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I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

RICHTLIJN 94/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 30 mei 1994

tot wijziging van Richtlijn 80/390/EEG tot coördinatie van de eisen gesteld aan de opstelling
van, het toezicht op en de verspreiding van het prospectus dat gepubliceerd moet worden voor
de toelating van effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs, met betrekking tot de
verplichting tot het publiceren van een prospectus

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE

EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 54,
Gezien het voorstel van de Commissie 0 ),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Co

mité ( 2),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Ver
drag (3 ),
Overwegende dat een van de hoofddoelstellingen van de
richtlijnen inzake notering van effecten aan een effecten
beurs erin bestaat de voorwaarden voor een grotere
onderlinge vervlechting van de effectenmarkten in de
Gemeenschap te scheppen door het opheffen van de
belemmeringen voor zover dat uit een oogpunt van
voorzichtigheid mogelijk is;
Overwegende dat grensoverschrijdende notering in de
Gemeenschap een van de beschikbare middelen is om een
dergelijke onderlinge vervlechting tot stand te doen
komen;
Overwegende dat de langdurige procedures en de kosten
in verband met de bij Richtlijn 80/390/EEG van de Raad
van 17 maart 1980 tot coördinatie van de eisen gesteld
aan de opstelling van, het toezicht op en de verspreiding
van het prospectus dat gepubliceerd moet worden voor
de toelating van effecten tot de officiële notering aan een
effectenbeurs (4 ) voorgeschreven publikatie van het pros
(') PB nr.
PB nr.
( 2) PB nr.
(3) Advies

C 23 van 27. 1 . 1993 , blz. 6 , en
C 88 van 25 . 3 . 1994 , blz. 3 .
C 161 van 14 . 6 . 1993 , blz. 31 .
van het Europees Parlement van 15 december 1993

(PB nr. C 20 van 24. 1 . 1994 ); gemeenschappelijk standpunt
van de Raad van 4 maart 1994 ( PB nr. C 137 van 19 . 5 .
1994) en besluit van het Europees Parlement van 20 april
1994 ( PB nr. C 128 van 9 . 5 . 1994 ).
(4) PB nr. L 100 van 17. 4 . 1980, blz. 1 .

pectus de eventuele toelating tot de notering in andere
Lid-Staten in belangrijke mate kunnen bemoeilijken;
Overwegende dat Richtlijn 87/345/EEG van de Raad van
22 juni 1987 tot wijziging van Richtlijn 80/390/EEG tot
coördinatie van de eisen gesteld aan de opstelling van, het
toezicht op en de verspreiding van het prospectus dat
gepubliceerd moet worden voor de toelating van effecten
tot de officiële notering aan een effectenbeurs (5 ), die
voorziet in wederzijdse erkenning van het prospectus
wanneer toelating tegelijkertijd in twee of meer Lid
Staten wordt aangevraagd, een belangrijke stap in de
richting van de vereenvoudiging van de procedures voor
grensoverschrijdende notering vormde;
Overwegende dat Richtlijn 90/21 1/EEG van de Raad van
23 april 1990 tot wijziging van Richtlijn 80/390/EEG wat
de wederzijdse erkenning van het aanbiedingsprospectus
als prospectus voor de toelating van effecten tot de
officiële notering aan een effectenbeurs betreft (6 ), die
voorziet in de erkenning van het aanbiedingsprospectus
als toelatingsprospectus wanneer kort na de openbare
aanbieding toelating tot de officiële notering wordt aan
gevraagd, een andere belangrijke stap in dezelfde richting
vormde;

Overwegende dat alle nieuwe maatregelen tot verdere
vereenvoudiging van de grensoverschrijdende procedures
de onderlinge vervlechting van de effectenmarkten in de
Gemeenschap kunnen bespoedigen;
Overwegende dat in artikel 6 van Richtlijn 80/390/EEG
reeds een aantal gevallen wordt vastgesteld waarin de
bevoegde autoriteiten gedeeltelijke of volledige ontheffing
van de verplichting tot het publiceren van een prospectus
kunnen verlenen; dat dergelijke gedeeltelijke of volledige
ontheffingen, die voornamelijk betrekking hebben op
gevallen waarin effecten van dezelfde categorie reeds zijn
genoteerd aan een officiële beurs van hetzelfde land en
derhalve niet van toepassing zijn op de meeste grensover
(5 ) PB nr. L 185 van 4. 7. 1987, blz. 81 .
(6) PB nr. L 112 van 3 . 5 . 1990 , blz. 24 .
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schrijdende gevallen, worden verleend in de veronderstel
ling dat de beleggers in dat land reeds gedeeltelijk of
volledig zijn beschermd doordat gedeeltelijke of volledige,
actuele, betrouwbare informatie over de betrokken ven
nootschappen al in ruime mate wordt verspreid en
beschikbaar is;

Overwegende dat de in deze richtlijn geboden mogelijk
heid een nuttige maatregel is, die het beginsel van de
bescherming van de beleggers eerbiedigt, terwijl ook een
adequate werking van de markten gega randeerd is;
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een meer efficiënte werking van de effectenmarkten in de
Gemeenschap dank zij de aanpassing van de bestaande
Gemeenschapswetgeving aan nieuwe marktbehoeften en
-realiteiten; dat deze maatregelen, door voldoende nieuwe
ruimte voor de exclusieve verantwoordelijkheid van de
bevoegde autoriteiten in iedere Lid-Staat te bieden, met
behoud van een toereikende mate van reglementering op
communautair niveau, voorlopig ook het meest passende
antwoord vormen op de nieuwe behoeften op het gebied
van de toelating van effecten tot de officiële notering;
Overwegende dat aan de bij Richtlijn 79/279/EEG van de

Overwegende dat het opportuun lijkt om de Lid-Staat
waar toelating tot de officiële notering wordt aange
vraagd, de mogelijkheid te bieden in bepaalde gevallen
aan instellingen die reeds tot de officiële notering aan een
effectenbeurs in een andere Lid-Staat toegelaten effecten
uitgeven, gedeeltelijk of volledig ontheffing te verlenen
van de verplichting om een prospectus te publiceren;
Overwegende dat reeds enige tijd in de Gemeenschap
genoteerde vennootschappen van hoge kwaliteit en met
een internationale reputatie de meest waarschijnlijke
gegadigden voor grensoverschrijdende notering zijn; dat
deze vennootschappen over het algemeen welbekend zijn
in de meeste Lid-Staten; dat de informatie betreffende
deze vennootschappen in ruime mate wordt verspreid en
beschikbaar is;

Overwegende dat met Richtlijn 80'390/EEG wordt
beoogd te waarborgen dat voor beleggers voldoende
informatie beschikbaar wordt gesteld; dat, indien een
dergelijke vennootschap verzoekt om toelating van haar
effecten tot de notering in een Lid-Staat van ontvangst,
de beleggers op de markt van dat land derhalve wellicht
voldoende beschermd zijn als zij beknopte informatie in
plaats van het volledige prospectus ontvangen;
Overwegende dat Lid-Staten het nuttig kunnen vinden
niet-discriminerende kwantitatieve criteria te bepalen,
zoals de lopende beurswaarde, waaraan de uitgevende
instellingen dienen te voldoen ten einde in aanmerking te
komen voor de ontheffingsmogelijkheden die bij deze
richtlijn worden geboden; dat het, gezien de toenemende
integratie van de effectenmarkten, de bevoegde autoritei
ten eveneens vrij moet staan om kleinere vennootschap
pen dezelfde behandeling te gunnen;

