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EUROPESE CENTRALE BANK

RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 21 april 2004
tot wijziging van Richtsnoer ECB/2001/3 betreffende een geautomatiseerd trans‐Europees „real‐time”
bruto‐vereveningssysteem (TARGET)
(ECB/2004/4)
(2004/501/EG)

van de Raad van bestuur van 24 oktober 2002 dat de NCB’s
van de tien landen die op 1 mei 2004 tot de Europese Unie
toetreden, het recht dienen te hebben aan TARGET te wor‐
den gekoppeld, zonder dat zulks een verplichting vormt;
ten tweede, wijzigingen inzake de in verband met de
TARGET‐compensatieregeling verschuldigde vergoeding.

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

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

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken
en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 3.1,
artikel 12.1, artikel 14.3 en de artikelen 17, 18 en 22,

(4)

Overeenkomstig artikel 12.1. en artikel 14.3. van de statu‐
ten vormen richtsnoeren van de ECB een integrerend
onderdeel van de communautaire wetgeving,

Overwegende hetgeen volgt:
HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

(1)

Artikel 105, lid 2, vierde streepje, van het Verdrag en arti‐
kel 3.1, vierde streepje, van de statuten bekleden de Euro‐
pese Centrale Bank (ECB) en de nationale centrale banken
(NCB’s) met de bevoegdheid een goede werking van het
betalingsverkeer te bevorderen.

Artikel 1
Wijzigingsbepalingen

Richtsnoer ECB/2001/3 wordt als volgt gewijzigd:
(2)

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten zijn de ECB en
de NCB’s gerechtigd faciliteiten ter beschikking te stellen
ter verzekering van doelmatige en deugdelijke
verrekenings‐ en betalingssystemen binnen de Gemeen‐
schap en met andere landen.

1.

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

De eerste zin van lid 2 wordt als volgt vervangen:
(3)

Richtsnoer ECB/2001/3 van 26 april 2001 betreffende een
geautomatiseerd trans‐Europees „real‐time” bruto‐
vereveningssysteem (TARGET) (1) dient te worden gewij‐
zigd om het volgende weer te geven: ten eerste het besluit

(1) PB L 140 van 24.5.2001, blz. 72. Richtsnoer laatstelijk gewijzigd bij
Richtsnoer ECB/2003/6 (PB L 113 van 7.5.2003, blz. 10).

„2. De RTGS‐systemen van lidstaten die de euro niet hebben
aangenomen, mogen aan TARGET worden gekoppeld mits
deze RTGS‐systemen voldoen aan de gemeenschappelijke
basiskenmerken van artikel 3 en in staat zijn de euro te ver‐
werken als vreemde valuta naast hun respectieve nationale
valuta.”.
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Met ingang van 1 augustus 2004 wordt artikel 8 als volgt
gewijzigd:

a)

b)

a)

Voorwaarden voor vergoeding

Met betrekking tot een verzendende TARGET‐
deelnemer wordt een vordering tot een
administratie‐ en een rentevergoeding in overwe‐
ging genomen, indien ten gevolge van een storing:
c)
i)

b)

Lid 3.2 wordt als volgt vervangen:

een betalingsopdracht niet binnen dezelfde dag
werd voltooid,

of

ii)

Lid 3.1, onder b), wordt als volgt vervangen:

„b) De administratievergoeding wordt vastgesteld op
50 EUR voor de eerste betalingsopdracht die niet op
de dag van verwerking wordt voltooid en, in het
geval van meerdere betalingsaanpassingen, 25 EUR
voor elk van de volgende vier betalingsopdrachten
van dien aard en 12,50 EUR voor elke daaropvol‐
gende betalingsopdracht van dien aard. De
administratievergoeding wordt bepaald met betrek‐
king tot elke ontvangende TARGET‐deelnemer.”.

Lid 2 wordt als volgt vervangen:

„2.
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„3.2.
Vergoeding
TARGET‐deelnemers

van

ontvangende

de betreffende TARGET‐deelnemer kan aanto‐
nen dat hij van plan was een betalingsopdracht
aan te leveren aan TARGET, maar hiertoe niet
in staat was vanwege de status „stop verzen‐
den” van een nationaal RTGS‐systeem.

a)

Het aanbod tot vergoeding op grond van de
TARGET‐compensatieregeling bestaat alleen uit een
rentevergoeding of een administratie‐ en een
rentevergoeding.

