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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven.
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 
geldmarktfondsen
(COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0615),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0263/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Voor belegging door MMF's in 
aanmerking komende derivaten mogen 
alleen dienen om rentevoetrisico's en 
valutarisico's af te dekken en mogen als 
onderliggend instrument alleen gebruik 
maken van rentevoeten, valutakoersen of 
indexen die deze categorieën 
vertegenwoordigen. Elk gebruik van 

(25) Voor belegging door MMF's in 
aanmerking komende derivaten mogen 
alleen dienen om rentevoetrisico's en 
valutarisico's af te dekken en mogen als 
onderliggend instrument alleen gebruik 
maken van rentevoeten, valutakoersen of 
indexen die deze categorieën 
vertegenwoordigen. Elk gebruik van 



PE523.111v01-00 6/33 PR\1010062NL.doc

NL

derivaten voor andere doeleinden of op 
basis van andere onderliggende 
instrumenten moet worden verboden. 
Derivaten mogen alleen worden gebruikt 
als aanvulling van de strategie van het 
fonds en niet als belangrijkste instrument 
om de doelstellingen van het fonds te 
bereiken. Indien een MMF een belegging 
zou doen in activa die in een andere 
munteenheid dan de munteenheid van het 
fonds zijn uitgedrukt, wordt verwacht dat 
de MMF-beheerder de blootstelling aan het 
valutarisico volledig afdekt, onder meer via 
derivaten.

derivaten voor andere doeleinden of op 
basis van andere onderliggende 
instrumenten moet worden verboden. 
Derivaten mogen alleen worden gebruikt 
als aanvulling van de strategie van het 
fonds en niet als belangrijkste instrument 
om de doelstellingen van het fonds te 
bereiken. Indien een MMF een belegging 
zou doen in activa die in een andere 
munteenheid dan de munteenheid van het 
fonds zijn uitgedrukt, wordt verwacht dat 
de MMF-beheerder de blootstelling aan het 
valutarisico volledig afdekt, onder meer via 
derivaten. MMF's moeten kunnen 
beleggen in financiële derivaten, voor 
zover deze worden verhandeld op een 
gereglementeerde markt als bedoeld in 
artikel 50, lid 1, onder a), b) of c), van 
Richtlijn 2009/65/EG, dan wel op een 
georganiseerd handelsplatform als 
omschreven in [nieuwe MiFID]4a.
___________________
4a PB L ....

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) MMF's moeten kunnen beleggen 
in rechten van deelneming in of aandelen 
van andere MMF's om het risico te 
vermijden dat de keuze aan toelaatbare 
activa voor de belegger uitkomt op een 
lager dan optimaal niveau.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Het is belangrijk dat het risicobeheer 
van MMF's niet vertekend wordt door 
kortetermijnbeslissingen onder invloed 
van een mogelijke rating van het MMF. 
Derhalve moet het voor een MMF of de 
beheerder van het fonds verboden zijn een
ratingbureau te verzoeken om een rating 
van het MMF, om te vermijden dat deze 
externe rating gebruikt wordt voor 
marketingdoeleinden. Het MMF of de 
beheerder moet zich ook onthouden van 
het gebruik van andere methoden om een 
rating van het MMF te verkrijgen. Indien 
aan het MMF een externe rating wordt 
verleend, op eigen initiatief van het 
ratingbureau of op verzoek van een derde 
partij die onafhankelijk van het MMF of 
de beheerder staat en niet namens een van 
hen optreedt, mag de MMF-beheerder 
niet vertrouwen op criteria die aan deze 
externe rating verbonden zouden zijn. Om 
passend liquiditeitsbeheer te verzekeren 
moeten MMF's degelijke 
beleidsmaatregelen en procedures invoeren
waardoor zij hun beleggers leren kennen. 
De beleidsmaatregelen die de beheerder 
moet opstellen, moeten bijdragen tot een 
begrip van de beleggersbasis van het MMF 
zodat geanticipeerd kan worden op 
omvangrijke terugbetalingen. Om te 
voorkomen dat een MMF af te rekenen zou 
krijgen met plotselinge en massale 
terugbetalingen, moet bijzondere aandacht 
worden geschonken aan grote beleggers die 
een aanzienlijk deel van de activa van het 
MMF vertegenwoordigen, of ook wanneer 
er één belegger is die meer dan het aandeel 
van dagelijks vervallende activa 
vertegenwoordigt. In dat geval moet het 
MMF zijn hoeveelheid dagelijks 
vervallende activa verhogen naargelang 

(39) Om passend liquiditeitsbeheer te 
verzekeren moeten MMF's degelijke 
beleidsmaatregelen en procedures invoeren 
waardoor zij hun beleggers leren kennen. 
De beleidsmaatregelen die de beheerder 
moet opstellen, moeten bijdragen tot een 
begrip van de beleggersbasis van het MMF 
zodat geanticipeerd kan worden op 
omvangrijke terugbetalingen. Om te 
voorkomen dat een MMF af te rekenen zou 
krijgen met plotselinge en massale 
terugbetalingen, moet bijzondere aandacht 
worden geschonken aan grote beleggers die 
een aanzienlijk deel van de activa van het 
MMF vertegenwoordigen, of ook wanneer 
er één belegger is die meer dan het aandeel 
van dagelijks vervallende activa 
vertegenwoordigt. In dat geval moet het 
MMF zijn hoeveelheid dagelijks 
vervallende activa verhogen naargelang 
van het gewicht dat deze belegger 
vertegenwoordigt. De beheerder dient 
wanneer die mogelijkheid bestaat, te kijken 
naar de identiteit van de beleggers, zelfs 
indien zij vertegenwoordigd worden door 
derdenrekeningen, portalen of andere 
indirecte kopers.
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van het gewicht dat deze belegger 
vertegenwoordigt. De beheerder dient 
wanneer die mogelijkheid bestaat, te kijken 
naar de identiteit van de beleggers, zelfs 
indien zij vertegenwoordigd worden door 
derdenrekeningen, portalen of andere 
indirecte kopers.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) De financiële crisis is er het 
bewijs van dat de wijze van beheer en het 
karakter van MMF's met een constante 
intrinsieke waarde deze fondsen 
kwetsbaarder maken voor destabiliserende 
runs van beleggers, die zich snel van het 
ene naar het andere fonds kunnen 
verspreiden en de liquiditeit en de 
beschikbaarheid van kortlopend krediet 
aantasten, met name voor banken. Gezien 
een en ander zouden CNAV MMF's niet 
aan retailbeleggers mogen worden 
aangeboden.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Om de specifieke eigenschappen van 
CNAV MMF's aan bod te laten komen 
moet het mogelijk zijn dat CNAV MMF's 
ook gebruik maken van de geamortiseerde 

