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EUROPESE CENTRALE BANK
BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 2 juli 2009
houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van gedekte obligaties
(ECB/2009/16)
(2009/522/EG)
verruiming van de liquiditeit in belangrijke segmenten
van de markt voor particulier schuldpapier.

De Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap, inzonderheid op het eerste streepje van artikel 105, lid 2,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale ban
ken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „statuten van
het ESCB”), inzonderheid op de tweede alinea van artikel 12.1
juncto het eerste streepje van artikel 3.1 en artikel 18.1,

(3)

De rechtstreekse aankoop van in aanmerking komende
gedekte obligaties door de centrale banken van het Euro
systeem dient als een deel van het gemeenschappelijk
monetair beleid op uniforme wijze ten uitvoer te worden
gelegd overeenkomstig de bepalingen van dit besluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 18.1 van de statuten van het ESCB
mogen de nationale centrale banken van de lidstaten
die de euro aangenomen hebben (hierna de „NCB’s”) en
de Europese Centrale Bank (ECB) (hierna gezamenlijk „de
centrale banken van het Eurosysteem”) in de financiële
markten opereren door o.a. rechtstreekse aan- en ver
koop van verhandelbaar papier.

(2)

De Raad van bestuur besliste op 7 mei 2009 en op
4 juni 2009 dat, gezien de vigerende uitzonderlijke
marktomstandigheden, een programma (hierna het „aan
koopprogramma van gedekte obligaties” of het „program
ma” te noemen) dient te worden opgestart op basis waar
van NCB’s en uitzonderlijk de ECB via een directe bena
dering van de tegenpartijen overeenkomstig hun toege
wezen aandeel rechtstreeks gedekte obligaties zouden
mogen kopen. De centrale banken van het Eurosysteem
zullen het aankoopprogramma van gedekte obligaties
stapsgewijs invoeren afhankelijk van de marktvoorwaar
den en de behoeftes van het monetaire beleid van het
Eurosysteem. Deze aankopen dienen bij te dragen tot: a)
de bevordering van een verdere daling van de geldmarkt
rentes; b) de versoepelde financieringsvoorwaarden voor
kredietinstellingen en ondernemingen; c) het aanmoedi
gen van kredietinstellingen om de kredietverstrekking aan
hun cliënten op peil te houden en uit te breiden, en d) de

Invoering en toepassingsgebied van de rechtstreekse
aankoop van gedekte obligaties
Het Eurosysteem heeft het programma ingevoerd op basis waar
van de centrale banken van het Eurosysteem in aanmerking
komende gedekte obligaties zal aankopen met een nominaal
streefbedrag van 60 miljard EUR. Krachtens het programma
kan een centrale bank van het Eurosysteem beslissen in aan
merking komende gedekte obligaties aan te kopen van in aan
merking komende tegenpartijen in de primaire en de secondaire
markt overeenkomstig de geschiktheidscriteria van dit besluit.
Richtsnoer ECB/2000/7 van 31 augustus 2000 betreffende mo
netaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosys
teem (1), geldt niet voor de rechtstreekse aankoop van gedekte
obligaties door een centrale bank van het Eurosysteem krach
tens het programma.

Artikel 2
Geschiktheidscriteria voor gedekte obligaties
Gedekte obligaties die: a) in aanmerking komen voor monetairebeleidstransacties zoals omschreven in Richtsnoer ECB/2000/7;
b) luiden in euro; c) uitgegeven werden door kredietinstellingen
met rechtspersoonlijkheid binnen het eurogebied of door andere
entiteiten met rechtspersoonlijkheid binnen het eurogebied die
voldoen aan de voorwaarden van onderstaand lid 4, en d) aan
gehouden en afgewikkeld worden binnen het eurogebied, ko
men in aanmerking voor een rechtstreekse aankoop van gedekte
obligaties krachtens het programma als zij aan de volgende
bijkomende voorwaarden voldoen:
(1) PB L 310 van 11.12.2000, blz. 1.
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1. Het betreft ofwel i) overeenkomstig de criteria van artikel 22,
lid 4 van de ICBE-richtlijn (1) uitgegeven gedekte obligaties
(hierna de „gedekte obligaties overeenkomstig ICBE”) of ii)
gestructureerde gedekte obligaties die uitsluitend volgens een
centrale bank van het Eurosysteem gelijkaardige waarborgen
bieden als gedekte obligaties overeenkomstig ICBE.
2. De gedekte obligaties dienen doorgaans een minimale uitgif
tewaarde van 500 miljoen EUR te hebben. In bijzondere
gevallen kan een centrale bank van het Eurosysteem beslissen
rechtstreeks gedekte obligaties met een minimale uitgifte
waarde van minder dan 500 miljoen EUR aan te kopen,
op voorwaarde dat het uitgiftevolume niet minder bedraagt
dan 100 miljoen EUR, indien naar het uitlsuitende oordeel
van deze centrale bank van het Eurosysteem specifieke
marktomstandigheden of overwegingen van risicobeheersing
dat vereisen.

treffende gedekte obligaties. Bij de gestructureerde gedekte
obligaties wordt de documentatie betreffende de gedekte
obligaties beheerst door de wetgeving van een lidstaat van
het eurogebied.
Artikel 3
In aanmerking komende tegenpartijen
Komen in aanmerking als tegenpartijen voor het programma
voor de aankoop van gedekte obligaties: a) binnenlandse tegen
partijen die deelnemen aan de monetairebeleidstransacties van
het Eurosysteem zoals omschreven in afdeling 2.1 van bijlage I
bij Richtsnoer ECB/2000/7, en b) andere in het eurogebied
gevestigde tegenpartijen (hetzij middels rechtspersoonlijkheid
of een bijkantoor) die een centrale bank van het Eurosysteem
gebruikt voor de investeringen van haar in euro luidende be
leggingsportefeuilles.

3. De uitgifte van de gedekte obligatie heeft doorgaans een
minimale door minstens één van de belangrijkste ratingbu
reaus toegekende rating „AA” of gelijkwaardig.
4. Indien de emittent van de gedekte obligaties een entiteit
(andere dan een kredietstelling) met rechtspersoonlijkheid
binnen het eurogebied is, gelden de volgende voorwaarden:
i) de entiteit geeft alleen gedekte obligaties uit, en ii) de
gedekte obligaties worden tot genoege van de de desbetref
fende centrale bank van het Eurosysteem gegarandeerd door
een kredietinstelling met rechtspersoonlijkheid in het euro
gebied, dan wel biedt deze waarborgen die voldoen aan de
behoeften van de betreffende centrale bank van het Euro
systeem.
5. De gedekte obligaties worden uitgegeven overeenkomstig de
in een lidstaat van het eurogebied geldende wetgeving be

(1) Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985 tot coör
dinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betref
fende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten
(icbe’s) (PB L 375 van 31.12.1985, blz. 3).
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Artikel 4
Slotbepalingen
1.
Dit besluit treedt op de dag volgend op de publicatie op
de website van de ECB in werking.
2.

Dit besluit is van toepassing tot 30 juni 2010.

Gedaan te Luxemburg, 2 juli 2009.

De president van de ECB
Jean-Claude TRICHET