Raad van 5 maart 1979 tot coördinatie van de voorwaar

den voor de toelating van effecten tot de officiële note
ring aan een effectenbeurs ( J ) ingevoerde regeling geen
afbreuk wordt gedaan door de met de onderhavige richt
lijn beoogde gedeeltelijke of volledige ontheffing van de
verplichting tot het publiceren van een prospectus;
Overwegende dat om beleggers te beschermen de voor
het publiek bestemde documenten vooraf moeten worden
toegezonden aan de bevoegde autoriteiten in de Lid-Staat
waar om officiële notering wordt verzocht; dat de Lid
Staat in kwestie dient te beslissen of deze documenten

aan een onderzoek door de bevoegde autoriteiten moeten
worden onderworpen, en zo nodig de aard van dit
onderzoek dient te bepalen en de wijze waarop het moet
worden uitgevoerd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 80/390/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1 . aan artikel 6 worden de volgende punten 4 en 5
toegevoegd :
„ 4. a) De effecten of de aandelen van de uitgevende
instelling of certificaten van deze aandelen
zijn gedurende ten minste drie jaar vóór het
verzoek om toelating tot de officiële notering
officieel genoteerd geweest in een andere Lid
Staat, en

Overwegende dat vele effectenbeurzen bovendien parallel
markten hebben om aandelen van niet tot de officiële

markt toegelaten vennootschappen te verhandelen; dat in
sommige gevallen de parallelmarkten zijn gereglementeerd
door en onder toezicht staan van door de overheid

erkende autoriteiten die aan vennootschappen openbaar
makingsverplichtingen opleggen welke in wezen gelijk
waardig zijn aan die welke worden opgelegd aan officieel
genoteerde vennootschappen; dat derhalve het aan arti
kel 6 van Richtlijn 80/390/EEG ten grondslag liggende
principe ook zou kunnen worden toegepast wanneer
dergelijke vennootschappen om toelating van hun effecten
tot de officiële notering verzoeken;

Overwegende dat de voorgenomen maatregelen een reële
toegevoegde waarde vertegenwoordigen , in de vorm van

b) de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat of
Lid-Staten waar de effecten van de uitge
vende instelling officieel genoteerd zijn, heb
ben ten genoegen van de bevoegde autoritei
ten van de Lid-Staat waar de uitgevende
instelling toegang tot officiële notering heeft
aangevraagd, bevestigd dat de uitgevende
instelling gedurende de laatste drie jaar, of
gedurende de volledige duur van haar note
ring indien die periode minder dan drie jaar
bedraagt, heeft voldaan aan de vereisten
inzake informatieverstrekking en toelating tot
de notering die bij de communautaire richtlij (') PB nr. L 66 van 16 . 3 . 1979 , blz. 21 .
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nen worden gesteld aan vennootschappen
waarvan de effecten officieel genoteerd zijn,
en

c) al het volgende wordt volgens de voorschrif
ten van artikel 20 en artikel 21 , lid 1 ,
gepubliceerd:

i ) een document dat de volgende informa
tie bevat:

— een verklaring dat de toelating van
de effecten tot de officiële notering is
aangevraagd. Bij aandelen dient ook
het aantal en de categorie van de
betrokken aandelen te worden gespe
cificeerd en een beknopte beschrij
ving van de daaraan verbonden rech
ten te worden gegeven. Bij certifica
ten van aandelen wordt in de verkla

ring tevens vermeld welke rechten
verbonden zijn aan de originele aan
delen en worden inlichtingen ver
strekt over de mogelijkheid de certifi
caten om te wisselen voor originele
aandelen en over de regeling voor
deze omwisseling. Bij obligaties
wordt tevens het nominale bedrag
van de lening vermeld ( indien dit

bedrag niet is vastgesteld, wordt
daarvan melding gemaakt), alsmede
de voorwaarden en regelingen van de
lening; uitgezonderd bij doorlopend
uitgegeven obligaties, worden ook de
emissie- en aflossingskoersen en de
nominale rentevoet vermeld ( indien

Nr . L 135/3

— een verklaring van de personen die
voor de overeenkomstig de boven
staande streepjes verstrekte informa
tie verantwoordelijk zijn, dat deze
informatie in overeenstemming is met
de feiten en dat geen gegevens zijn
weggelaten welker vermelding de
strekking van het document zou wij
zigen;

ii ) het laatste jaarverslag, de laatste wette
lijk gecontroleerde jaarrekening (indien
de uitgevende instelling zowel een niet
geconsolideerde als een geconsolideerde
jaarrekening opstelt, worden beide be
schikbaar gesteld. De bevoegde autoritei
ten mogen evenwel toestaan dat de uit
gevende instelling een van beide jaarre
keningen beschikbaar stelt, mits de jaar
rekening die niet wordt verstrekt geen
belangrijke aanvullende informatie be
helst) en het laatste halfjaarlijks verslag
van de uitgevende instelling, indien dit
reeds openbaar is gemaakt;
iii ) eventuele noteringsgegevens, prospectus
sen of gelijkwaardige documenten die
door de uitgevende instelling zijn gepu
bliceerd in de twaalf maanden vóór de

aanvraag om toelating tot de officiële
notering;

iv ) en indien de volgende informatie niet
reeds is opgenomen in de documenten,
bedoeld onder i ), ii ) en iii ), tevens:

wordt voorzien in meer dan één ren

tevoet, vermelding van de voorwaar
den voor wijziging); in geval van
converteerbare obligaties, omwissel
bare obligaties, obligaties met war
rant of warrants vermeldt de verkla

ring tevens de aard van de ter con
versie, omwisseling of inschrijving
aangeboden aandelen, de aan deze
aandelen verbonden rechten, de con
versie-, omwisselings- of inschrij
vingsvoorwaarden en -regelingen en
de precieze omstandigheden waarin
deze kunnen worden gewijzigd;

— de samenstelling van de bestuurs-,
leidinggevende en toezichthoudende
organen van de vennootschap en de
door de individuele leden daarvan

uitgeoefende functies,
— algemene gegevens over het kapitaal,
— de huidige situatie, .uitgaande van de
meest recente gegevens die aan de
uitgevende instelling zijn verstrekt uit
hoofde van Richtlijn 88/627/EEG van
de Raad van

12

december

1988

— details over wijzigingen of ontwikke
lingen van betekenis die zich hebben
voorgedaan sinds het tijdstip waarop
de onder ii ) en iii ) bedoelde docu
menten betrekking hebben;

betreffende de gegevens die moeten
worden gepubliceerd bij verwerving
en bij overdracht van een belangrijke
deelneming in een ter beurze geno
teerde vennootschap ('),

— specifieke inlichtingen over de markt
van het land waarin de uitgevende
instelling toelating wenst te krijgen,

— de eventuele verslagen van de wette
lijke controleurs betreffende de laat
ste openbaar gemaakte jaarrekening,
als voorgeschreven bij de wetgeving
van de Lid-Staat waar de uitgevende
instelling haar statutaire zetel heeft,

inzonderheid betreffende het stelsel

van inkomstenbelasting en de instel
lingen die met de financiële dienst
van de uitgevende instelling zijn
belast, alsmede de wijze van bekend
making van berichten voor beleg
gers;

en

') PB nr. L 348 van 17. 12 . 1988 , blz. 62 .
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die andere taal in financiële zaken pleegt te worden
gebruikt en door de bevoegde autoriteiten wordt
aanvaard, in voorkomend geval met inachtneming
van door deze autoriteiten voorgeschreven nadere

d ) de advertenties, aanplakbiljetten, affiches en
documenten waarin de toelating van de effec
ten tot de officiële notering wordt bekendge
maakt en waarin de voornaamste kenmerken

voorwaarden.".

van deze effecten zijn vermeld, en alle andere
documenten betreffende de toelating van die
effecten die bedoeld zijn om door of namens
de uitgevende instelling te worden gepubli
ceerd, bevatten de verklaring dat de onder c )
bedoelde informatie bestaat en vermelden

waar deze informatie is of zal worden gepu
bliceerd op de in artikel 20 voorgeschreven
wijze, en

e) de informatie onder c) ei de onder d )
bedoelde advertenties, aanplakbiljetten, affi

ches en documenten zijn toegezonden aan de
bevoegde autoriteiten, voordat zij aan het
publiek ter beschikking worden gesteld.
5 . Vennootschappen waarvan de aandelen ten min
ste de laatste twee jaar zijn verhandeld op een
parallelmarkt die is gereglementeerd door en
onder toezicht staat van

door

de

overheid

erkende autoriteiten, wensen in dezelfde Lid

Staat toelating tot de officiële notering van hun
effecten te verkrijgen en informatie die naar de
mening van de bevoegde autoriteiten in wezen
gelijkwaardig is aan de bij deze richtlijn vereiste
informatie, is vóór de datum waarop de toelating
tot de officiële notering effectief wordt, beschik
baar voor de beleggers.";
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Artikel 2

1 . De Lid-Staten die voornemens zijn van de in deze
richtlijn geboden mogelijkheid gebruik te maken, treffen
op eender welk tijdstip na de bekendmaking van deze
richtlijn de maatregelen die nodig zijn om aan deze
richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.

