijn.”;
b) letter b) wordt als volgt vervangen:
„b) Munteenheid
Alle grensoverschrijdende betalingen luiden in euro.”;
c) onder c) wordt punt 3 als volgt vervangen:
„3. Voor grensoverschrijdende betalingen binnen TARGET geldt een gemeenschappelijk door de Raad van
bestuur van de ECB vastgesteld en in bijlage III gespecificeerd tarief.”;
d) onder f) wordt punt 3 als volgt vervangen:
„3. Voor intraday-krediet moet voldoende onderpand
worden verstrekt. De activa en instrumenten die in
onderpand kunnen worden gegeven, zijn dezelfde activa en instrumenten die voor monetaire-beleidstransacties beleend kunnen worden en zijn onderworpen
aan dezelfde regels betreffende waardebepaling en risicobeheersing. Met uitzondering van de financiële
afdelingen en instellingen, behorend tot de overheidssector, als bedoeld in respectievelijk artikel 3, onder
a), punt 1, i) en ii), accepteert een NCB geen
schuldinstrumenten als onderliggende activa die zijn
uitgegeven of gegarandeerd door de deelnemer of
enigerlei andere entiteit waarmee de tegenpartij
nauwe banden onderhoudt, zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 26, van Richtlijn 2000/12/EG en zoals toegepast voor monetaire-beleidstransacties.
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Elk van de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten waarvan het RTGS-systeem overeenkomstig artikel 2, lid 2, aan Target is gekoppeld,
mag een lijst samenstellen en bijhouden van beleenbare activa die door instellingen die aan hun nationaal
aan Target gekoppeld RTGS-systeem deelnemen, als
zekerheid kunnen worden gesteld voor kredieten in
euro die door genoemde nationale centrale banken
worden verstrekt, op voorwaarde dat de op een dergelijke lijst voorkomende activa aan dezelfde kwaliteitsnormen voldoen en onderworpen zijn aan dezelfde regels betreffende waardebepaling en risicobeheersing die gelden voor de activa die inzake monetairebeleidstransacties in onderpand kunnen worden
gegeven. De betreffende nationale centrale bank legt
een dergelijke lijst van beleenbare activa vooraf ter
goedkeuring aan de ECB voor.”.
4) Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
a) de titel wordt als volgt vervangen:
„Regelingen voor via interlinking uitgevoerde grensoverschrijdende betalingen”;
b) de inleidende alinea wordt als volgt vervangen:
„De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing op de
regelingen voor grensoverschrijdende betalingen die via
interlinking zijn of zullen worden uitgevoerd.”;
c) onder b) wordt punt 3 als volgt vervangen:
„3. Alle intra-NCB-rekeningen worden in euro aangehouden.”.
5) Het volgende artikel 4 bis wordt ingevoegd:
„Artikel 4 bis
Regelingen voor via een dienstverlenende NCB uitgevoerde grensoverschrijdende betalingen
De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing op de regelingen voor grensoverschrijdende betalingen die via een bilaterale link zijn of zullen worden uitgevoerd.
a) Beschrijving van de koppeling
Indien grensoverschrijdende betalingen via een bilaterale
link worden uitgevoerd:
— wordt de dienstverlenende NCB beschouwd als de
ontvangende of de verzendende NCB, al naargelang
het geval, aangaande de plichten en aansprakelijkheid
ten overstaan van hetzij de verzendende of de ontvangende NCB/ECB in verband met het verwerken
van de grensoverschrijdende betaling via interlinking,
— de aangekoppelde NCB wordt beschouwd als de ontvangende of de verzendende NCB, al naargelang het
geval, aangaande de plichten en aansprakelijkheid in
verband met het crediteren/debiteren van de RTGSrekening van de ontvangende/verzendende deelnemer.
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b) Openen en voeren van een rekening voor de aangekoppelde NCB
1. De dienstverlenende NCB opent een euro-rekening in
haar boeken voor de aangekoppelde NCB.
2. De dienstverlenende NCB verleent een ongelimiteerd
en niet door onderpand gedekt krediet aan de aangekoppelde NCB.
