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RICHTSNOEREN
RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 5 juni 2014
tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/9 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en
passiva door centrale banken
(ECB/2014/22)
(2014/339/EU)
DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, inzonderheid het eerste streepje van artikel 127, lid 2,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid
artikel 12.1 en artikel 14.3,
Overwegende:
(1)

De Raad van bestuur kan van tijd tot tijd besluiten de depositorente tot onder 0 procent te verlagen.

(2)

Indien de depositorente verlaagd wordt, vergt zulks dienovereenkomstige aanpassing van regels voor de rentever
goeding op overheidsdeposito's uit hoofde van Richtsnoer ECB/2014/9 (1),

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijziging
1)

Artikel 5, lid 2 van Richtsnoer ECB/2014/9 wordt als volgt vervangen:
„2.
Op enige kalenderdag, geldt voor het totaalbedrag van bij een NCB aangehouden girale en termijndeposito's
van alle overheden dat het hoogste van de volgende cijfers te boven gaat: a) 200 miljoen EUR, of b) 0,04 % van het
bruto binnenlands product van een lidstaat waarin de NCB gevestigd is, een rentevergoeding van 0 procent. Indien
de depositofaciliteit op die dag negatief is, is de toepasselijke rente niet hoger dan de depositorente. Deze bepaling
laat artikel 11 dat alleen van toepassing is op het bij de NCB's aangehouden uitstaande saldo en de resterende loop
tijd van bij de NCB's aangehouden termijndeposito's op de kalenderdag voor de dag waarop de Raad van bestuur
besluit de depositorente tot onder 0 procent te verlagen. Een negatieve rente brengt voor de depositohouder een
betalingsverplichting met zich mee aan de betrokken NCB, waaronder het recht van die NCB om de betrokken over
heidsdepositorekening dienovereenkomstig te debiteren.”.

2)

Artikel 5, lid 3 van Richtsnoer ECB/2014/9 wordt als volgt vervangen:
„3.
Op de aan de Europese Unie/het Internationaal Monetaire Fonds gerelateerde overheidsdeposito's en andere
vergelijkbare op rekeningen bij NCB's aangehouden financiële steunprogramma's zijn de in lid 1 bedoelde vergoe
dingspercentages van toepassing, of geldt een rentevergoeding van 0 procent, waarbij het hoogste geldt, maar zij
tellen niet mee voor het in lid 2 genoemde drempelbedrag.”.

(1) Richtsnoer ECB/2014/9 van 20 februari 2014 betreffende nationale beheertransacties inzake activa en passiva door centrale banken
(PB L 159 van 28.5.2014, blz. 56).
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Artikel 2
Inwerkingtreding en implementatie
1.

Dit richtsnoer treedt in werking op de dag van bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2.
De NCB's nemen de voor voldoening aan dit richtsnoer noodzakelijke maatregelen die zij met ingang van
1 december 2014 toepassen. Zij stellen de ECB ten laatste op 31 oktober 2014 in kennis van de met die maatregelen
verband houdende teksten en middelen.
Artikel 3
Geadresseerden
Dit richtsnoer is gericht tot de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben.

Gedaan te Frankfurt am Main, 5 juni 2014.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Mario DRAGHI