2 . Wanneer de Lid-Staten die bepalingen aannemen,
wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn
verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële
bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze
verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten.
3.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mede

van de belangrijke wettelijke en bestuursrechtelijke bepa
lingen die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied
vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

2. het volgende artikel 6 bis wordt ingevoegd:
„ Artikel 6 bis

De in artikel 6, punt 4, onder c ) en d), bedoelde
inlichtingen worden gepubliceerd in de officiële taal

Gedaan te Brussel, 30 mei 1994.
Voor het

Europees Parlement

Voor de Raad

toelating tot de officiële notering wordt gevraagd dan

De Voorzitter

De Voorzitter

wel in een andere taal, mits in de betrokken Lid-Staat

E. KLEPSCH

G. ROMEOS

of een van de officiële talen van de Lid-Staat waar om
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RICHTLIJN 94/19/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 30 mei 1994

inzake de depositogarantiestelsels
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE

EUROPESE UNIE,

Overwegende dat de wijze waarop de Lid-Staten gevolg
hebben gegeven aan Aanbeveling 87/63/EEG van de
Commissie van 22 december 1986 betreffende de invoe

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 57, lid 2, eerste en
derde zin,

ring van depositogarantiestelsels in de Gemeenschap (4),
niet volledig het gewenste resultaat heeft opgeleverd; dat
deze situatie voor de goede werking van de geïntegreerde
markt schadelijk kan blijken;

Gezien het voorstel van de Commissie (*),

Overwegende dat Tweede Richtlijn 89/646/EEG van de
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Co

Raad van 15 december 1989 tot coördinatie van de

mité ( 2 ),

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende
de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden
van kredietinstellingen, alsmede tot wijziging van Richt
lijn 77/780/EEG (5), die voorziet in een stelsel met één
vergunning voor kredietinstellingen en in toezicht door de
autoriteiten van de Lid-Staat van herkomst, sedert 1 ja

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Ver
drag (3 ),
Overwegende dat, overeenkomstig de doelstellingen van
het Verdrag, een harmonische ontwikkeling van de werk
zaamheden van kredietinstellingen in de gehele Gemeen
schap dient te worden bevorderd door alle beperkingen
van de vrijheid van vestiging en van het vrij verrichten
van diensten weg te nemen, en tegelijk de stabiliteit van
het bankwezen en de bescherming van de spaarders te
versterken;

Overwegende dat bij het afschaffen van beperkingen op
de werkzaamheden van kredietinstellingen aandacht dient
te worden geschonken aan de situatie die zich kan
voordoen in geval van het niet-beschikbaar worden van
de deposito's bij een kredietinstelling die bijkantoren in
andere Lid-Staten heeft; dat het noodzakelijk is dat een
geharmoniseerd minimumniveau voor de bescherming
van deposito's wordt gewaarborgd, ongeacht waar deze
deposito's zich in de Gemeenschap bevinden; dat deze
depositobescherming voor de voltooiing van de eenge
maakte bankmarkt van even wezenlijk belang is als de
prudentiële voorschriften;
Overwegende dat bij de sluiting van een insolvente kre
dietinstelling de deposanten bij bijkantoren in een andere
Lid-Staat dan die van het hoofdkantoor van de kredietin

stelling door hetzelfde garantiestelsel worden beschermd
als de overige deposanten van de kredietinstelling;
Overwegende dat voor de kredietinstellingen de kosten
van deelneming aan een garantiestelsel in generlei verhou
ding staan tot de kosten die het gevolg zouden zijn van
het massaal opnemen van bankdeposito's, niet alleen bij
een in moeilijkheden verkerende instelling maar ook bij
gezonde instellingen, als gevolg van een verlies van het
vertrouwen in de soliditeit van het bankwezen bij de
deposanten;
(') PB nr. C 163 van 30 . 6. 1992, blz. 6 , en
PB nr. C 178 van 30 . 6 . 1993, blz . 14 .
(2 ) PB nr. C 332 van 16 . 12 . 1992, blz . 13 .
( 3 ) PB nr. C 115 van 26 . 4. 1993 , blz. 96, en besluit van het
Europees Parlement van 9 maart 1994 (PB nr. C 91 van
28 . 3 . 1994 ).

nuari 1993 van toepassing is;

Overwegende dat bijkantoren niet langer een vergunning
behoeven in een Lid-Staat van ontvangst, omdat de ene
vergunning in de gehele Gemeenschap geldt, en op de
solvabiliteit van die bijkantoren toezicht wordt gehouden
door de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat van
herkomst; dat deze situatie rechtvaardigt dat alle bijkan
toren in de Gemeenschap van een zelfde kredietinstelling
door één enkel garantiestelsel worden gedekt; dat dit
stelsel slechts het stelsel kan zijn dat voor deze categorie
instellingen bestaat in de Lid-Staat van het hoofdkantoor,
gezien met name het verband tussen het toezicht op de
solvabiliteit van een bijkantoor en de deelneming ervan
aan een depositogarantiestelsel;
Overwegende dat de harmonisatie beperkt moet blijven
tot de voornaamste elementen van de depositogarantie
stelsels en moet waarborgen dat op zeer korte termijn een
op basis van een geharmoniseerd minimumniveau bere
kende uitkering uit hoofde van de garantie plaatsvindt;
Overwegende dat de depositogarantiestelsels moeten wor
den ingeschakeld zodra deposito's niet-beschikbaar wor
den;

Overwegende dat het dienstig is om in eigen naam en
voor eigen rekening door kredietinstellingen verrichte
deposito's van de dekking uit te sluiten; dat zulks niets
afdoet aan de rechten van het garantiestelsel om de
nodige maatregelen te treffen teneinde een in moeilijkhe
den verkerende kredietinstelling te redden;
Overwegende dat de harmonisatie van de depositogaran
tiestelsels in de Gemeenschap op zich niets afdoet aan het
bestaan van stelsels die zijn gericht op de bescherming
van de kredietinstellingen, met name door hun solvabili
teit en liquiditeit te waarborgen teneinde te voorkomen
(4 ) PB nr . L 33 van 4 . 2 . 1987, blz. 16 .
(5 ) PB nr. L 386 van 30. 12. 1989, blz. 1 . Richtlijn gewijzigd bij
Richtlijn 92/30/EEG (PB nr. L 110 van 28 . 4 . 1992,
blz. 52 ).
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dat de deposito's die bij deze instellingen, met inbegrip
van hun in andere Lid-Staten gevestigde bijkantoren, zijn
ondergebracht, niet-beschikbaar worden; dat deze alter
natieve stelsels, die een ander beschermingsoogmerk heb

ben, onder bepaalde voorwaarden door de bevoegde
autoriteiten geacht kunnen worden aan de doelstellingen
van deze richtlijn te beantwoorden; dat het de taak van
die bevoegde autoriteiten is om na te gaan of aan deze
voorwaarden wordt voldaan;

