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NL - 3631 NK Nieuwersluis

Geachte heer Lakeman.

Commissaris McCreevy heeft mij verzocht u te danken voor uw schrijven van
19 september 2007. Eerst zou ik mij willen verontschuldigen voor de veÍraging die bij de
beantwoording van u\ry brief is opgetreden. Wat de door u aan de orde gestelde
aangelegenheid betreft, moet ik u helaas meedelen dat wij over te weinig informatie
beschikken om een gedetailleerd antwoord op al uw wagen te kunnen geven.

In antwoord op uw vraag of de managementcontracten met speciale vehikels na de
toekenning van de ratings zijn afgesloten, moet ik u melden dat wij niet in het bezit zijn
van nauwkeurige informatie - noch over banken uit de EU, noch over banken uit de VS -

omdat wij niet bij het toezicht op individuele banken betrokken zijn. Misschien kunnen
de werkzaamheden die het CESR in verband met ratingbureaus heeft verricht, enig licht
op deze materie werpen.

Wat uw tweede en derde vraag met betrekking tot het beheer van pensioenfondsen
betreft, heeft de Commissie het Comité van Europese toezichthouders op verzekeringen
en bedrijfspensioenen (CETVB) gevraagd verslag uit te brengen over de mate waarin
Europese pensioenfondsen vermoedelijk aan subprime-risico zijn blootgesteld.

Wij hebben geen informatie over het percentage Europese onderpanden dat sinds 1995
door Amerikaanse banken wordt beheerd. Wij zullen echter bij het CETVB navraag doen
ofhet in het bezit is van gegevens daarover.

U bent ongetwijfeld bekend met de op EU-niveau geplande werkzaamheden in
aansluiting op de discussies die tijdens de Ecofin-bijeenkomst van de EU-ministers van
Financiën op 9 oktober 2007 hebben plaatsgevonden: er zal een aantal initiatieven
worden ontplooid op teneinen waaxop bezoÍgdheid is ontstaan naar aanleiding van de
recente beroering op de financiële markten.
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Op het gebied van de securitisatie zal de Commissie een bijdrage leveren aan de op het
niveau van de G10 aangevatte werkzaamheden waarbij onderzoek wordt gedaan naar
stimulerende structuren op kedietmarkten en naar de gevolgen van de "originate-and-

distribute"-modellen van banken (verstrekken, verpakken en verkopen van kedieten).
Verwacht wordt dat deze werkzaamheden in de loop van 2008 zullen plaatsvinden.
Daarnaast zal zowel op Europees als op intemationaal niveau (in het Bazelse comité)
worden nagegaan of banken voldoende informatie openbaar maken over de soorten
securitisatieposities die zij innemen en oveÍ de omvang daarvan, over significante
individuele hansacties en over de steun die zij aan speciale vehikels verlenen. Het is de
bedoeling de markten vooÍ op maat gemaakte kredietproducten transpaÍanter te maken
voor beleggers.

De Raad (Ecofin) heeft ook gevraagd de rol van ratingbureaus te onderzoeken. Daarbij
dient bijzondere aandacht te worden besteed aan instrumenten voor gestructureerde
financiering, belangenconflicten, de transparantie van ratingmethoden en de termijnen
waarbinnen ratings worden herzien en oÍïiciële goedkeuringsprocedures worden
doorlopen. De Commissie heeft hegCESR verzocht legen april 2008 daarover verslag-uit
te brengen.

Wat niet-bancaire beleggers (waaronder pensioenfondsen) betreft, heeft de
Raad (Ecofin) gevraagd zowel de degelijkheid van de standaaxden voor de
waardebepaling van activa te onderzoeken als de normen voor het beheer van aan
illiquide activa verbonden risico's te toetsen.

Ten slotte heeft de Raad (Ecofin) erkend dat de problemen die op de VS-markt zijn
geconstateerd, hoofdzakelijk voortvloeien uit de onterechte verstrekking van hlpothecair
krediet aan niet-kredietwaardige klanten. Er wordt weliswaar niet verwacht dat dezelfde
problemen zich ook in de EU zullen voordoen, maar het is toch de bedoeling dat in het
kader van het op 18 december door de Commissie goedgekeurde Witboek over
hypothecair kediet nader op deze kwestie wordt ingegaan. Wij hopen daarbij op
feedback van alle belanghebbenden, en dus ook van uw organisatie.

Hoogachtend,
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