(43) Om de specifieke eigenschappen van 
CNAV MMF's aan bod te laten komen 
moet het mogelijk zijn dat CNAV MMF's 
ook gebruik maken van de geamortiseerde
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kostprijs als boekhoudmethode om de 
constante intrinsieke waarde (NAV) per 
recht van deelneming of aandeel te 
bepalen. Om te allen tijde controle te 
houden op het verschil tussen de constante 
NAV per recht van deelneming of aandeel 
en de NAV per recht van deelneming of 
aandeel, moet niettemin voor een CNAV 
MMF de waarde van zijn activa ook 
worden berekend op basis van de 
waardering tegen marktwaarde of op basis 
van de modellenbenadering.

kostprijs als boekhoudmethode om de 
constante intrinsieke waarde (NAV) per 
recht van deelneming of aandeel te 
bepalen.

Waardering tegen geamortiseerde 
kostprijs zou alleen moeten worden 
gebruikt wanneer deze methode geacht 
wordt een correcte benadering van de 
prijs van het instrument mogelijk te 
maken.
Aangezien het risico van inadequate 
waardering toeneemt bij langerlopende 
onderliggende activa, moet het gebruik 
van amortisatie beperkt blijven tot 
instrumenten met een geringe resterende 
looptijd die niet bijzonder gevoelig zijn 
voor marktfactoren. Een resterende 
looptijd van 90 dagen zou over het 
algemeen als een maximum moeten 
worden beschouwd.
Er moet worden voorzien in 
materialiteitsdrempels en 
escalatieprocedures om ervoor te zorgen 
dat er tijdig corrigerende maatregelen 
worden getroffen wanneer de 
geamortiseerde kostprijs geen 
betrouwbare benadering van de prijs van 
de instrumenten meer oplevert: voor de 
totale portefeuille zouden drempels van 10 
basispunten over het algemeen als 
toereikend moeten worden aangemerkt.
Om te allen tijde controle te houden op het 
verschil tussen de constante NAV per recht 
van deelneming of aandeel en de NAV per 
recht van deelneming of aandeel, moet 
niettemin voor een CNAV MMF de 
waarde van zijn activa ook worden 
berekend op basis van de waardering tegen 
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marktwaarde of op basis van de 
modellenbenadering.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Om in staat te zijn de dagelijkse 
schommelingen in de waarde van de activa 
van een CNAV MMF op te vangen en het 
zo mogelijk te maken dat een constante 
NAV per recht van deelneming of aandeel 
wordt geboden, moet het CNAV MMF te 
allen tijde een buffer aanhouden die ten 
minste 3 % van zijn activa bedraagt. De 
NAV-buffer moet dienen als een 
schokdempermechanisme om de NAV 
constant te houden. Alle verschillen tussen 
de constante NAV per recht van 
deelneming of aandeel en de NAV per 
recht van deelneming of aandeel moeten 
worden geneutraliseerd door gebruik van 
de NAV-buffer. In gespannen 
marktsituaties waarin de verschillen snel 
kunnen oplopen, moet een procedure 
ervoor zorgen dat de hele beheersketen 
erbij betrokken wordt. Deze 
escalatieprocedure moet de leidinggevende 
organen in staat stellen snel remediërende 
actie te ondernemen.

(45) Om in staat te zijn de dagelijkse 
schommelingen in de waarde van de activa 
van een CNAV MMF op te vangen en het 
zo mogelijk te maken dat een constante 
NAV per recht van deelneming of aandeel 
wordt geboden, moet het CNAV MMF te 
allen tijde een buffer aanhouden die ten 
minste 3 % van zijn activa bedraagt. De 
NAV-buffer moet dienen als een 
schokdempermechanisme om de NAV 
constant te houden. Alle verschillen tussen 
de constante NAV per recht van 
deelneming of aandeel en de NAV per 
recht van deelneming of aandeel moeten 
worden geneutraliseerd door gebruik van 
de NAV-buffer. In gespannen 
marktsituaties waarin de verschillen snel 
kunnen oplopen, moet een procedure 
ervoor zorgen dat de hele beheersketen 
erbij betrokken wordt. Deze 
escalatieprocedure moet de leidinggevende 
organen in staat stellen snel remediërende 
actie te ondernemen.

Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening moeten alle in de Unie 
gevestigde, beheerde of verhandelde 
CNAV MMF's zijn omgezet in VNAV 
MMF's.

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Externe steun aan een ander MMF dan 
een CNAV MMF met de bedoeling 
liquiditeit of stabiliteit van het MMF te 
verzekeren of die de facto dergelijke 
gevolgen heeft, verhoogt het risico op 
besmetting tussen de MMF-sector en de 
rest van de financiële wereld. Derden die 
deze steun verlenen, hebben een belang 
daarbij, ofwel omdat zij een economisch 
belang hebben in de beheersvennootschap 
die het MMF beheert, ofwel omdat zij 
reputatieschade wensen te voorkomen 
ingeval hun naam geassocieerd wordt met 
het in gebreke blijvende MMF. Omdat 
deze derden er zich niet uitdrukkelijk toe 
verbinden de steun te verstrekken of te 
garanderen, bestaat onzekerheid of deze 
steun zal worden verleend wanneer het 
MMF daaraan behoefte heeft. In deze 
omstandigheden draagt de discretionaire 
aard van de sponsorsteun bij aan de 
onzekerheid onder marktdeelnemers over 
de vraag wie de verliezen van het MMF zal 
dragen wanneer deze zich voordoen. Deze 
onzekerheid kan een MMF zelfs nog 
kwetsbaarder maken voor een run op het 
fonds in tijden van financiële instabiliteit 
waarin de ruimere financiële risico's het 
meest uitgesproken zijn en er bezorgdheid 
ontstaat over de gezondheid van de 
sponsors en hun bekwaamheid om steun 
aan de aangesloten MMF's te verlenen. Om 
deze redenen mogen MMF's niet 
vertrouwen op externe steun om hun 
liquiditeit en de stabiliteit van hun NAV 
per recht van deelneming of aandeel te 
bewaren, tenzij de bevoegde autoriteit van 
het MMF de externe steun specifiek heeft 
toegestaan om de stabiliteit van de 
financiële markten te bewaren.