Ovewegende dat in verscheidene Lid-Staten stelsels voor
depösitobescherming bestaan die onder de verantwoorde
lijkheid van organisaties van het bedrijfsleven vallen; dat
in andere Lid-Staten stelsels bestaan die krachtens een

wet zijn ingesteld en gereglementeerd en dat bepaalde
stelsels, hoewel bij overeenkomst ingesteld, toch ten dele
door de wet worden beheerst; dat deze verscheidenheid

qua status slechts een probleem vormt ten aanzien van de
verplichte deelneming aan en de uitsluiting van een stel
sel; dat derhalve bepalingen moeten worden vastgesteld
waarbij de bevoegdheden van de stelsels ter zake worden
beperkt;
Overwegende dat de handhaving in de Gemeenschap van
stelsels die een boven het geharmoniseerde minimum
uitgaande dekking van de deposito's bieclen, op een zelfde
grondgebied tot verschillen in schadeloosstelling en tot
ongelijke mededingingsvoorwaarden tussen nationale in
stellingen en bijkantoren van instellingen uit andere Lid
Staten kan leiden; dat, om deze bezwaren te ondervangen,
deelneming van bijkantoren aan het stelsel van de Lid
Staat van ontvangst dient te worden toegestaan teneinde
deze bijkantoren in staat te stellen de deposanten ervan
dezelfde garanties te bieden als die weltce geboden wor
den door het stelsel van de Lid-Staat waar zij zijn
gevestigd; dat het dienstig is dat de Commissie na een
aantal jaren verslag uitbrengt over de mate waarin bij
kantoren van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt,
en over eventuele moeilijkheden die zij of de garantiestel
sels bij de implementatie van deze voorschriften hebben
ondervonden; dat niet is uitgesloten dat het stelsel van de
Lid-Staat van herkomst zelf een dergelijke aanvullende
dekking biedt onder de voorwaarden die het stelsel heeft
vastgesteld;
Overwegende dat marktverstoringen kunnen worden
teweeggebracht wanneer bijkantoren van kredietinstellin
gen hogere dekkingsniveaus verstrekken dan kredietinstel
lingen waaraan in de Lid-Staat van ontvangst vergunning
is verleend; dat het bedrag en de reikwijdte van de door
het garantiestelsel geboden dekking geen mededingingsin
strument mogen worden; dat bijgevolg;, althans in een
eerste fase, moet worden bepaald dat het bedrag en de
reikwijdte van de dekking die door stelsels van een
Lid-Staat van herkomst worden geboden aan deposanten
van bijkantoren in een andere Lid-Staat, het maximum
bedrag en de reikwijdte die door het overeenkomstige
stelsel van de Lid-Staat van ontvangst worden geboden,
niet mogen overtreffen; dat na verloop van een aantal
jaren een onderzoek naar eventuele marktverstoringen
dient plaats te vinden in het licht van de opgedane
ervaring en van de ontwikkelingen in de banksector;
Overwegende dat alle kredietinstellingen op grond van
deze richtlijn in beginsel aan een depositogarantiestelsel
moeten deelnemen; dat de Lid-Staten krachtens de richt
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lijnen inzake de toelating van kredietinstellingen met
hoofdkantoor in derde landen, inzonderheid Eerste Richt
lijn 77/780/EEG van de Raad van 12 december 1977 tot
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepa
lingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van
de werkzaamheden van kredietinstellingen (*), kunnen
bepalen of en op welke voorwaarden bijkantoren van
dergelijke kredietinstellingen toelating krijgen om op hun
grondgebied werkzaamheden uit te oefenen; dat zulke
bijkantoren niet in aanmerking komen voor het vrij
verrichten van diensten uit hoofde van artikel 59, tweede
alinea, van het Verdrag, noch voor de vrijheid van
vestiging in een andere Lid-Staat dan die waar zij geves
tigd zijn; dat een Lid-Staat die zulke bijkantoren toelaat,
derhalve dient te besluiten hoe de beginselen van onder
havige richtlijn op deze bijkantoren zullen worden toege
past op een wijze die strookt met artikel 9, lid 1 , van
Richtlijn 77/780/EEG en met de noodzaak de deposanten
te beschermen en de integriteit van het financieel stelsel in
stand te houden; dat het van essentieel belang is dat
deposanten bij zulke bijkantoren volledig op de hoogte
zijn van de garantieregelingen die te hunnen aanzien
gelden;
Overwegende dat, enerzijds, het bij deze richtlijn vastge
stelde minimumgarantieniveau geen te groot aandeel van
de deposito's onbeschermd mag laten, zowel ter wille van
de bescherming van de consument als van de stabiliteit
van het financieel stelsel; dat het, anderzijds, niet dienstig
is in de gehele Gemeenschap een beschermingsniveau op
te leggen dat in sommige gevallen een ongezond beheer
bij kredietinstellingen in de hand zou kunnen werken; dat
rekening dient te worden gehouden met de kosten van
financiering van de stelsels; dat het redelijk lijkt het
geharmoniseerde minimale garantieniveau op 20 000 ecu
vast te stellen; dat beperkte overgangsregelingen nodig
kunnen blijken om de stelsels in staat te stellen aan dit
voorschrift uitvoering te geven;
Overwegende dat in sommige Lid-Staten de deposanten
een hogere dekking van hun deposito's wordt geboden
dan het in deze richtlijn vastgestelde geharmoniseerde
minimumniveau van de garantie; dat het niet wenselijk
lijkt te verlangen dat deze stelsels, die in sommige geval
len onlangs zijn ingevoerd bij toepassing van Aanbeveling
87/63/EEG, op dit punt worden gewijzigd;

Overwegende dat een Lid-Staat, wanneer hij van oordeel
is dat bepaalde categorieën in een limitatieve lijst ver
melde deposito's of deposanten geen bijzondere bescher
ming behoeven, deze moet kunnen uitsluiten van de
garantie die wordt geboden door de depositogarantiestel
sels;

Overwegende dat niet-beschikbare deposito's in sommige
Lid-Staten niet volledig worden terubetaald teneinde
deposanten ertoe aan te zetten te letten op de kwaliteit
van de kredietinstellingen; dat deze aanpak, wat betreft
deposito's die beneden het geharmoniseerde minimumni
veau liggen, dient te worden beperkt;
Overwegende dat het beginsel van een geharmoniseerde
minimumlimiet per deposant en niet per deposito is
(') PB nr. L 322 van 17. 12 . 1977, blz. 30. Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 89/646/EEG (PB nr. L 386 van 30 . 12 .
1989 , blz. 1 ).
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aangehouden; dat in dit perspectief rekening moet wor
den gehouden met de deposito's van deposanten die hetzij
niet als rekeninghouder worden vermeld hetzij niet de
enige rekeninghouder zijn; dat de limiet derhalve op
iedere identificeerbare deposant van toepassing moet zijn;
dat zulks evenwel niet dient te gelden voor instellingen
voor collectieve belegging, waarvoor bijzondere regels
inzake bescherming gelden die voor de genoemde depo
sito's niet bestaan;

Overwegende dat de voorlichting van de deposant een
wezenlijk onderdeel van diens bescherming vormt en dat
te dien aanzien derhalve eveneens een minimum aan

dwingende bepalingen dient te gelden; dat de ongeregle
menteerde aanwending voor reclamedoeleinden van ver
meldingen van het bedrag en de reikwijdte van het
depositogarantiestelsel evenwel de stabiliteit van het
bankwezen of het vertrouwen van de deposanten zou
kunnen ondermijnen; dat de Lid-Staten derhalve voor
schriften moeten vaststellen die dergelijke vermeldingen
aan banden leggen;