3. Voor het uitvoeren van door een deelnemer in het
RTGS-systeem van de aangekoppelde NCB geïnitieerde
grensoverschrijdende betalingen, debiteert de dienstverlenende NCB de rekening van de aangekoppelde
NCB en crediteert een RTGS-rekening van de deelnemer in het RTGS-systeem van de dienstverlenende
NCB, dan wel crediteert zij de bij de dienstverlenende
NCB aangehouden intra-NCB-rekening van de ontvangende NCB/ECB. Voor het uitvoeren van grensoverschrijdende betalingen aan een deelnemer in het
RTGS-systeem van de aangekoppelde NCB, debiteert
de dienstverlenende NCB de intra-NCB-rekening van
de verzendende NCB/ECB, dan wel debiteert zij een
RTGS-rekening van de deelnemer in het RTGS-systeem van de dienstverlenende NCB en crediteert de
rekening van de aangekoppelde NCB.
c) Plichten en aansprakelijkheid van de dienstverlenende
NCB en de aangekoppelde NCB
1. Verificatie
a) Zowel de aangekoppelde NCB, alsook de dienstverlenende NCB zijn verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en de syntax van de gegevens die zij
elkaar verstrekken en komen de op die gegevens
toe te passen standaarden overeen.
b) Na ontvangst van een door de aangekoppelde NCB
aangeleverde betalingsopdracht, controleert de
dienstverlenende NCB onverwijld alle details in de
betalingsopdracht, die noodzakelijk zijn voor de
juiste verwerking ervan. Indien de dienstverlenende
NCB syntactische fouten ontdekt of andere redenen
voor het weigeren van een betalingsopdracht, verwerkt zij die betalingsopdracht niet en behandelt
de gegevens en de betalingsopdracht overeenkomstig de tussen de dienstverlenende en de aangekoppelde NCB overeen te komen specifieke regels.
2. Verevening
a) Voor het uitvoeren van een door een deelnemer in
het RTGS-systeem van de aangekoppelde NCB geïnitieerde grensoverschrijdende betaling, debiteert
de aangekoppelde NCB de rekening van haar deelnemer en, overeenkomstig de tussen de aangekoppelde en de dienstverlenende NCB overeengekomen
voorwaarden, levert de aangekoppelde NCB een
dienovereenkomstige betalingsopdracht aan bij de
dienstverlenende NCB.
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b) Zodra de dienstverlenende NCB de validiteit van de
krachtens artikel 4 bis, onder c), punt 1, onder b),
aangeleverde betalingsopdracht heeft gecontroleerd,
gaat de dienstverlenende NCB onverwijld over tot:
i) het debiteren van de rekening van de aangekoppelde NCB; en
ii) het verzenden van een positieve bevestiging aan
de aangekoppelde NCB.
c) Zodra zij de rekening van de aangekoppelde NCB
debiteert, crediteert de dienstverlenende NCB onverwijld de RTGS-rekening van de deelnemer in
haar nationale RTGS-systeem, dan wel verwerkt
zij de betalingsopdracht via interlinking overeenkomstig artikel 4. Wanneer de dienstverlenende
NCB een positieve of negatieve bevestiging van
de ontvangende NCB/ECB ontvangt, stuurt zij
deze bevestiging door naar de aangekoppelde NCB.
d) Voor het uitvoeren van een door een deelnemer in
het RTGS-systeem van de dienstverlenende NCB
geïnitieerde grensoverschrijdende betaling aan een
deelnemer in het RTGS-systeem van de aangekoppelde NCB, crediteert de dienstverlenende NCB de
rekening van de aangekoppelde NCB direct na ontvangst van die betalingsopracht. De aangekoppelde
NCB crediteert direct daarop de rekening van de
deelnemer in het RTGS-systeem van de aangekoppelde NCB.
e) Voor het uitvoeren van een door een deelnemer in
het RTGS-systeem van een andere NCB dan de
dienstverlenende NCB geïnitieerde grensoverschrijdende betaling aan een deelnemer in het RTGSsysteem van de aangekoppelde NCB, gaat de
dienstverlenende NCB na ontvangst van een betalingsopdracht van de verzendende NCB/ECB over
tot:
i) het uitvoeren van de in artikel 4, onder d),
punt 1, en artikel 4, onder d), punt 2, onder
a), neergelegde procedures;
ii) daarna, het crediteren van de rekening van de
aangekoppelde NCB, die zij daarvan in kennis
stelt; en
iii) daarna, het verzenden van een positieve bevestiging aan de verzendende NCB/ECB.
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g) De openingsuren van het RTGS-systeem van de
aangekoppelde NCB beantwoorden aan de specificaties van bijlage IV.
3. Finaliteit
De finaliteit van middels een bilaterale link verwerkte
grensoverschrijdende betalingen wordt bepaald overeenkomstig de regels van artikel 4, onder c), punt 2,
en artikel 4, onder d), punt 2.