(47) Externe steun aan een ander MMF dan 
een CNAV MMF met de bedoeling 
liquiditeit of stabiliteit van het MMF te 
verzekeren of die de facto dergelijke 
gevolgen heeft, verhoogt het risico op 
besmetting tussen de MMF-sector en de 
rest van de financiële wereld. Derden die 
deze steun verlenen, hebben een belang 
daarbij, ofwel omdat zij een economisch 
belang hebben in de beheersvennootschap 
die het MMF beheert, ofwel omdat zij 
reputatieschade wensen te voorkomen 
ingeval hun naam geassocieerd wordt met 
het in gebreke blijvende MMF. Omdat 
deze derden er zich niet uitdrukkelijk toe 
verbinden de steun te verstrekken of te 
garanderen, bestaat onzekerheid of deze 
steun zal worden verleend wanneer het 
MMF daaraan behoefte heeft. In deze 
omstandigheden draagt de discretionaire 
aard van de sponsorsteun bij aan de 
onzekerheid onder marktdeelnemers over 
de vraag wie de verliezen van het MMF zal 
dragen wanneer deze zich voordoen. Deze 
onzekerheid kan een MMF zelfs nog 
kwetsbaarder maken voor een run op het 
fonds in tijden van financiële instabiliteit 
waarin de ruimere financiële risico's het 
meest uitgesproken zijn en er bezorgdheid 
ontstaat over de gezondheid van de 
sponsors en hun bekwaamheid om steun 
aan de aangesloten MMF's te verlenen. Om 
deze redenen mogen MMF's niet 
vertrouwen op externe steun om hun 
liquiditeit en de stabiliteit van hun NAV 
per recht van deelneming of aandeel te 
bewaren, tenzij de bevoegde autoriteit van 
het MMF de externe steun specifiek heeft 
toegestaan om de stabiliteit van de 
financiële markten te bewaren.
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Om te voorkomen dat er belastinggeld op 
het spel wordt gezet, moeten de lidstaten 
ervoor zorgen dat er geen externe steun 
wordt verstrekt door enigerlei nationale, 
regionale of lokale overheid.
Gezien een en ander moet de ESMA tegen 
uiterlijk 31 juli 2015 gedetailleerde 
richtsnoeren uitwerken met betrekking 
tot:
– het maximale bedrag dat sponsors 
mogen toekennen en de daarbij 
toepasselijke voorwaarden;
– de kenmerken van de overeenkomstig 
deze verordening verleende financiële 
sponsorsteun;
– de maximale duur van het 
sponsorschap;

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) De bevoegde autoriteit van het MMF
moet nagaan of een MMF in staat is deze 
verordening permanent na te leven. De 
bevoegde autoriteiten beschikken reeds 
over ruime bevoegdheden krachtens de 
Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EG. 
Het is dan ook noodzakelijk dat deze 
bevoegdheden worden uitgebreid en 
uitgeoefend kunnen worden met betrekking 
tot de nieuwe gemeenschappelijke regels 
inzake MMF's. De bevoegde autoriteiten 
voor icbe's en abi's moeten ook nagaan of 
deze regels worden nageleefd door alle 
instellingen voor collectieve belegging met 
kenmerken van MMF's die ten tijde van de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bestonden.

(50) Overeenkomstig deze verordening 
moet de bevoegde autoriteit van het MMF
– en de ESMA in gevallen waarbij het 
MMF de drempel overschrijdt – nagaan of 
een MMF in staat is deze verordening 
permanent na te leven De bevoegde 
autoriteiten beschikken reeds over ruime 
bevoegdheden krachtens de Richtlijnen 
2009/65/EG en 2011/61/EG. Het is dan 
ook noodzakelijk dat deze bevoegdheden 
worden uitgebreid en uitgeoefend kunnen 
worden met betrekking tot de nieuwe 
gemeenschappelijke regels inzake MMF's.
De bevoegde autoriteiten voor icbe's en 
abi's moeten ook nagaan of deze regels 
worden nageleefd door alle instellingen 
voor collectieve belegging met kenmerken 
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van MMF's die ten tijde van de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bestonden.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) De Commissie moet uit hoofde van
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie
gedelegeerde handelingen vaststellen op 
het gebied van de procedure voor interne 
beoordeling. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau.

(51) Teneinde ...., moet aan de Commissie
de bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
ten aanzien van de interne beoordeling. De 
Commissie dient deze gedelegeerde 
handeling uiterlijk op 31 juli 2015 vast te 
stellen. Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) De Commissie dient eveneens te 
worden gemachtigd om technische 
uitvoeringsnormen vast te stellen door 
middel van uitvoeringshandelingen uit 
hoofde van artikel 291 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en in overeenstemming met artikel 15 
van Verordening (EU) nr. 1095/20107. De 

(52) De Commissie dient eveneens te 
worden gemachtigd om uiterlijk op 31 juli 
2015 technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen door middel van 
uitvoeringshandelingen uit hoofde van 
artikel 291 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en in 
overeenstemming met artikel 15 van 
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ESMA moet worden belast met het 
opstellen van ontwerpen van technische 
uitvoeringsnormen, die aan de Commissie 
zullen worden voorgelegd, met betrekking 
tot het formulier voor de rapportage van 
informatie over MMF's aan de bevoegde 
autoriteiten.

Verordening (EU) nr. 1095/20107 van het 
Europees Parlement en de Raad. De 
ESMA moet worden belast met het 
opstellen van ontwerpen van technische 
uitvoeringsnormen, die aan de Commissie 
zullen worden voorgelegd, met betrekking 
tot het formulier voor de rapportage van 
informatie over MMF's aan de bevoegde 
autoriteiten.

__________________ __________________
7 Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 
november 2010 tot oprichting van een 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Europese Autoriteit voor effecten en 
markten), tot wijziging van Besluit nr. 
716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 
2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 
van 15.12.2010, blz. 84).