Overwegende dat in bijzondere gevallen, in bepaalde
Lid-Staten, waar geen depositogarantiestelsel bestaat voor
bepaalde categorieën kredietinstellingen die slechts een
zeer gering deel deposito's aantrekken, de invoering van
een dergelijk stelsel soms meer tijd in beslag kan nemen
dan de voor de omzetting van de richtlijn vastgestelde
periode; dat in die gevallen een tijdelijke afwijking van de
verplichting tot deelneming aan een depositogarantiestel
sel gerechtvaardigd kan zijn; dat, mochten deze kredietin
stellingen hun werkzaamheden evenwel in het buitenland
gaan uitoefenen, de Lid-Staten gerechtigd zouden zijn te
verlangen dat deze kredietinstellingen deelnemen aan een
op hun grondgebied opgericht depositogarantiestelsel;
Overwegende dat het niet volstrekt nodig is om in het
kader van deze richtlijn de methoden ter financiering van
de garantiestelsels voor deposito's of voor kredietinstellin
gen zelf te harmoniseren, aangezien de kosten voor de
financiering van deze stelsels in beginsel door de krediet
instellingen zelf rpoeten worden gedragen, enerzijds, en de
financieringscapaciteit van deze stelsels in verhouding
moet staan tot de op hen rustende verplichtingen, ander
zijds; dat een en ander evenwel de stabiliteit van het
bankwezen in de betrokken Lid-Staat niet in gevaar mag
brengen;
Overwegende dat deze richtlijn niet kan leiden tot aan
sprakelijkheid van de Lid-Staten of van hun bevoegde
autoriteiten jegens de deposanten, voor zover zij zorg
hebben gedragen voor de instelling of de officiële erken
ning van een of meer garantiestelsels voor deposito's of
voor kredietinstellingen zelf, die de schadeloosstelling of
de bescherming van de deposanten onder de in deze
richtlijn vastgestelde voorwaarden garanderen;
f

Overwegende dat de bescherming van deposito's een
wezenlijk onderdeel van de voltooiing van de interne
markt vormt, alsmede een onmisbare aanvulling van het
stelsel van toezicht op kredietinstellingen, wegens de
solidariteit die daarmee tussen alle kredietinstellingen op
een zelfde financiële markt wordt geschapen ingeval een
van die instellingen niet aan haar verplichtingen kan
voldoen,
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HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

1 . deposito: een creditsaldo dat wordt gevormd door op
een rekening staande gelden of dat tijdelijk uit nor
male banktransacties voortvloeit, en dat de kredietin
stelling onder de toepasselijke wettelijke en contrac
tuele voorwaarden dient terug te betalen, alsmede
schulden belichaamd in door deze kredietinstelling
uitgegeven schuldbewijzen .
Aandelen van „ building societies" in het Verenigd
Koninkrijk en in Ierland worden als deposito 's behan
deld, tenzij het gaat om aandelen met een vermogens
karakter, als bedoeld in artikel 2 .

Obligaties die voldoen aan de voorwaarden van arti
kel 22, lid 4, van Richtlijn 85/61 1 /EEG van de Raad
van 20 december 1985 tot coördinatie van de wette

lijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende
bepaalde instellingen voor collectieve belegging in
effecten (icbe's ) ( J ), worden niet als deposito's
beschouwd .

Met het oog op de berekening van een creditsaldo
passen de Lid-Staten de regels en voorschriften betref
fende verrekening en tegenvorderingen toe overeen
komstig de wettelijke en contractuele voorwaarden
die op het deposito van toepassing zijn;
2. gemeenschappelijke rekening: een rekening die op
naam van twee of meer personen is geopend of ten
aanzien waarvan twee of meer personen rechten heb
ben, en waarover met de handtekening van een of
meer van die personen kan worden beschikt;
3 . niet-beschikbaar deposito: een deposito dat verschul
digd en betaalbaar is maar door een kredietinstelling
niet onder de toepasselijke wettelijke en contractuele
voorwaarden betaald is, waarbij
i) of wel de daartoe aangewezen bevoegde autoritei
ten hebben vastgesteld dat, naar hun oordeel, de
kredietinstelling, om redenen die rechtstreeks ver
band houden met haar financiële positie, momen
teel niet in staat lijkt te zijn de deposito's terug te
betalen en daartoe ook op afzienbare termijn niet
in staat lijkt te zullen zijn.
De bevoegde autoriteiten doen deze vaststelling zo
spoedig mogelijk en uiterlijk 21 dagen nadat zij
voor het eerst hebben geconstateerd dat een kre
dietinstelling heeft nagelaten een verschuldigd en
betaalbaar deposito terug te betalen,
ii ) of wel een rechterlijke instantie, om redenen die
rechtstreeks verband houden met de financiële

positie van de kredietinstelling, een uitspraak
(') PB nr. L 375 van 31 . 12 . 1985 , blz. 3 . Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 88/220/EEG (PB nr. L 100 van 19 . 4.
1988 , blz. 31 ).
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heeft gedaan die leidt tot schorsing van de moge
lijkheid voor deposanten om vorderingen in te
stellen jegens deze kredietinstelling, indien deze
uitspraak vóór de hierboven bedoelde vaststelling
is gedaan;

4. kredietinstelling: een onderneming waarvan de werk
zaamheden bestaan in het van het publiek in ont
vangst nemen van deposito's of van andere terugbe
taalbare gelden en het verlenen van kredieten voor
eigen rekening;
5 . bijkantoor: een bedrijfszetel welke een deel zonder
rechtspersoonlijkheid vormt van een kredietinstelling
en welke rechtstreeks geheel of gedeeltelijk de hande
lingen verricht die eigen zijn aan de werkzaamheden
van een kredietinstelling; verscheidene bedrijfszetels in
een zelfde Lid-Staat van een kredietinstelling met
hoofdkantoor

in

een

andere

Lid-Staat

worden

beschouwd als één enkel bijkantoor.
Artikel 2
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— het stelsel bestaat en is op het tijdstip van aanneming
van deze richtlijn officieel erkend;

— het stelsel heeft tot doel te voorkomen dat de depo
sito's bij de aan dit stelsel deelnemende kredietinstel
lingen niet-beschikbaar worden, en heeft de nodige
middelen daartoe ter beschikking;
— het stelsel behelst geen door de Lid-Staat zelf of een
van zijn lokale of regionale autoriteiten verleende
garantie aan de kredietinstellingen;
— het stelsel zorgt ervoor dat de deposanten op de wijze
en onder de voorwaarden van artikel 9 worden voor

gelicht.

De Lid-Staten die van deze mogelijkheid gebruik maken,
stellen de Commissie daarvan in kennis; zij doen met
name mededeling van de kenmerken van deze bescher
mingsstelsels en van de daaronder vallende kredietinstel
lingen, alsmede van na de toezending van de inlichtingen
opgetreden wijzigingen. De Commissie geeft de medede
lingen door aan het Raadgevend Comité voor het bank
wezen .

Van terugbetaling door een garantiestelsel zijn uitgeslo
ten :

— onverminderd artikel 8 , lid 3 , in eigen naam en voor
eigen rekening door andere kredietinstellingen ver
richte deposito's;
— alle instrumenten die zouden vallen onder de definitie

van „eigen vermogen" in artikel 2 van Richtlijn
89/299/EEG van de Raad van 17 april 1989 betref
fende het eigen vermogen van kredietinstellingen (');
— deposito's uit hoofde van transacties in verband waar
mee een strafrechtelijke veroordeling is uitgesproken
wegens het witwassen van geld als omschreven in
artikel 1 van Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van
10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het
financiële stelsel voor het witwassen van geld ( 2).
Artikel 3

1.
Iedere Lid-Staat ziet erop toe dat op zijn grondge
bied een of meer depositogarantiestelsels worden inge
voerd en officieel worden erkend . Uitgezonderd in de
omstandigheden bedoeld in de tweede alinea en in lid 4,
mogen kredietinstellingen waaraan op grond van artikel 3
van Richtlijn 77/780/EEG in die Lid-Staat vergunning is
verleend, alleen deposito's aanvaarden indien zij aan een
van die stelsels deelnemen .

