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RICHTSNOEREN

EUROPESE CENTRALE BANK
RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 28 mei 2009
tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/4 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende
reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en
aan internationale organisaties
(ECB/2009/11)
(2009/429/EG)
i) zowel de effecten die vallen binnen de categorie „emit
tentengroep 3” (d.w.z. vennootschappen en overige
emittenten), alsook, voor de overige emittentengroepen,
de effecten die vallen binnen de „liquiditeitscategorie IV”
(effecten op onderpand van activa); ii) activa die uitslui
tend worden gehouden voor het nakomen van pensioenen aanverwante verplichtingen van de klant ten behoeve
van voormalige of huidige personeelsleden; iii) specifieke
rekeningen die een klant bij een lid van het Eurosysteem
heeft geopend voor het herschikken van overheidsschuld
binnen het kader van internationale overeenkomsten; iv)
die categorieën in euro luidende activa, zoals van tijd tot
tijd vastgesteld door de Raad van bestuur.”.

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, inzonderheid op arti
kel 12.1, artikel 14.3 en artikel 23,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

De vervanging van de Twee Lijsten door het enkelvou
dige kader voor beleenbaar onderpand voor alle krediet
transacties van het Eurosysteem noopt tot wijziging van
de definities van „reserves” in Richtsnoer ECB/2006/4 van
7 april 2006 betreffende beheersdiensten inzake in euro
luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan cen
trale banken en landen buiten het eurogebied en aan
internationale organisaties (1).

2) Artikel 2, lid 4, onder b), wordt als volgt vervangen:
„b) termijndepositodiensten:

Richtsnoer ECB/2006/4 dient tevens te worden gewijzigd
vanwege de invoering van een specifieke gestandaardi
seerde reservebeheersdienst van het Eurosysteem, d.w.z.
termijndeposito-diensten als lastgever,

— als lasthebber, of
— als lastgever;”

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtsnoer ECB/2006/4 wordt als volgt gewijzigd:
1) In artikel 1 wordt de definitie van „reserves” als volgt ver
vangen:
„— „reserves”: de beleenbare in euro luidende activa van de
klant, i.e. cash en alle effecten die deel uitmaken van het
in de databank van het Eurosysteem inzake beleenbare
activa opgenomen enkelvoudige kader, dat de voor kre
diettransacties van het Eurosysteem beleenbare activa
omvat en dagelijks op de website van de ECB wordt
gepubliceerd en bijgewerkt, met uitzondering van:

(1) PB L 107 van 20.4.2006, blz. 54.

Artikel 2
1.
Dit Richtsnoer is gericht tot de nationale centrale banken
van de lidstaten die de euro hebben aangenomen.
2.

Dit Richtsnoer treedt in werking op 1 juli 2009.

Gedaan te Frankfurt am Main, 28 mei 2009.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De President van de ECB
Jean-Claude TRICHET

