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GeachteheerLakeman.
CommissarisMcCreevy heeft mij verzocht u te danken voor uw schrijven van
voor de veÍragingdie bij de
19 september
2007.Eerstzou ik mij willen verontschuldigen
beantwoordingvan u\ry brief is opgetreden.Wat de door u aan de orde gestelde
betreft,moet ik u helaasmeedelendat wij over te weinig informatie
aangelegenheid
antwoordop al uw wagente kunnengeven.
beschikken
om eengedetailleerd
met specialevehikelsna de
In antwoordop uw vraag of de managementcontracten
moetik u meldendat wij niet in het bezit zijn
toekenningvan de ratingszijn afgesloten,
informatie- nochoverbankenuit de EU, nochoverbankenuit de VS van nauwkeurige
omdatwij niet bij het toezichtop individuelebankenbetrokkenzijn. Misschienkunnen
heeftverricht,enig licht
die het CESRin verbandmet ratingbureaus
de werkzaamheden
op dezemateriewerpen.
Wat uw tweedeen derdevraag met betrekkingtot het beheervan pensioenfondsen
op verzekeringen
betreft,heeftde Commissiehet Comitévan Europesetoezichthouders
(CETVB) gevraagdverslaguit te brengenover de mate waarin
en bedrijfspensioenen
zijn blootgesteld.
pensioenfondsen
vermoedelijkaansubprime-risico
Europese
dat sinds 1995
Europeseonderpanden
Wij hebbengeeninformatieover het percentage
bankenwordt beheerd.Wij zullenechterbij het CETVB navraagdoen
doorAmerikaanse
is
daarover.
ofhet in hetbezit van gegevens
U bent ongetwijfeld bekend met de op EU-niveau geplandewerkzaamhedenin
van de EU-ministersvan
die tijdensde Ecofin-bijeenkomst
aansluitingop de discussies
er zal een aantal initiatieven
Financiënop 9 oktober 2007 hebbenplaatsgevonden:
wordenontplooidop teneinenwaaxopbezoÍgdheidis ontstaannaar aanleidingvan de
recenteberoeringop de financiëlemarkten.
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Op het gebiedvan de securitisatiezal de Commissieeenbijdrageleverenaande op het
werkzaamheden
waarbij onderzoekwordt gedaannaar
niveauvan de G10 aangevatte
stimulerendestructurenop kedietmarktenen naar de gevolgenvan de "originate-andvan banken(verstrekken,verpakkenen verkopenvan kedieten).
distribute"-modellen
in de loop van 2008 zullen plaatsvinden.
Verwachtwordt dat deze werkzaamheden
Daarnaastzal zowel op Europeesals op intemationaalniveau(in het Bazelsecomité)
worden nagegaanof bankenvoldoendeinformatieopenbaarmaken over de soorten
die zij innemenen oveÍ de omvang daarvan,over significante
securitisatieposities
individuelehansactiesen over de steundie zij aanspecialevehikelsverlenen.Het is de
bedoelingde markten vooÍ op maat gemaaktekredietproductentranspaÍanterte maken
voor beleggers.
Daarbij
De Raad(Ecofin)heeftook gevraagdde rol van ratingbureauste onderzoeken.
dient bijzondereaandachtte worden besteedaan instrumentenvoor gestructureerde
en de termijnen
de transparantie
van ratingmethoden
financiering,belangenconflicten,
worden
waarbinnenratings worden herzien en oÍïiciële goedkeuringsprocedures
doorlopen.De Commissieheeft hegCESRverzochtlegen april 2008 daaroververslag-uit
te brengen.
Wat niet-bancaire beleggers (waaronder pensioenfondsen) betreft, heeft de
Raad(Ecofin) gevraagd zowel de degelijkheid van de standaaxdenvoor de
van activa te onderzoekenals de normen voor het beheervan aan
waardebepaling
illiquideactivaverbondenrisico'ste toetsen.
Ten slotte heeft de Raad(Ecofin) erkenddat de problemendie op de VS-markt zijn
verstrekkingvan hlpothecair
geconstateerd,
hoofdzakelijkvoortvloeienuit de onterechte
klanten.Er wordt weliswaarniet verwachtdat dezelfde
kredietaanniet-kredietwaardige
problemenzich ook in de EU zullenvoordoen,maarhet is toch de bedoelingdat in het
kader van het op 18decemberdoor de CommissiegoedgekeurdeWitboek over
hypothecairkediet nader op deze kwestie wordt ingegaan.Wij hopen daarbij op
en dusook vanuw organisatie.
feedbackvan alle belanghebbenden,
Hoogachtend,
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