De Lid-Staten mogen een kredietinstelling evenwel vrij
stellen van deelneming aan een depositogarantiestelsel
indien deze kredietinstelling deelneemt aan een stelsel dat
de kredietinstelling zelf beschermt, en met name haar
liquiditeit en solvabiliteit waarborgt, waardoor aan de
deposanten een beschermingsniveau wordt geboden dat
ten minste gelijkwaardig is aan het door een depositoga
rantiestelsel geboden niveau, en dat volgens de bevoegde
autoriteiten aan de volgende voorwaarden voldoet:
(') PB nr. L 124 van 5 . 5. 1989, blz. 16. Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 92/16/EEG ( PB nr . L 75 van 21 . 3 .
1992, blz. 48 ).
(2 ) PB nr. L 166 van 28 . 6. 1991 , blz . 77.

2. Indien een kredietinstelling niet voldoet aan de
verplichtingen die uit hoofde van haar deelneming aan
een depositogarantiestelsel op haar rusten, worden de
bevoegde autoriteiten die de vergunning hebben verleend,
daarvan in kennis gesteld en nemen deze, in samenwer
king met het garantiestelsel, alle passende maatregelen,
met inbegrip van sancties, om ervoor te zorgen dat de
kredietinstelling haar verplichtingen nakomt.
3 . Indien de kredietinstelling in weerwil van deze
maatregelen aan haar verplichtingen blijft verzaken, kan
het garantiestelsel, voor zover uitsluiting van deelneming
bij de nationale wetgeving is toegestaan, met de uitdruk
kelijke toestemming van de bevoegde autoriteiten, met
een opzeggingstermijn van ten minste twaalf maanden
kennis geven van zijn voornemen de kredietinstelling van
deelneming aan het stelsel uit te sluiten. Deposito's die
vóór het verstrijken van deze opzeggingstermijn zijn ver
richt, vallen nog volledig onder de dekking van het
stelsel . Indien de kredietinstelling na het verstrijken van
de opzeggingstermijn niet aan haar verplichtingen heeft
voldaan, mag het depositogarantiestelsel, na opnieuw de
uitdrukkelijke instemming van de bevoegde autoriteiten te
hebben verkregen, tot uitsluiting overgaan.
4.
Indien de nationale wetgeving zulks toestaat en de
bevoegde autoriteiten die de vergunning hebben verleend,
daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven, mag
een van een depositogarantiestelsel uitgesloten kredietin
stelling deposito's blijven aanvaarden, mits zij vóór haar
uitsluiting alternatieve garantieregelingen heeft getroffen
die de deposanten een bescherming waarborgen die qua
niveau en reikwijdte ten minste gelijkwaardig is aan de
door het officieel erkende depositogarantiestelsel geboden
bescherming.

5 . Indien een kredietinstelling waarvan de uitsluiting
overeenkomstig lid 3 wordt overwogen, er niet in slaagt
alternatieve regelingen te treffen die aan de voorwaarden
van lid 4 voldoen, gaan de bevoegde autoriteiten die de
vergunning hebben verleend, onverwijld tot intrekking
van deze vergunning over.
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Artikel 4

1 . De overeenkomstig artikel 3 , lid 1 , in een Lid-Staat
ingevoerde en officieel erkende depositogarantiestelsels
dekken de deposanten bij door kredietinstellingen in
andere Lid-Staten opgerichte bijkantoren.
Noch het bedrag, noch de reikwijdte, met inbegrip van
het percentage, van de verleende dekking mag tot en met
31 december 1999 het maximumbedrag en de reikwijdte
overtreffen van de dekking die door het overeenkomstige
garantiestelsel op het grondgebied van de Lid-Staat van
ontvangst wordt geboden.
Vóór die datum stelt de Commissie een verslag op over
de ervaring die met de toepassing van de tweede alinea is
opgedaan, en beraadt zij zich op de noodzaak van

verlenging van deze regeling. In voorkomend geval dient
de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een
voorstel voor een richtlijn houdende verlenging in .

2. Indien het bedrag en/of de reikwijdte, met inbegrip
van het percentage, van de door het (de ) depositogaran
tiestelsel(s) van de Lid-Staat van ontvangst geboden dek
king het bedrag en/of de reikwijdte overtreffen van de
dekking die wordt verleend in de Lid-Staat waar aan de
kredietinstelling vergunning is verleend, draagt de Lid
Staat van ontvangst er zorg voor dat er op zijn grondge
bied een officieel erkend depositogarantiestelsel is waar
aan door een bijkantoor vrijwillig kan worden deelgeno
men, ter aanvulling van de garantie die de deposanten
ervan reeds genieten op grond van de deelneming aan het
stelsel van de Lid-Staat van herkomst.

Het stelsel waaraan het bijkantoor moet deelnemen, dekt
de categorie van instellingen waartoe het behoort of die
daarmee het meest overeenstemt in de Lid-Staat van
ontvangst.

3 . De Lid-Staten dragen er zorg voor dat objectieve en
algemeen toegepaste voorwaarden worden vastgesteld
voor de deelneming door bijkantoren aan een stelsel in
een Lid-Staat van ontvangst overeenkomstig lid 2 . Voor
waarde voor deelneming is dat voldaan wordt aan de
relevante verplichtingen, met inbegrip van met name de
betaling van bijdragen en andere lasten. Bij de tenuitvoer
legging van dit lid volgen de Lid-Staten de in bijlage II
opgenomen richtsnoeren.
4.
Indien een uit hoofde van lid 2 vrijwillig deelne
mend bijkantoor niet voldoet aan zijn verplichtingen als
deelnemer aan het depositogarantiestelsel, worden de
bevoegde autoriteiten die de vergunning hebben verleend,
daarvan in kennis gesteld en nemen deze, in samenwer
king met het garantiestelsel, alle passende maatregelen om
ervoor te zorgen dat de bovenbedoelde verplichtingen
worden nagekomen .
Indien het bijkantoor in weerwil van de getroffen maatre
gelen aan deze verplichtingen blijft verzaken, mag het
depositogarantiestelsel, na een passende opzeggingster
mijn van ten minste twaalf maanden, met de toestemming
van de bevoegde autoriteiten die de vergunning hebben
verleend, het bijkantoor van deelneming uitsluiten . Depo
sito's die vóór het tijdstip van uitsluiting zijn verricht,
vallen tot de datum waarop zij verschuldigd worden,
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onder de dekking van het depositogarantiestelsel waaraan
vrijwillig wordt deelgenomen. De deposanten worden in
kennis gesteld van de intrekking van de aanvullende
dekking.
5 . De Commissie brengt uiterlijk op 31 december
1999 verslag uit over de werking van de leden 2, 3 en 4
en stelt in voorkomend geval wijzigingen daarin voor.
Artikel 5

Deposito 's die worden gehouden op het tijdstip van de
intrekking van de vergunning van een kredietinstelling
waaraan op grond van artikel 3 van Richtlijn 77/780/
EEG vergunning is verleend, blijven onder de dekking van
het depositogarantiestelsel vallen.
Artikel 6

1 . De Lid-Staten vergewissen zich ervan dat bijkanto
ren die zijn opgericht door kredietinstellingen met hoofd
kantoor buiten de Gemeenschap, over een dekking
beschikken die gelijkwaardig is aan de in deze richtlijn
voorgeschreven dekking.
Indien dat niet het geval is, mogen de Lid-Staten, onver
minderd artikel 9, lid 1 , van Richtlijn 77/780/EEG,
bepalen dat bijkantoren die zijn opgericht door kredietin
stellingen met hoofdkantoor buiten de Gemeenschap, aan
een op hun grondgebied functionerend depositogarantie
stelsel moeten deelnemen.

2.
Aan feitelijke en potentiële deposanten bij bijkanto
ren van kredietinstellingen met hoofdkantoor buiten de
Gemeenschap worden door de kredietinstelling alle nut
tige inlichtingen verstrekt betreffende de garantieregelin
gen die voor hun deposito's gelden.