4. Overdracht van verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een betalingsopdracht
Voor door een deelnemer in het RTGS-systeem van de
aangekoppelde NCB geïnitieerde grensoverschrijdende
betalingen gaat de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een betalingsopdracht van de aangekoppelde NCB over op de dienstverlenende NCB zodra de
rekening van de aangekoppelde NCB bij de dienstverlenende NCB is gedebiteerd, en daarna gaat zij overeenkomstig artikel 4, onder e), over op de ontvangende NCB/ECB. Voor grensoverschrijdende betalingen
aan een deelnemer in het RTGS-systeem van de aangekoppelde NCB gaat de verantwoordelijkheid voor
het uitvoeren van een betalingsopdracht van de verzendende NCB over op de dienstverlenende NCB, zodra de verzendende NCB/ECB een positieve bevestiging ontvangt zoals neergelegd in artikel 4 bis, onder
c), punt 2, onder e), iii).
d) Foutenbehandeling
De in artikel 4, onder f), neergelegde regeling is van
toepassing op aangekoppelde NCB’s.
e) Relatie met de network service provider
De aangekoppelde NCB is gekoppeld aan of heeft een
ingangsadres voor de network service provider. Het is
de verantwoording van de aangekoppelde NCB om schadeloosstelling te claimen van de network service provider,
indien de aangekoppelde NCB ten gevolge van het nietnaleven van de toepasselijke regels verliezen lijdt, welke
claim de aangekoppelde NCB direct bij de network service provider indient.
f) Inlichten van deelnemers

Zodra zij de kennisgeving krachtens punt ii) ontvangt, crediteert de aangekoppelde NCB direct de
rekening van een deelnemer in haar RTGS-systeem.
f) De dienstverlenende NCB neemt alle met de aangekoppelde NCB overeengekomen noodzakelijke
maatregelen, teneinde te verzekeren dat de aangekoppelde NCB steeds de beschikking krijgt over alle
informatie en gegevens die noodzakelijk zijn voor
het crediteren van de rekening van de deelnemer in
haar RTGS-systeem.

Alle NCB’s stellen deelnemers in hun RTGS-systemen ervan in kennis dat een positieve bevestiging van de dienstverlenende NCB, in verband met grensoverschrijdende
betalingen aan deelnemers in het RTGS-systeem van
een aangekoppelde NCB, de creditering van de rekening
van de aangekoppelde NCB bij de dienstverlenende NCB
attesteert, maar de creditering van de rekening van een
ontvangende deelnemer bij de aangekoppelde NCB niet
attesteert. Voorzover noodzakelijk, wijzigen de NCB’s hun
nationale RTGS-regels dienovereenkomstig.”.
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6) Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 1, onder b), wordt als volgt vervangen:
„b) De Target-compensatieregeling is op alle nationale
RTGS-systemen van toepassing (los daarvan of die
RTGS-systemen aan Target zijn gekoppeld via interlinking of middels een bilaterale link) en op het ECBbetalingsmechanisme (EPM) en staat voor alle Targetdeelnemers open (ook voor Target-deelnemers aan
nationale RTGS-systemen van deelnemende lidstaten
die geen tegenpartijen zijn bij monetaire beleidstransacties van het Eurosysteem, en voor Target-deelnemers aan nationale RTGS-systemen van niet-deelnemende lidstaten) met betrekking tot alle Target-betalingen (zonder onderscheid tussen binnenlandse en
grensoverschrijdende betalingen). De Target-compensatieregeling geldt niet voor klanten van het EPM
overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor
het gebruik van het EPM, die kunnen worden ingezien op de website van de ECB (www.ecb.int) en van
tijd tot tijd worden bijgewerkt.”;
b) het volgende punt 1, c bis) wordt ingevoegd:
„c bis) Binnen het kader van artikel 8, lid 1, onder c), ii),
wordt een dienstverlenende NCB niet beschouwd
als een derde.”;
c) het volgende punt 1, f) wordt toegevoegd:
„f) Indien een aangekoppelde NCB vanwege een storing
in het RTGS-systeem van de dienstverlenende NCB
grensoverschrijdende betalingen niet kan uitvoeren,
zal de dienstverlenende NCB in verband met die betalingen worden beschouwd als de NCB waar de storing optrad.”.
7) Artikel 9 wordt als volgt vervangen:
„Artikel 9
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snoer niet mogelijk is of deze verplichtingen zijn opgeschort
of vertraagd, op grond van enigerlei voorval waarvan de
reden of oorzaak redelijkerwijs niet toerekenbaar is aan de
NCB’s/ECB (waaronder defecte of niet naar behoren functionerende apparatuur, overmacht, natuurrampen, stakingen of
arbeidsgeschillen); het bovengenoemde doet echter geen afbreuk aan de plicht de door dit richtsnoer vereiste back-upfaciliteiten op te zetten, om ondanks de overmachtsituatie
zoveel mogelijk de in artikel 4, onder f), en artikel 4 bis,
onder d), bedoelde procedures voor foutenbehandeling uit te
voeren en op het moment dat zich een dergelijk incident
voordoet alle redelijkerwijs mogelijke pogingen in het werk
te stellen om de effecten ervan zoveel mogelijk te beperken.”.