7 Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 
november 2010 tot oprichting van een 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Europese Autoriteit voor effecten en 
markten), tot wijziging van Besluit nr. 
716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 
2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 
van 15.12.2010, blz. 84).

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) De ESMA moet alle bevoegdheden 
kunnen uitoefenen die uit hoofde van de 
Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU 
met betrekking tot deze verordening zijn 
verleend. Zij is ook belast met het 
ontwikkelen van ontwerpen van technische 
regulerings- en uitvoeringsnormen.

(53) De ESMA moet alle bevoegdheden 
kunnen uitoefenen die uit hoofde van de 
Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU 
met betrekking tot deze verordening zijn 
verleend. Zij is ook belast met het 
ontwikkelen van ontwerpen van technische 
regulerings- en uitvoeringsnormen tegen 
uiterlijk 31 juli 2015.

Or. en
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten leggen geen extra 
verplichtingen op binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening.

2. De lidstaten leggen geen extra 
verplichtingen op binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening.

In lidstaten waar CNAV MMF's kunnen 
worden aangeboden, geldt hoofdstuk V.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) "retailbeleggers":
i) niet-professionele cliënten als 
omschreven in [nieuwe MiFID]10a;
ii) cliënten in de zin van Richtlijn 
2002/92/EEG10b;
_________
10a [nieuwe MiFID].
10b Richtlijn 2002/92/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 9 december 
2002 betreffende verzekeringsbemiddeling 
(PB L 9 van 15.1.2003, blz. 3).

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de Unie wordt geen instelling voor 
collectieve belegging als MMF gevestigd, 
verhandeld of beheerd tenzij hiervoor 
overeenkomstig deze verordening een 
vergunning is verleend.

In de Unie wordt geen instelling voor 
collectieve belegging als MMF gevestigd, 
verhandeld of beheerd tenzij hiervoor 
overeenkomstig deze verordening een 
vergunning is verleend.

Een MMF of een MMF-beheerder kan 
zijn gevestigd in een derde land, mits dat 
derde land geen land is:
– waar er geen of slechts nominale 
belastingen worden geheven,
– waar er geen daadwerkelijke informatie-
uitwisseling plaatsvindt met buitenlandse 
belastingautoriteiten;
– waar een gebrek aan transparantie 
bestaat in de wetgevende, justitiële of 
bestuursrechtelijke regelgeving; 
– waar er geen verplichting tot een reële 
lokale aanwezigheid geldt; of
– dat zich gedraagt als een offshore 
financieel centrum;

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aan een abi wordt een vergunning als 
MMF alleen verleend indien de bevoegde 
autoriteit het verzoek van een abi-
beheerder die overeenkomstig Richtlijn 
2011/61/EU een vergunning voor het 
beheer van de abi heeft gekregen, het 
fondsreglement en de keuze van de 
bewaarder heeft goedgekeurd.

1. Aan een abi wordt een vergunning als 
MMF alleen verleend indien de bevoegde 
autoriteit het verzoek van een abi-
beheerder die overeenkomstig Richtlijn 
2011/61/EU een vergunning voor het 
beheer van de abi heeft gekregen, het 
fondsreglement en de keuze van de 
bewaarder heeft goedgekeurd.

Een als abi optredend MMF of een abi-
beheerder van een MMF kan zijn 
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gevestigd in een derde land, mits dat derde 
land geen land is:
– waar er geen of slechts nominale 
belastingen worden geheven,
– waar er geen daadwerkelijke informatie-
uitwisseling plaatsvindt met buitenlandse 
belastingautoriteiten;
– waar een gebrek aan transparantie 
bestaat in de wetgevende, justitiële of 
bestuursrechtelijke regelgeving; 
– waar er geen verplichting tot een 
substantiële lokale aanwezigheid geldt; 
– dat zich gedraagt als een offshore 
financieel centrum;

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) rechten van deelneming in of 
aandelen van andere MMF's;

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ESMA legt de in de eerste alinea 
bedoelde ontwerpen van technische 
reguleringsnormen voor aan de Commissie
vóór […].

De ESMA legt de in de eerste alinea 
bedoelde ontwerpen van technische 
reguleringsnormen uiterlijk op 
31 december 2014 aan de Commissie voor.

Or. en
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een financieel derivaat komt voor 
belegging door een MMF in aanmerking 
indien het wordt verhandeld op een 
gereglementeerde markt als bedoeld in 
artikel 50, lid 1, onder a), b) of c), van 
Richtlijn 2009/65/EG of over-the-counter 
(otc), op voorwaarde dat in elk geval aan 
alle volgende voorwaarden is voldaan:

Een financieel derivaat komt voor 
belegging door een MMF in aanmerking 
indien het wordt verhandeld op een 
gereglementeerde markt als bedoeld in 
artikel 50, lid 1, onder a), b) of c), van 
Richtlijn 2009/65/EG, dan wel op een 
georganiseerd handelsplatform als 
omschreven in [nieuwe MiFID].

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) wanneer een bij de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten (ESMA) 
ingeschreven ratingbureau een 
kredietrating toekent aan een instantie die 
geldmarktinstrumenten uitgeeft, wordt een 
ratingverlaging onder de twee hoogste door 
dit bureau gebruikte kortetermijnratings 
voor de toepassing van punt c) geacht een 
feitelijke verandering te zijn, en moet de 
beheerder een nieuwe
toekenningsprocedure toepassen;

(d) wanneer een bij de Europese Autoriteit 
voor effecten en markten (ESMA) 
ingeschreven ratingbureau een 
kredietrating toekent aan een instantie die 
geldmarktinstrumenten uitgeeft, wordt een 
ratingverlaging onder de twee hoogste door 
dit bureau gebruikte kortetermijnratings 
voor de toepassing van punt c) geacht een 
feitelijke verandering te zijn, en moet de
beheerder een nieuwe procedure toepassen
voor de toekenning van de kredietkwaliteit 
van het geldmarktinstrument om te 
garanderen dat het zijn hoge kwaliteit 
behoudt;

Or. en
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 44 gedelegeerde handelingen vast
te stellen tot nadere omschrijving van:

De ESMA stelt uiterlijk op 31 juli 2015 
ontwerpen van technische 
reguleringsnormen vast tot nadere 
omschrijving van:

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de in lid 2 bepaalde 
individuele begrenzing kan een standaard-
MMF met betrekking tot één en dezelfde 
instantie ten hoogste 15 % van zijn eigen 
activa beleggen in een combinatie met:

3. Onverminderd de in lid 2 bepaalde 
individuele begrenzing en in afwijking van 
artikel 14 kan een standaard-MMF met 
betrekking tot één en dezelfde instantie ten 
hoogste 15 % van zijn eigen activa 
beleggen in een combinatie met:

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het MMF of de MMF-beheerder doet 
geen verzoeken of betalingen aan 
ratingbureaus voor een 
kredietbeoordeling van het MMF.