3 . De in lid 2 bedoelde inlichtingen worden op de bij
de nationale wetgeving voorgeschreven wijze beschikbaar
gesteld in de officiële taal of talen van de Lid-Staat waar
het bijkantoor is gevestigd, en worden helder en bevatte
lijk geformuleerd.
Artikel 7

1 . De depositogarantiestelsels voorzien erin dat het
totaal van de deposito's van een zelfde deposant wordt
gedekt tot een bedrag van 20 000 ecu wanneer de depo
sito's niet-beschikbaar zijn.
Tot en met 31 december 1999 mogen de Lid-Staten waar
op het tijdstip van aanneming van deze richtlijn de
deposito's niet tot een bedrag van 20 000 ecu worden
gedekt, het in hun garantiestelsels geldende maximum
bedrag handhaven, zonder dat dit bedrag evenwel lager
mag zijn dan 15 000 ecu.
2.
De Lid-Staten mogen voorschrijven dat voor
bepaalde deposanten of bepaalde deposito's geen garan
tie, dan wel een lager garantiebedrag geldt. De lijst van
uitsluitingen is in bijlage I opgenomen.
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3 . Dit artikel belet niet dat bepalingen worden gehand- .
haafd of vastgesteld die een hogere of een ruimere
dekking van deposito's behelzen. Meer bepaald mogen
depositogarantiestelsels voor bepaalde categorieën depo
sito's volledige dekking bieden op grond van sociale
overwegingen.

4. Een Lid-Staat mag de in lid 1 genoemde of de in
lid 3 bedoelde garantie beperken tot een bepaald percen
tage van de deposito's. Het gegarandeerde percentage
moet evenwel ten minste 90 % bedragen van het totale
deposito tot dat het uit hoofde van de garantie te betalen
bedrag het in lid 1 genoemde bedrag bereikt.
5 . Het in lid 1 vermelde bedrag wordt regelmatig en
ten minste om de vijf jaar door de Commissie getoetst. In
voorkomend geval dient zij bij het Europees Parlement en
de Raad een voorstel in voor een richtlijn tot aanpassing
van het in lid 1 genoemde bedrag, rekening houdende
met name met de ontwikkeling van de sector banken en
met de economische en monetaire situatie in de Gemeen

schap . De eerste toetsing geschiedt niet eerder dan vijf
jaar na de datum genoemd in lid 1 , tweede alinea .
6 . De Lid-Staten dragen er zorg voor dat deposanten
hun recht op schadeloosstelling middels een vordering
tegen het depositogarantiestelsel kunnen doen gelden.

Artikel 8

1.

De limieten bedoeld in artikel 7, leden 1 , 3 en 4,

gelden voor de totale deposito's bij een zelfde kredietin
stelling, ongeacht het aantal deposito's, de valuta en de
plaats waar zij zich in de Gemeenschap bevinden.
2. Het aandeel van elke deposant in een gemeenschap
pelijke rekening wordt in aanmerking genomen bij de
berekening van de limieten van artikel 7, leden 1 , 3 en
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regeling krachtens welke de middelen worden beheerd, in
aanmerking genomen bij de berekening van de limieten
van artikel 7, leden 1 , 3 en 4.
Deze bepaling geldt niet voor instellingen voor collectieve
belegging.

Artikel 9

1 . De Lid-Staten dragen er zorg voor dat de kredietin
stellingen aan feitelijke en potentiële deposanten de
nodige gegevens ter beschikking stellen om te kunnen
nagaan aan welk depositogarantiestelsel in de Gemeen
schap de kredietinstelling en haar bijkantoren deelnemen,
of welke alternatieve regeling krachtens artikel 3 , lid 1 ,
tweede alinea, of lid 4, is getroffen. De deposanten
worden ingelicht over de bepalingen van het depositoga
rantiestelsel, of de van toepassing zijnde alternatieve
regelingen, met begrip van het bedrag van de dekking en
de reikwijdte van het garantiestelsel. Deze inlichtingen
worden in een bevattelijke vorm ter beschikking gesteld.
Desgevraagd moeten tevens inlichtingen worden verstrekt
over de voorwaarden voor terugbetaling en de met het
oog daarop te vervulen formaliteiten.
2 . De in lid 1 bedoelde gegevens worden op de bij de
nationale wetgeving voorgeschreven wijze ter beschikking
gesteld in de officiële taal of talen van de Lid-Staat waar
het bijkantoor is gevestigd .

3 . De Lid-Staten stellen voorschriften vast ter beper
king van de aanwending voor reclamedoeleinden van de
in lid 1 bedoelde gegevens, om te voorkomen dat die
aanwending de stabiliteit van het bankwezen of het
vertrouwen van de deposanten ondermijnt. De Lid-Staten
kunnen met name dergelijke reclame beperken tot het
louter vermelden van het stelsel waaraan een kredietin

stelling deelneemt.

4.

Bij ontstentenis van bijzondere bepalingen wordt de reke
ning gelijkelijk over de deposanten verdeeld.
De Lid-Staten mogen bepalen dat deposito's op een
rekening waarop twee of meer personen als leden van een
niet over rechtspersoonlijkheid beschikkende „ partner
ship", vereniging of andere soortgelijke groepering aan
spraak kunnen maken, voor de berekening van de limie
ten bedoeld in artikel 7, leden 1 , 3 en 4, mogen worden
samengevoegd en als een door één deposant verricht
deposito behandeld .
3 . Wanneer de deposant niet de rechthebbende is van
de bedragen op de rekening, wordt de rechthebbende
door de garantie gedekt, mits de identiteit van die per
soon is of kan worden vastgesteld vóór de datum waarop
de bevoegde autoriteiten tot de in artikel 1 , punt 3 ,
onder i ), bedoelde vaststelling overgaan, of de rechterlijke
instantie de uitspraak als bedoeld in artikel 1 , punt 3 ,
onder ii ), doet. Is er meer dan één rechthebbende, dan
wordt het aandeel van elk van hen uit hoofde van de

Artikel 1 0

1 . Het depositogarantiestelsel moet in staat zijn ter
dege getoetste aanspraken van deposanten op uitkeringen
in verband met niet-beschikbare deposito 's te honoreren
binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf
de datum waarop de bevoegde autoriteiten tot de in
artikel 1 , punt 3, onder i ), bedoelde vaststelling overgaan
of de rechterlijke instantie de uitspraak als bedoeld in
artikel 2, punt 3, onder ii ), doet.
2 . In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan het
depositogarantiestelsel de bevoegde autoriteiten verzoe
ken deze termijn voor speciale gevallen te verlengen. Deze
verlenging geldt voor maximaal drie maanden. De
bevoegde autoriteiten kunnen op verzoek van het garan
tiestelsel ten hoogste twee verdere verlengingen voor
telkens maximaal drie maanden toestaan.

3.
Het depositogarantiestelsel mag zich niet op de in
lid 1 en lid 2 bedoelde termijn beroepen om het recht op
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de garantie te ontzeggen aan een deposant die zijn
aanspraak op uitkering uit hoofde van de garantie niet
tijdig heeft kunnen doen gelden.
4.

toor, onder de in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bepaalde
voorwaarden, deelneemt aan een op zijn grondgebied
opgericht depositogarantiestelsel .

De documenten betreffende de voorwaarden en for

maliteiten die moeten worden vervuld om in aanmerking
te komen voor een uitkering uit hoofde van de garantie
als bedoeld in lid 1 , worden op de in de nationale

wetgeving voorgeschreven wijze gedetailleerd opgesteld in
de officiële taal of talen van de Lid-Staat waar het

gegarandeerde deposito zich bevindt.
5 . Wanneer aan een deposant of aan eender welke
persoon die gerechtigd is tot of belang heeft bij op een
rekening gehouden bedragen, een misdrijf ten laste is
gelegd dat voortvloeit uit of verband houdt met het
witwassen van geld als gedefinieerd in artikel 1 van
Richtlijn 91/308/EEG, mag een depositogarantiestelsel,
niettegenstaande de in lid 1 en lid 2 bedoelde termijn,
uitkeringen opschorten in afwachting van de beslissing
van de rechter .