Met betrekking tot een ontvangende TARGET‐
deelnemer, wordt een vordering tot een
administratievergoeding in overweging genomen,
indien ten gevolge van een storing de betreffende
TARGET‐deelnemer een TARGET‐betaling, die hij
verwachtte te ontvangen op de dag van de storing,
niet heeft ontvangen. In een dergelijk geval wordt
een vordering tot een rentevergoeding eveneens in
overweging genomen, indien:

b)

De hoogte van de administratievergoeding wordt
conform lid 3.1, onder b), bepaald en de
administratievergoeding wordt bepaald met betrek‐
king tot elke verzendende TARGET‐deelnemer.

c)

De in lid 3.1, onder c), uiteengezette berekenings‐
methode is van toepassing op de berekening van de
rentevergoeding, met dien verstande dat de rente‐
vergoeding gebaseerd wordt op het verschil tussen
de marginale beleningsrente en het referentietarief
en wordt berekend over het bedrag waarvoor als
gevolg van de storing een beroep werd gedaan op
de marginale beleningsfaciliteit.

d)

Voor ontvangende TARGET‐deelnemers van i)
nationale RTGS‐systemen van deelnemende lidsta‐
ten die geen tegenpartij zijn bij monetaire beleids‐
transacties van het Eurosysteem, en van ii) nationale
RTGS‐systemen van niet‐deelnemende lidstaten
wordt, voorzover een negatief saldo of een „spill‐
over” van intraday‐krediet tot de volgende ochtend
of de noodzaak om bedragen te lenen van de res‐
pectieve NCB aan de storing kunnen worden toege‐
schreven, het gedeelte van de toepasselijke boete‐
rente (zoals in dergelijke gevallen bepaald wordt
door de van toepassing zijnde RTGS‐voorschriften)
dat hoger is dan de marginale beleningsrente, kwijt‐
gescholden (en bij toekomstige gevallen van „spill‐
over” buiten beschouwing gelaten) en voor
TARGET‐deelnemers van nationale RTGS‐systemen
zoals bedoeld onder ii), buiten beschouwing gelaten

i)

de betreffende TARGET‐deelnemer een beroep
moest doen op de marginale beleningsfaciliteit
of, indien een TARGET‐deelnemer geen toe‐
gang heeft tot de marginale beleningsfaciliteit,
de betreffende TARGET‐deelnemer op zijn
RTGS‐rekening op het moment van sluiting
van TARGET een negatief saldo had of een
„spill‐over” van intraday‐krediet tot de vol‐
gende ochtend, of bedragen moest lenen van de
respectieve NCB,

en

ii)

hetzij de NCB van het nationale RTGS‐systeem
waarin de storing zich voordeed („de NCB waar‐
bij de storing optrad”), de ontvangende NCB
was of de storing zich zo laat voordeed op de
openingsdag van TARGET dat het technisch
niet mogelijk of niet uitvoerbaar was voor de
ontvangende TARGET‐deelnemer om een
beroep te doen op de geldmarkt.” ”
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bij beslissingen over toegang tot intraday‐krediet
en/of verdere deelname aan het betreffende natio‐
nale RTGS‐systeem.”.
3.

De tekst in de bijlage van dit richtsnoer vervangt bijlage I.

Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit richtsnoer treedt op 1 mei 2004 in werking.
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Artikel 3
Geadresseerden

Dit richtsnoer is gericht tot de nationale centrale banken van de
deelnemende lidstaten.

Gedaan te Frankfurt am Main, 21 april 2004.
Voor de Raad van bestuur van de ECB
De President van de ECB
Jean‐Claude TRICHET
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BIJLAGE
NATIONALE RTGS‐SYSTEMEN
Lidstaat

Electronic Large‐value Interbank Payment System (ELLIPS)
plus

Vereveningsagent

Locatie

Banque Nationale de Belgique/Nationale Bank van België

Brussel

Deutsche Bundesbank

Frankfurt

Duitsland

RTGS

Griekenland

Hellenic Real‐time Money Transfer Express System (HERMES)

Bank of Greece

Athene

Spanje

Servicios de Liquidación del Banco de España (SLBE)

Banco de España

Madrid

Frankrijk

Transferts Banque de France (TBF)

Banque de France

Parijs

Ierland

Irish Real‐time Interbank Settlement System (IRIS)

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Dublin

Italië

Sistema di regolamento lordo BI‐REL

Banca d’Italia

Rome

Luxemburg

Luxembourg Interbank Payment Systems (LIPS‐Gross)

Banque centrale du Luxembourg

Luxemburg

Nederland

TOP

De Nederlandsche Bank

Amsterdam

Oostenrijk

Austrian Real‐time Interbank Settlement System (ARTIS)

Oesterreichische Nationalbank

Wenen

Portugal

Sistema de Pagamentos de Grandes Transacções (SPGT)

Banco de Portugal

Lissabon

Finland

Bank of Finland (BoF‐RTGS)

Suomen Pankki

Helsinki
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België

Naam van systeem
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