Schrappen

Or. en



PE523.111v01-00 20/33 PR\1010062NL.doc

NL

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De ESMA vaardigt richtsnoeren uit om 
in de stresstests gemeenschappelijke 
referentieparameters voor 
stresstestscenario's op te nemen rekening 
houdend met de factoren als omschreven in 
lid 1. De richtsnoeren worden ten minste 
eenmaal per jaar bijgewerkt rekening 
houdend met de nieuwste 
marktontwikkelingen.

7. De ESMA vaardigt uiterlijk op 31 juli 
2015 richtsnoeren uit om in de stresstests 
gemeenschappelijke referentieparameters 
voor stresstestscenario's op te nemen 
rekening houdend met de factoren als 
omschreven in lid 1. De richtsnoeren 
worden ten minste eenmaal per jaar 
bijgewerkt rekening houdend met de 
nieuwste marktontwikkelingen.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Naast de in de leden 2 en 3 bedoelde 
methode van waardering tegen 
marktwaarde en de in lid 4 bedoelde 
modellenbenadering kunnen de activa van 
een CNAV MMF ook worden gewaardeerd 
door gebruik van de methode van de 
geamortiseerde kostprijs.

5. Naast de in de leden 2 en 3 bedoelde 
methode van waardering tegen 
marktwaarde en de in lid 4 bedoelde 
modellenbenadering kunnen de activa van 
een CNAV MMF ook worden gewaardeerd 
door gebruik van de methode van de 
geamortiseerde kostprijs.

Waardering tegen geamortiseerde 
kostprijs mag alleen worden gebruikt 
wanneer deze methode geacht wordt een 
correcte benadering van de prijs van het 
instrument mogelijk te maken.
Aangezien het risico van inadequate 
waardering toeneemt bij langerlopende 
onderliggende activa, dient het gebruik 
van amortisatie beperkt te blijven tot 
instrumenten met een geringe resterende 
looptijd die niet bijzonder gevoelig zijn 
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voor marktfactoren. Een resterende 
looptijd van 90 dagen dient over het 
algemeen als een maximum te worden 
beschouwd.
Er dient te worden voorzien in 
materialiteitsdrempels en 
escalatieprocedures om ervoor te zorgen 
dat er tijdig corrigerende maatregelen 
worden getroffen wanneer de 
geamortiseerde kostprijs geen 
betrouwbare benadering van de prijs van 
de instrumenten meer oplevert: voor de 
totale portefeuille dienen drempels van 10 
basispunten over het algemeen als 
toereikend te worden aangemerkt.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 bis
CNAV MMF's mogen niet aan 
retailbeleggers worden aangeboden.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk CNAV MMF legt een NAV-buffer aan 
en handhaaft deze buffer te allen tijde op 
ten minste 3 % van de totale waarde van de 
activa van het CNAV MMF. De totale 
waarde van de activa van het CNAV MMF 

Elk CNAV MMF legt tegen uiterlijk 31 
december 2014 een NAV-buffer aan en 
handhaaft deze buffer te allen tijde op ten 
minste 3 % van de totale waarde van de 
activa van het CNAV MMF. De totale 
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wordt berekend als de som van de waarde 
van elk activum van het MMF vastgesteld 
in overeenstemming met artikel 26, leden 3 
of 4.

waarde van de activa van het CNAV MMF 
wordt berekend als de som van de waarde 
van elk activum van het MMF vastgesteld 
in overeenstemming met artikel 26, leden 3 
of 4.

Tegen [PB datum invoegen: vijf jaar na 
de inwerkingtreding van deze 
verordening] moeten alle in de Unie 
gevestigde, beheerde of verhandelde 
CNAV MMF's zijn omgezet in VNAV 
MMF's.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke daling van het bedrag van de NAV-
buffer tot minder dan 3 % wordt 
onmiddellijk meegedeeld aan de bevoegde 
autoriteit van het CNAV MMF.

1. De bevoegde autoriteit van de CNAV 
MMF en de ESMA worden onmiddellijk 
in kennis gesteld van de ter staving van 
het bestaan van de buffer noodzakelijke 
documenten en van elke daling van het 
bedrag van de NAV-buffer tot minder dan
3 %.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Externe steun is directe of indirecte steun 
van een derde die tot doel heeft of in feite 
ertoe leidt dat de liquiditeit van het MMF 
wordt gewaarborgd of dat de NAV per 
recht van deelneming of aandeel van het 

Externe steun is directe of indirecte steun
van een derde die tot doel heeft of in feite 
ertoe leidt dat de liquiditeit van het MMF 
wordt gewaarborgd of dat de NAV per 
recht van deelneming of aandeel van het 
MMF wordt gestabiliseerd. Externe steun 
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MMF wordt gestabiliseerd. mag niet worden verstrekt door enigerlei 
nationale, regionale of lokale overheid.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Externe steun mag niet worden 
verstrekt door enigerlei nationale, 
regionale of lokale overheid.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 bis
ESMA-richtsnoeren

De ESMA werkt tegen uiterlijk 31 juli 
2015 gedetailleerde richtsnoeren inzake 
financiële sponsoring uit met betrekking 
tot:
– het maximale bedrag dat sponsors 
mogen toekennen en de daarbij 
toepasselijke voorwaarden;
– de kenmerken van het sponsorschap;
– de duur van het sponsorschap;

Or. en
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een CNAV MMF vermeldt duidelijk dat 
het om een CNAV MMF gaat in elk extern 
of intern document, verslag, verklaring, 
advertentie, brief of enig ander geschreven 
stuk dat het fonds of zijn beheerder heeft 
uitgegeven, dat gericht is tot of bedoeld is 
voor bekendmaking bij potentiële 
beleggers, houders van rechten van 
deelneming, aandeelhouders of bevoegde 
autoriteiten van het MMF of zijn 
beheerder.