Artikel 11

Onverminderd eventuele andere rechten waarover zij
krachtens de nationale wetgeving beschikken, hebben
depositogarantiestelsels die uitkeringen uit hoofde van de
garantie doen, het recht om in liquidatieprocedures
gesubrogeerd te worden in de rechten van de deposanten,
voor een bedrag gelijk aan het bedrag van hun uitke

Artikel 13

De Commissie doet in de lijst van kredietinstellingen
waaraan vergunning is verleend, welke lijst zij overeen
komstig artikel 3 , lid 7, van Richtlijn 77/780/EEG dient
op te stellen, opgaaf van de status van elke kredietinstel
ling ten aanzien van deze richtlijn.
Artikel 14

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om
uiterlijk op 1 juli 1995 aan deze richtlijn te voldoen. Zij
stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing wor
den vastgesteld door de Lid-Staten.
2.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de

belangrijke bepalingen van intern recht mede die zij op
het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 15

ring.
Artikel 12

In afwijking van artikel 3 zijn de in bijlage III vermelde
kredietinstellingen waaraan in Spanje of in Griekenland
vergunning is verleend, tot 31 december 1999 vrijgesteld
van de verplichting aan een depositogarantiestelsel deel te
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Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Artikel 16

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

nemen .

Deze kredietinstellingen stellen hun feitelijke en potentiële
deposanten uitdrukkelijk in kennis van het feit dat zij niet
deelnemen aan een depositogarantiestelsel.
Indien deze kredietinstellingen gedurende deze periode in
een andere Lid-Staat een bijkantoor zouden vestigen of
gevestigd hebben, kan deze Lid-Staat eisen dat dit bijkan

Gedaan te Brussel, 30 mei 1994 .
Voor het

Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter

E. KLEPSCH

G. ROMEOS
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BIJLAGE I

Lijst van de in artikel 7, lid 2, bedoelde uitsluitingen

1 . Deposito's van financiële instellingen in de zin van artikel 1 , lid 6, van Richtlijn 89/646/EEG.
2. Deposito's van verzekeringsondernemingen.
3. Deposito's van de Staat en van centrale overheden.

4. Deposito's van provinciale, regionale, plaatselijke of gemeentelijke overheden.
5. Deposito's van instellingen voor collectieve belegging.
6. Deposito's van pensioenfondsen.
7. Deposito's van bestuurders, beheerders, hoofdelijk aansprakelijke vennoten van de kredietinstelling,
van personen die voor ten minste 5% in het kapitaal van de kredietinstelling deelnemen, van met de
wettelijke controle van de jaarrekening van de kredietinstelling belaste personen en van deposanten met
soortgelijke status bij andere ondernemingen in dezelfde groep.
8. Deposito's van naaste verwanten van de in punt 7 bedoelde deposanten en deposito's van derden die
voor rekening van deze deposanten optreden .

9. Deposito's van andere ondernemingen in dezelfde groep.
10. Niet op naam luidende deposito's.
11 . Deposito's waarvoor de deposant individueel van de kredietinstelling rentetarieven en financiële
voordelen heeft verkregen die hebben bijgedragen tot de verslechtering van de financiële situatie van
deze instelling.

12. Door de kredietinstelling uitgegeven schuldbewijzen en schulden die voortvloeien uit eigen accepten en
promessen .

13 . Deposito's in andere valuta dan in
— die van de Lid-Staten;
— ecu .

14. Deposito's van ondernemingen van een zodanige omvang dat zij geen verkorte balans overeenkomstig
artikel 11 van Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van
artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvor
men ( 1 ) mogen opstellen.

(') PB nr. L 222 van 14. 8 . 1978, blz. 11 . Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 90/605/EEG ( PB nr. L 317 van 16 . 11 .
1990, blz. 60).
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BIJLAGE II
Richtsnoeren

Wanneer een bijkantoor met het oog op aanvullende dekking verzoekt om deelneming aan een depositoga
rantiestelsel van de Lid-Staat van ontvangst, worden door het depositogarantiestelsel van de Lid-Staat van
ontvangst bilateraal met het depositogarantiestelsel van de Lid-Staat van herkomst passende regels en
procedures vastgesteld voor uitkeringen aan deposanten bij dat bijkantoor. Bij de uitwerking van deze
procedures en het vaststellen van de voorwaarden voor deelneming van een dergelijk bijkantoor (als bedoeld
in artikel 4, lid 2 ) worden de volgende beginselen in acht genomen:

a) het stelsel van de Lid-Staat van ontvangst blijft volledig gerechtigd om zijn eigen objectieve en algemeen
toegepaste regels aan deelnemende kredietinstellingen op te leggen; het mag verlangen dat ter zake
dienende informatie wordt verstrekt en heeft het recht dergelijke informatie bij de bevoegde autoriteiten
van de Lid-Staat van herkomst na te trekken;

b) het stelsel van de Lid-Staat van ontvangst honoreert aanspraken op aanvullende uitkering na een
verklaring van de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat van herkomst dat deposito's niet-beschikbaar
zijn. Het stelsel van de Lid-Staat van ontvangst blijft volledig gerechtigd om de aanspraak van een
deposant aan zijn eigen normen en procedures te toetsen alvorens een aanvullende uitkering te doen;
c) het stelsel van de Lid-Staat van ontvangst en van de Lid-Staat van herkomst werken volledig samen om
ervoor te zorgen dat deposanten prompt en tot het juiste bedrag uitkeringen ontvangen. Meer bepaald
komen zij overeen hoe het bestaan van een tegenvordering die kan leiden tot verrekening uit hoofde van
een van beide stelsels, van invloed is op het door elk van beide stelsels aan de deposant uit te keren
bedrag;

d) de stelsels van de Lid-Staat van ontvangst zijn gerechtigd om bijkantoren voor aanvullende dekking
kosten aan te rekenen, uitgaande van een passende grondslag waarbij rekening wordt gehouden met de
door het stelsel van de Lid-Staat van herkomst geboden garantie. Om het aanrekenen van kosten te
vergemakkelijken, is het stelsel van de Lid-Staat van ontvangst gerechtigd ervan uit te gaan dat zijn
aansprakelijkheid hoe dan ook beperkt is tot het extra bedrag aan garantie dat dit stelsel biedt ten
opzichte van de door het stelsel van de Lid-Staat van herkomst geboden garantie, ongeacht of de
Lid-Staat van herkomst daadwerkelijk overgaat tot enigerlei uitkering met betrekking tot de in Lid-Staat
van ontvangst gehouden deposito's.
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BIJLAGE III

Lijst van de in artikel 12 bedoelde kredietinstellingen
a) De gespecialiseerde categorieën Spaanse kredietinstellingen waarvan de juridische status momenteel
hervormd wordt, en die over een vergunning beschikken als:
— Entitades de Financiación o Factoring
— Sociedades de Arrendamiento Financiero

— Sociedades de Crédito Hipotecario.

b ) De volgende openbare Spaanse kredietinstellingen:
— Banco de Crédito Agricola, SA
— Banco Hipotecario de Espana, SA
— Banco de Crédito Local, SA.

c) De volgende Griekse coöperatieve kredietinstellingen:
— Coöperatieve kredietinstelling van Lamia
— Coöperatieve kredietinstelling van Ioannina
— Coöperatieve kredietinstelling van Xylocastron

alsmede die instellingen uit de onderstaande lijst van soortgelijke coöperatieve kredietinstellingen welke
over een vergunning beschikken of waarvoor de vergunningsprocedure loopt op het tijdstip van
aanneming van deze richtlijn:
— Coöperatieve kredietinstelling van Chania
— Coöperatieve kredietinstelling van Iraklion

— Coöperatieve kredietinstelling van Magnissia
— Coöperatieve kredietinstelling van Larissa
— Coöperatieve kredietinstelling van Patras
— Coöperatieve kredietinstelling van Thessaloniki.
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