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BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 20 februari 2014
betreffende het verbod op monetaire financiering en de rentevergoeding op overheidsdeposito's
bij nationale centrale banken
(ECB/2014/8)
(2014/303/EU)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, inzonderheid het tweede streepje van artikel 132, lid 1,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid het
tweede streepje van artikel 34.1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Luidens artikel 271, onder d) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en artikel 35.6 van
de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, zulks in samenhang
met de negende overweging van Verordening (EG) nr. 3603/93 (1) van de Raad, is de Raad van bestuur bevoegd
te beoordelen of nationale centrale banken (NCB's) hun verdragsverplichtingen nakomen. Te dien einde contro
leert de Raad van bestuur of NCB's het verbod op monetaire financiering naleven, zoals bedoeld in artikel 123
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Dit besluit beoogt de criteria te verduidelijken die
de Europese Centrale Bank (ECB) zal toepassen aangaande de rentevergoeding op door de overheid en overheids
instanties bij hun centrale bank aangehouden deposito's, zulks in verband met het verdragsverbod op monetaire
financiering en binnen het kader van de bovengenoemde controlerende rol van de Raad van bestuur.

(2)

Ter controle van het verbod op monetaire financiering van artikel 123 van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie, zal de ECB de rentevergoeding op overheidsdeposito's in aanmerking nemen, welke rente
niet hoger moet zijn dan een op de betrokken geldmarktrentes gebaseerde rentevergoeding. Dit besluit legt de
marktrentes vast die plafonds vormen voor de rentevergoeding op overheidsdeposito's en waarmee met ingang
van 1 december 2014 rekening gehouden wordt bij controle op de naleving van het Verdrag,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Definities
In dit besluit wordt bedoeld met:
a) „overheid”: alle in artikel 123 van het Verdrag genoemde overheidsinstanties, zoals uitgelegd op grond van Verorde
ning (EG) nr. 3603/93, met uitzondering van overheidskredietinstellingen, zulks binnen het kader van reserves die
NCB's verstrekken, welke kredietinstellingen de NCB's en de ECB's op dezelfde voet behandelen als particuliere
kredietinstellingen;
b) „overheidsdeposito's”: door de NCB's van enige overheid aanvaarde onmiddellijk opvraagbare deposito's en deposito's
met vaste looptijd;
(1) Verordening (EG) nr. 3603/93 van 13 december 1993 tot vaststelling van de definities voor dc toepassing van de in artikel 104 en
artikel 104 B, lid 1, van het Verdrag vastgelegde verbodsbepalingen (PB L 332 van 31.12.1993, blz. 1).
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c) „ongedekte zeer korte marktrente”: i) met betrekking tot in euro luidende onmiddellijk opvraagbare deposito's, EONIA
(euro overnight index average rate); en ii) met betrekking tot in een andere valuta luidende onmiddellijk opvraagbare
deposito's, een vergelijkbare rente;
d) „gedekte marktrente”: i) met betrekking tot in euro luidende termijndeposito's, EUREPO (euro repo market offered
rate) met een vergelijkbare looptijd, indien beschikbaar; en ii) met betrekking tot in een andere valuta luidende
termijndeposito's een vergelijkbare rente.
Artikel 2
Rentevergoeding op overheidsdeposito's en naleving van het verbod op monetaire financiering
1.
Binnen het kader van de nalevingscontrole op het verbod op monetaire financiering gelden de volgende rentever
goedingsplafonds voor bij NCB's aangehouden overheidsdeposito's:
a) voor onmiddellijk opvraagbare deposito's, de ongedekte zeer korte marktrente;
b) voor termijndeposito's, de gedekte marktrente, dan wel, indien deze niet beschikbaar is, de ongedekte zeer korte
marktrente.
2.
Naleving van de in lid 1 genoemde plafonds wordt beoordeeld op grond van alle aan ieder individueel geval eigen
zijnde relevante feiten.
Artikel 3
Inwerkingtreding
1.

De ECB past de bepalingen van dit besluit met ingang van 1 december 2014 toe.

2.

Dit besluit treedt op 22 februari 2014 in werking.

Gedaan te Frankfurt am Main, 20 februari 2014.
De president van de ECB
Mario DRAGHI