Een CNAV MMF vermeldt duidelijk dat 
het om een CNAV MMF gaat in elk extern 
of intern document, verslag, verklaring, 
advertentie, brief of enig ander geschreven 
stuk dat het fonds of zijn beheerder heeft 
uitgegeven, dat gericht is tot of bedoeld is 
voor bekendmaking bij potentiële 
beleggers, houders van rechten van 
deelneming, aandeelhouders of bevoegde 
autoriteiten van het MMF of zijn 
beheerder.

Op verzoek van de belegger dient de 
CNAV MMF de NAV mede te delen.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het beloningsbeleid van MMF's 
dient transparant te zijn. Derhalve dienen 
MMF's een beloningsbeleid en 
beloningspraktijken in te voeren en toe te 
passen die in overeenstemming zijn met 
en bijdragen aan een gezond en 
doeltreffend risicobeheer en die niet 
aanmoedigen tot het nemen van risico's 
welke niet te verenigen zijn met het 
risicoprofiel, het reglement of de statuten 
van het door hen beheerde fonds.
2. Het beloningsbeleid en de 
beloningspraktijken hebben betrekking op 
vaste en variabele componenten van 
salarissen en uitkeringen uit hoofde van 
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discretionaire pensioenen.
3. Het beloningsbeleid en de 
beloningspraktijken zijn van toepassing 
op de volgende personeelscategorieën, met 
inbegrip van werknemers en andere 
personeelsleden zoals – maar niet beperkt 
tot – tijdelijk personeel of 
arbeidscontractanten op fonds- of 
subfondsniveau:
a) fondsbeheerders;
b) andere personen dan fondsbeheerders, 
die investeringsbeslissingen nemen welke 
van invloed zijn op de risicosituatie van 
het fonds;
c) andere personen dan fondsbeheerders, 
die bevoegd zijn om invloed uit te oefenen 
op werknemers, waaronder 
beleggingsbeleidsadviseurs en -analisten;
d) hoger leidinggevend personeel en 
personeel met risiconemende of 
controlefuncties; alsmede
e) alle andere werknemers of 
personeelsleden zoals – maar niet beperkt 
tot – tijdelijk personeel of 
arbeidscontractanten wier totale beloning 
binnen de beloningsschaal valt van hoger 
leidinggevend personeel en besluitvormers 
en wier beroepswerkzaamheden een 
wezenlijke invloed uitoefenen op het 
risicoprofiel van de beheermaatschappijen 
of van het MMF dat zij beheren.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor elk beheerd MMF verstrekt de 
MMF-beheerder ten minste elk kwartaal 

1. Voor elk beheerd MMF verstrekt de 
MMF-beheerder ten minste elk kwartaal 
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informatie aan de bevoegde autoriteit van 
het MMF. De beheerder verstrekt de 
informatie op verzoek ook aan de bevoegde 
autoriteit van de beheerder indien deze 
verschilt van de bevoegde autoriteit van het 
MMF.

informatie aan de bevoegde autoriteit van 
het MMF. De beheerder verstrekt de 
informatie ook aan de bevoegde autoriteit 
van de beheerder indien deze verschilt van 
de bevoegde autoriteit van het MMF.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten houden 
permanent toezicht op de naleving van 
deze verordening.

1. MMF's met meer dan 10 miljard EUR 
aan beheerd vermogen worden permanent 
door de ESMA gecontroleerd op de 
naleving van deze verordening.

Andere fondsen staan doorlopend onder 
toezicht van de bevoegde autoriteiten.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit van het MMF is
belast met het toezicht op de naleving van 
de verplichtingen waarin het 
fondsreglement of de statuten voorzien, en 
van de verplichtingen waarin het 
prospectus voorziet in overeenstemming 
met deze verordening.

3. De ESMA en de bevoegde autoriteit van 
het MMF zijn, al naargelang het soort 
MMF waarvoor zij toezichtsbevoegdheid 
hebben, belast met het toezicht op de 
naleving van de verplichtingen waarin het 
fondsreglement of de statuten voorzien, en 
van de verplichtingen waarin het 
prospectus voorziet in overeenstemming 
met deze verordening.

Or. en
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Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde autoriteit van de beheerder
is belast met het toezicht op de 
toereikendheid van de regelingen en de 
organisatie van de beheerder, zodat de 
beheerder van het MMF in staat is te 
voldoen aan de verplichtingen en regels 
met betrekking tot de samenstelling en de 
werking van alle MMF's die hij beheert.

4. De ESMA en de bevoegde autoriteit van 
de beheerder zijn, al naargelang het soort 
MMF waarvoor zij toezichtsbevoegdheid 
hebben, belast met het toezicht op de 
toereikendheid van de regelingen en de 
organisatie van de beheerder, zodat de 
beheerder van het MMF in staat is te 
voldoen aan de verplichtingen en regels 
met betrekking tot de samenstelling en de 
werking van alle MMF's die hij beheert.

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde autoriteiten oefenen 
toezicht uit op de icbe's of de abi's die op 
hun grondgebied zijn gevestigd of in de 
handel worden gebracht, om na te gaan of 
deze de benaming MMF niet gebruiken of 
niet doen blijken dat zij een MMF zijn, 
tenzij zij zich voegen naar deze 
verordening.

5. De ESMA en de bevoegde autoriteiten 
oefenen, al naar gelang het soort MMF 
waarvoor zij toezichtsbevoegdheid 
hebben, toezicht uit op de icbe's of de abi's 
die op hun grondgebied zijn gevestigd of in 
de handel worden gebracht, om na te gaan 
of deze de benaming MMF niet gebruiken 
of niet doen blijken dat zij een MMF zijn, 
tenzij zij zich voegen naar deze 
verordening.

Or. en
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten beschikken 
over alle toezichthoudende en 
onderzoeksbevoegdheden die nodig zijn 
voor de uitoefening van hun functie 
overeenkomstig deze verordening.

