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markten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De macht van ratingbureaus op financiële markten en staatsschulden is overduidelijk. Indiener is 
van mening dat zowel het gehanteerde proces als de gebruikte modellen onvoldoende transparant 
zijn. Er is geen accreditatiesysteem voor analisten, noch een vereiste voor een wiskundig-
wetenschappelijke onderbouwing van ratingmodellen. Hoewel Verordening (EG) nr. 1060/2010 
en Richtlijn 2009/111/EG ertoe hebben geleid dat het vertrouwen in ratingbureaus is 
toegenomen, worden er geen criteria in vastgelegd voor transparante ratingprocessen en -
modellen. Indiener heeft zich gewend tot de verzoekschriftencommissie van de Duitse Bondsdag 
met een verzoek tot de uitvaardiging van wetten op dit gebied. De Bondsdag heeft besloten het 
verzoekschrift door te sturen naar het Europees Parlement.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Indiener is van mening dat aanvullende wetgeving over ratingactiviteiten is vereist bij gebrek aan 
standaardisatie van het ratingproces. Hij erkent dat Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake 
ratingbureaus1 tot enkele verbeteringen heeft geleid, maar acht deze ontoereikend. Hij stelt dat 
het ratingproces, inclusief de ratingmethodologieën en ratingschalen, transparanter en meer
gestandaardiseerd dient te zijn. Daarnaast moet volgens hem een gestandaardiseerde 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake 
ratingbureaus, PB L 302 van 17.11.2009.
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beroepskwalificatie voor ratinganalisten voorhanden zijn. 

Opmerkingen van de Commissie 

De verordening inzake ratingbureaus is op 7 december 2010 volledig in werking getreden. Zij 
vereist dat ratingbureaus voldoen aan strenge gedragsregels om mogelijke belangenconflicten te 
verminderen, te zorgen voor een hoge kwaliteit en voldoende transparantie van de ratings en het 
ratingproces. De bestaande ratingbureaus moesten uiterlijk op 7 september 2010 registratie 
aanvragen en aan de vereisten van de verordening voldoen.

Op 1 juni 2011 is een wijziging van de verordening inzake ratingbureaus (Verordening (EU) nr. 
513/2011) in werking getreden, waarbij aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten 
(EAEM) exclusieve toezichthoudende bevoegdheden op in de EU geregistreerde ratingbureaus 
zijn toevertrouwd ten einde registratie en toezicht op Europees niveau te centraliseren en te 
vereenvoudigen1.

Een groot aantal van de door indiener voorgestelde vereisten bestaat reeds in het kader van de 
huidige verordening inzake ratingbureaus. Alle in de EU geregistreerde ratingbureaus moeten de 
methodologieën en de beschrijving van de modellen en belangrijke aan ratings ten grondslag 
liggende aannamen publiceren die zij bij hun ratingactiviteiten gebruiken. De verordening inzake 
ratingbureaus legt tevens kwaliteitsnormen vast voor ratingmethodologieën van ratingbureaus 
die moeten worden gekenmerkt door zorgvuldigheid, systematiek en continuïteit en die op basis 
van back-testing moeten worden gevalideerd. Ratingbureaus dienen er ook zorg voor te dragen 
dat alle personeelsleden die rechtstreeks bij ratingactiviteiten zijn betrokken, over passende 
kennis en ervaring beschikken voor het vervullen van de hun toegewezen taken. De EAEM 
draagt zorg voor het toezicht op en, indien nodig, de handhaving van al deze vereisten.

Een aantal kwesties in verband met ratingactiviteiten en het gebruik van ratings, waaronder 
enkele van de door indiener aangehaalde kwesties, worden niet voldoende aangepakt in de 
bestaande verordening inzake ratingbureaus. Deze houden met name verband met het risico dat 
financiële marktdeelnemers overdreven veel vertrouwen stellen in ratings, met de sterke 
concentratie op de ratingmarkt, de wettelijke aansprakelijkheid van de ratingbureaus tegenover 
de beleggers, belangenconflicten met betrekking tot het "de emittent betaalt"-model en de 
aandeelhoudersstructuur van de ratingbureaus alsook de behoefte aan grotere transparantie en 
verbeterde procedures voor overheidsratings.

Ten einde deze kwesties aan te pakken, heeft de Commissie op 15 november 2011 een voorstel 
tot wijziging van de verordening inzake ratingbureaus goedgekeurd (beschikbaar op:
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm).

Na goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad zorgt dit voorstel voor een grotere 
transparantie van ratings en methodologieën en verdere verbetering van het ratingproces. De 
Commissie stelt in dit opzicht voor om ratingbureaus te verplichten belanghebbenden te 
raadplegen over wijzigingen in methodologieën en de voorgestelde methodologieën aan de 
EAEM voor te leggen om te beoordelen of zij aan de bestaande vereisten voldoen.  Voorts stelt 
zij voor dat elk ratingbureau verplicht is om fouten in zijn methodologieën of in de toepassing 
ervan te verbeteren alsook om de EAEM, de beoordeelde entiteiten en het publiek in het 
algemeen over dergelijke fouten te informeren. Bovendien stelt de Commissie voor dat 

                                               
1 Verordening (EU) nr. 513/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus, PB L 145 van 31.5.2011.
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ratingbureaus informatie moeten verstrekken over methodologieën en aannamen die aan de 
ratings ten grondslag liggen. 

Overeenkomstig een van de verzoeken van indiener stelt de Commissie voorts voor dat 
ratingbureaus hun ratings aan de EAEM moeten meedelen met behulp van een door de EAEM te 
ontwikkelen geharmoniseerde ratingschaal. Deze zorgt ervoor dat alle beschikbare ratings voor 
een schuldinstrument worden gepubliceerd in de vorm van een Europese ratingindex (EURIX).

Conclusie

Het merendeel van de door indiener aangehaalde kwesties wordt reeds door de bestaande 
verordening inzake ratingbureaus behandeld. De EAEM houdt toezicht op en handhaaft de 
naleving van deze voorschriften door ratingbureaus.

Het nieuwe voorstel van de Commissie van 15 november 2011 inzake ratingbureaus pakt een 
aantal door indiener aangehaalde punten aan, met name grotere transparantie van ratings en 
methodologieën, een verbeterd ratingproces en de vereiste voor ratingbureaus om gebruik te 
maken van een geharmoniseerde ratingschaal bij het indienen van ratinginformatie bij de EAEM. 
Het Parlement en de Raad onderhandelen momenteel over het voorstel.