8) Artikel 10, lid 2, wordt als volgt vervangen:
„2.
Bij een dergelijk geschil tussen NCB’s, of tussen een
NCB en de ECB, worden de respectievelijke rechten en plichten jegens elkaar met betrekking tot via Target verwerkte
betalingsopdrachten en met betrekking tot alle andere in
dit richtsnoer bedoelde kwesties bepaald door: i) de voorschriften en procedures als bedoeld in dit richtsnoer en in de
bijlagen daarvan, en ii) als een aanvullende bron in geschillen
over grensoverschrijdende betalingen, door de wetten van de
lidstaat waar de ontvangende NCB/ECB is gevestigd.”.
9) Bijlage IV wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit
richtsnoer.
Artikel 2
Dit richtsnoer treedt op 25 januari 2005 in werking.
Het is vanaf 7 maart 2005 van toepassing.
Artikel 3
Dit richtsnoer is gericht tot de nationale centrale banken van de
deelnemende lidstaten.
Gedaan te Frankfurt am Main, 21 januari 2005.

Overmacht
De NCB’s/ECB zijn niet aansprakelijk voor niet-nakoming
van de in dit richtsnoer neergelegde verplichtingen voorzover, en voor de duur dat, nakoming krachtens dit richt-

Namens de Raad van bestuur van de ECB
De President van de ECB
Jean-Claude TRICHET
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BIJLAGE
„BIJLAGE IV
OPENINGSTIJDEN VAN TARGET
Voor Target, en derhalve voor de NCB’s en de nationale RTGS-systemen die deelnemen in c.q. gekoppeld zijn aan Target,
gelden de volgende regels met betrekking tot de openingstijden.
1. De referentietijd voor Target is de lokale tijd in de plaats waar de ECB is gevestigd, de zogeheten „Europese Centrale
Bank-tijd”.
2. Target zal gemeenschappelijke openingstijden hebben van 7.00 tot 18.00 uur.
3. Na voorafgaande kennisgeving aan de ECB kan vroeger, voor 7.00 uur, worden geopend:
i) om binnenlandse redenen (bv. om de verevening van effectentransacties te vergemakkelijken, om saldi van nettovereveningssystemen te vereffenen, of om andere binnenlandse transacties af te wikkelen, zoals batchgewijze
transacties die door NCB’s in de loop van de nacht in RTGS-systemen zijn ingebracht); of
ii) om redenen die aan het ESCB zijn gerelateerd (bv. wanneer een uitzonderlijk groot aantal betalingen wordt
verwacht, of om bij de verwerking van het eurogedeelte van deviezentransacties, waarbij Aziatische valuta’s zijn
betrokken, het afwikkelingsrisico te verminderen).
4. Voor cliëntenbetalingen (zowel binnenlandse als grensoverschrijdende (1)) zal een sluitingstijd worden gehanteerd die
één uur vroeger is dan de reguliere sluitingstijd voor Target. De resterende tijd zal uitsluitend voor interbancaire
betalingen worden gebruikt (zowel binnenlandse als grensoverschrijdende (2)) voor het overboeken van liquiditeiten
tussen deelnemers. Cliëntenbetalingen worden gedefinieerd als betalingsberichten in het MT100-formaat, of een
equivalent nationaal bericht (waarbij het MT100-formaat voor grensoverschrijdende transmissies zal worden gebruikt).
Over de invoering van de sluitingstijd van 17.00 uur voor binnenlandse betalingen wordt door iedere NCB samen met
het nationale bankwezen afzonderlijk beslist. NCB’s kunnen daarenboven na 17.00 uur doorgaan met het verwerken
van binnenlandse cliëntenbetalingen die om 17.00 uur in een wachtrij stonden.

(1) De sluitingstijd voor grensoverschrijdende cliëntenbetalingen via een dienstverlenende NCB door een deelnemer in een RTGS-systeem
van een aangekoppelde NCB is 16:52:30.
(2) De sluitingstijd voor grensoverschrijdende interbancaire betalingen via een dienstverlenende NCB door een deelnemer in een RTGSsysteem van een aangekoppelde NCB is 17:52:30.”.
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