1. De ESMA en de bevoegde autoriteiten 
beschikken, al naargelang het soort MMF 
waarvoor zij toezichtsbevoegdheid 
hebben, over alle toezichthoudende en 
onderzoeksbevoegdheden die nodig zijn 
voor de uitoefening van hun functie 
overeenkomstig deze verordening.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van de eerste zin van 
artikel 30, lid 1, legt een bestaande icbe of 
abi die aan de in artikel 2, punt 10, 
bedoelde criteria voor de definitie van een 
CNAV MMF voldoet, een NAV-buffer 
aan van ten minste

Schrappen

a) 1 % van de totale waarde van de activa 
van het CNAV MMF, binnen één jaar na 
de inwerkingtreding van deze 
verordening;
b) 2 % van de totale waarde van de activa 
van het CNAV MMF, binnen twee jaar na 
de inwerkingtreding van deze 
verordening;
c) 3 % van de totale waarde van de activa 
van het CNAV MMF, binnen drie jaar na 
de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en
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Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de toepassing van lid 3 van dit 
artikel moet de vermelding van 3 % in de 
artikelen 33 en 34 worden geïnterpreteerd 
als een verwijzing naar de bedragen van 
de NAV-buffer als bedoeld in de punten 
a), b) en c), van lid 3.

Schrappen

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid om de in de artikelen 13 
en 19 bedoelde gedelegeerde handelingen 
vast te stellen wordt de Commissie met 
ingang van de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening voor onbepaalde tijd 
verleend.

2. De bevoegdheid om de in de artikelen 13 
en 19 bedoelde gedelegeerde handelingen 
vast te stellen wordt de Commissie met 
ingang van de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening voor onbepaalde tijd 
verleend. De Commissie stelt de in de 
artikelen 13 en 19 bedoelde gedelegeerde 
handelingen uiterlijk op 31 juli 2015 vast.

Or. en
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TOELICHTING

Achtergrond:

Schaduwbankieren is het systeem van kredietbemiddeling waarbij entiteiten en activiteiten 
van buiten het reguliere banksysteem betrokken zijn. Schaduwbanken zijn niet gereguleerd 
zoals banken, maar houden zich bezig met op bankactiviteiten lijkende diensten. De Raad 
voor financiële stabiliteit (FSB) heeft de omvang van het mondiale schaduwbankenstelsel 
voor 2011 geraamd op circa 51 biljoen EUR. Dit vertegenwoordigt 25-30 % van het totale 
financiële stelsel en de helft van de omvang van de bankactiva. Het schaduwbankenstelsel is 
dan ook van groot systemisch belang voor het Europese financiële bestel.

Geldmarktfondsen (MMF's) moeten worden beschouwd als een belangrijke 
schaduwbankentiteit.

Een geldmarktfonds is een beleggingsfonds dat belegt in kortlopend schuldpapier, zoals 
geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven door banken, overheden of bedrijven. 
Geldmarktinstrumenten bestaan doorgaans uit schatkistpapier, commercial paper of 
depositocertificaten.

Vanwege de systemische verwevenheid van geldmarktfondsen met de banksector en met 
zakelijke en overheidsfinanciën zijn ze door de Raad voor financiële stabiliteit (FSB), de 
Internationale Organisatie van Effectentoezichthouders (IOSCO), het Europees Comité voor 
systeemrisico's (ESRB), de Europese Commissie en het Europees Parlement aangemerkt als 
een belangrijke entiteit die zich bezighoudt met schaduwbankactiviteiten.

Zoals het Europees Parlement in zijn op 20 november 2012 aangenomen verslag over 
schaduwbankieren heeft onderstreept, moeten geldmarktfondsen zo snel mogelijk aan de 
nodige voorschriften worden onderworpen om de specifieke risico's van runs op de fondsen te 
beperken teneinde het financiële systeem stabieler maken.

Rol en betekenis van MMF's: 

Geldmarktfondsen vormen een belangrijke bron van kortetermijnfinanciering voor financiële 
instellingen, ondernemingen en overheden. In Europa zijn ongeveer 22 % van de kortlopende 
schuldbewijzen die door overheden of door ondernemingen zijn uitgegeven, in handen van 
MMF's. MMF's bezitten 38 % van de kortlopende schuldbewijzen die door de banksector zijn 
uitgegeven. In totaal hebben de geldmarktfondsen in de EU voor ca. 1 biljoen euro aan activa 
in portefeuille.

Geldmarktfondsen speelden een belangrijke rol in de financiële crisis van 2007-2008.
In Europa kregen een aantal zgn."versterkte geldmarktfondsen" te maken met de gevolgen 
van de crisis op de Amerikaanse markt voor subprime-hypotheken tijdens de zomer van 2007 
en moesten zij ofwel door sponsorbanken worden ondersteund of stilgelegd. In vergelijking 
met Europa werd de VS met een crisis van nog veel grotere proporties geconfronteerd toen 
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één vooraanstaand fonds, het Reserve Primary Fund, "broke the buck", d.w.z. dat het na de 
val van Lehman Brothers zijn intrinsieke waarde niet op 1 USD wist te handhaven. Deze 
gebeurtenis zette onmiddellijk een run op de geldmarktfondsen in gang, waarbij in slechts 
enkele dagen 310 miljard USD – ca. 10 % van het totale beheerde vermogen – uit de fondsen 
werden opgenomen, hetgeen resulteerde in een ontwrichting van de markt voor commercial 
paper en de Amerikaanse autoriteiten dwong in te grijpen door onder meer twee 
liquiditeitsfaciliteiten op te zetten en de dekking van het depositogarantiestelsel uit te breiden 
(zie het desbetreffende rapport van het ESRB over geldmarktfondsen uit 2012).

Gezien de belangrijke rol van de geldmarktfondsen in de crisis, zagen de toezichthouders aan 
beide zijden van de Atlantische Oceaan zich gedwongen tot een uitvoerige herziening van de 
desbetreffende regelgeving. In Europa werden in 2010 nieuwe richtsnoeren vastgesteld, 
waarbij strenge normen werden opgelegd op het gebied van de kredietwaardigheid en de 
looptijd van onderliggende effecten en betere informatieverschaffing aan beleggers.. Hoewel 
ervan wordt uitgegaan dat deze initiatieven de regelgeving voor geldmarktfondsen aanzienlijk 
hebben verbeterd, wordt er zowel in de Verenigde Staten als op internationaal niveau nog 
steeds gediscussieerd over de vraag hoe de systeemrisico's die aan geldmarktfondsen zijn 
verbonden kunnen worden verminderd, en met name over hun gevoeligheid voor runs door 
beleggers.

De rapporteur is dan ook van mening dat, gezien het systemische belang van MMF's en de 
enorme grote rol die zij gespeeld hebben tijdens de financiële crisis, het wetgevingsvoorstel 
van de Commissie om de MMF-sector te reguleren dient te worden toegejuicht.

Het Commissievoorstel en de suggesties van de rapporteur:

Gezien deze structurele zwakheden en het feit dat beleggers in een MMF geïnvesteerd geld 
vaak zien als een gegarandeerde belegging, is er behoefte aan een strikt regelgevingskader om 
liquiditeits- en looptijdtransformaties in goede banen te leiden en geldmarktfondsen stabieler 
te maken zonder dat hun belangrijke rol als kortetermijnfinancier van de reële economie in het 
gedrang komt. Het Commissievoorstel scherpt de eisen inzake liquiditeit, diversificatie en 
concentratie aan en draagt bij aan de transparantie en stabiliteit daarvan.

De rapporteur juicht deze maatregelen toe, maar is van mening dat de onderstaande punten 
nog voor verbetering vatbaar zijn.

Ten eerste is er, om potentiële runs op fondsen zo efficiënt mogelijk tegen te gaan en het 
financiële systeem stabieler te maken, behoefte aan aanvullende maatregelen voor 
geldmarktfondsen met een constante intrinsieke waarde (CNAV's). De rapporteur is, zoals het 
EP al heeft aangeven in zijn verslag over schaduwbankieren, van mening dat 
geldmarktfondsen die de belegger een stabiele nettovermogenswaarde (NAV) bieden, moeten 
worden onderworpen aan maatregelen ter beperking van de risico's die specifiek 
samenhangen met hun stabiele nettovermogenswaardekarakteristiek en ter internalisering van 
de kosten die voortvloeien uit deze risico's. Naar de mening van de rapporteur kan deze 
kosteninternalisering het beste worden verwezenlijkt door middel van een kapitaalbuffer van 
3 %, die tegen eind 2014 moet worden vastgesteld. Tegen eind 2019 moeten alle CNAV's 
worden omgezet in VNAV's, aangezien de geldmarktfondsen daardoor transparanter worden 
wat betreft de reële waarde van de onderliggende activa en zij dus ook minder gevoelig zullen 
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zijn voor runs.

Daar komt nog bij dat, aangezien belastingparadijzen bijzonder veel schade berokkenen aan 
de internationale economie en de bestrijding van belastingparadijzen het belangrijkste punt is 
op de internationale beleidsagenda – zoals ook is gebleken op de G20-top in Sint-Petersburg 
in september 2013 en is bevestigd door de ministers van financiën en de presidenten van de 
centrale banken van de G20 in februari 2013, en zoals door het Europees Parlement is erkend 
in zijn verslag van mei 2013 over de bestrijding van fiscale fraude, belastingontduiking en 
belastingparadijzen – en aangezien een heel groot deel van de schaduwbankactiviteiten zich 
voltrekken in en veel schaduwbankentiteiten opereren vanuit belastingparadijzen, de 
rapporteur ervan overtuigd is dat er maatregelen moeten worden genomen om erop toe te zien 
dat er zich geen geldmarktfondsen vestigen in een belastingparadijs.

Voorts is de rapporteur van mening dat de activa waarin MMF's kunnen investeren voor een 
bepaald percentage worden uitgebreid tot delen van andere MMF's, mits aan een aantal strikte 
voorwaarden wordt voldaan.

De rapporteur is ingenomen met de overige door de Commissie voorgestelde maatregelen ter 
vergroting van de transparantie, maar is van oordeel dat deze transparantie zich ook moet 
uitstrekken tot het beloningsbeleid en de beloningspraktijken van geldmarktfondsen. 
Daarnaast moeten CNAV's in de gelegenheid worden gesteld om beleggers te allen tijde in 
kennis te stellen van de intrinsieke waarde van rechten van deelneming.

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de waarde van de activa van een geldmarktfonds en 
van het door hem gevoerde risicobeleid, zou een door een erkend ratingbureau afgegeven 
rating nuttig kunnen zijn. Hoewel de rapporteur gekant is tegen elke vorm van mechanistisch 
vertrouwen op externe ratings, is hij er echter geen voorstander van om MMF's te verbieden 
bij een door de ESMA erkend ratingbureau een rating aan te vragen of te financieren, voor 
zover wordt voldaan aan alle bepalingen van de regelgeving inzake 
kredietbeoordelingsbureaus. Wat dit betreft is het bovendien van cruciaal belang dat de 
gevolgde interne evaluatiemethode betrouwbaar, werkbaar en vrij van potentiële 
belangenverstrengeling is.

Om de financiële producten waarin een MMF heeft belegd te kunnen beoordelen, is het 
essentieel dat de gebruikte waarderingsmethode solide en betrouwbaar is. Daarom is de 
rapporteur van mening dat het geamortiseerd kostprijsmodel zoals dat door CNAV's wordt 
gebruikt zijn nut heeft bewezen, mits er aan nadere voorwaarden wordt voldaan, met name dat 
de maximaal resterende looptijd moet worden beperkt tot 90 dagen en dat – wanneer de 
geamortiseerde kostprijsmethode geen betrouwbare benadering van de prijs van de 
instrumenten meer oplevert – er corrigerende maatregelen moeten worden genomen.

Sponsorondersteuning van CNAV's dient beperkt te blijven tot de opbouw van de 
kapitaalbuffer. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook VNAV's externe ondersteuning 
aanvragen, maar deze mag niet worden verleend door enigerlei nationale, regionale of lokale 
overheid.
Daarnaast is er behoefte aan meer transparantie omtrent de maximale hoeveelheid steun die 
aan een VNAV mag worden verleend, de in acht te nemen maximumtermijn en de vorm die 
deze sponsorsteun mag aannemen.
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De ESMA zal de daarvoor benodigde gedetailleerde richtsnoeren uitwerken.

Gelet op het systemische belang van diverse geldmarktfondsen en gezien het feit dat in het 
kader van de bankunie door de ECB binnen afzienbare tijd rechtstreeks toezicht op 
systeemrelevante banken zal worden uitgeoefend, is de rapporteur van mening dat de ESMA, 
in samenwerking met de bevoegde autoriteit, de verantwoordelijkheid moet krijgen voor het 
directe toezicht op de grootste systeemrelevante geldmarktfondsen.


