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 Leetijd van ongeveer 2 minuten

Waar nog teed uitdijende kredietcrii zal eindigen i ongewi.
Terugkijkend i vooral verontrutend dat geen van de
toezichthoudende partijen de crii heeft zien aankomen. Of
eter: niet heeft gewaarchuwd. De Amerikaane
eurwaakhond C niet, de Federal Reerve niet en ook de
poortwachter van de financiële verlaggeving - controlerend
accountant - niet.
Dit artikel i verchenen in de Accountant nr. 5, 2008
ekijk alle artikelen uit dit nummer



Deze collectieve ‘lindheid’ i de te opmerkelijker omdat minten
één niet-gepecialieerde uitentaander het wel al vroeg zag
aankomen. terker, hij maakte er in maart 2007 - toen de crii nog
luimerde - een film over: Maxed Out. De rolprent verdween al na drie
weken uit de iocopen. De riico' van uprime hpotheken
vormden duidelijk geen pannend onderwerp.
De Wahington Pot puliceerde op 17 augutu 2007, toen de crii
zich al in volle glorie ontvouwde, een interview met de regieur,
Jame curlock. en fragment: ‘It' funn, it reall wan't that difficult
to undertand. In ome wa, it' jut mathematic. Yet there are
regulator and analt and invetment anker who do thi da in and
da out for ear and ear, who were aing the oppoite of what I wa
aing. ut for omeone like me to come in and pend ix month
nooping around thi indutr and come to a prett clear concluion
aout where it wa headed, it jut tell ou it wan't all that difficult.’
Over de hpotheekchulden: ‘When the credit agencie have to
downgrade a lot of thi det, and the will, and ou have hundred of
illion of thee adjutale-rate mortgage reetting at higher rate
efore the end of the ear, uddenl all thee invetment fund have to
ell them. And that' a ver car cenario. When everone' elling and
ou don't have an uer, that' when ou have a crah.’
Al een eenvoudige cineat zo'n rake anale van de riico' kan
geven, waarom heen de echte pecialiten - waaronder
accountant, die diep in de keuken kijken ij de financiële peler daar dan niet voor kunnen waarchuwen?
Dat die riico' er waren kan niemand zijn ontgaan. Al in ‘de
Accountant’ van novemer 2005 waarchuwde ex-NIVRA-voorzitter
Jule Mui met zijn ex-Wereldank-collega Dipankar Ghoh in het
artikel ‘urvival kit voor de derivatenwereld’ dat de
onduidelijkheden over complexe kredietderivaten niet alleen de
intellingen zelf maar ook het financiële teem al geheel
opzadelden met ongewie riico'. Ze riepen accountant op die
riico' te ignaleren, onder meer door het geven van verklaringen
van oordeelonthouding met inzichtverchaffende toelichtingen.

eopener: klaar
voor het
onverwachte
en economiche crii, de
opkomt van nieuwe
concurrentie of diruptieve
technologie: we laten on vaak
verraen. n dat lijft niet
zonder gevolgen, de
etaanduur van
eurgenoteerde edrijven i
gehalveerd en etuurder
taan teed vaker onder druk.
Onzekerheid viert hoogtij en
juit in deze omgeving i het
elangrijk kritich te lijven
op cijfer en interpretatie van
de werkelijkheid. Tijden de
Accountantdag 2019 rengen
we riico' in kaart en krijgt u
zicht op het onverwachte.
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Maar er zijn ook andere wegen. Waarom heen accountant al
eroep niet gewaarchuwd dat de financiële wereld het zicht op de
riico' van kredietderivaten wa kwijtgeraakt?
Accountantkantoren turen over heel wat minder ingrijpende
zaken onderzoekrapportje de wereld in.
Vreemd. Nog vreemder i dat op de anale van Mui - ook in latere
artikelen en in zijn welog op Accountant.nl - nog nooit een erieuze
reactie i gekomen. n het allervreemdt: ook de meet prominente
en hooggeleerde eroepgenoten leven til.
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Tom Nierop
Tom Nierop wa van novemer 2001 tot juni 2016
hoofdredacteur van Accountant en Accountant.nl.
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Londen en een Nederlander in Wahington al jaren aan dezelfde
miie: meer grip krijgen op teemriico’. Tien jaar na het
uitreken van de wereldwijde financiële crii i dat nog teed (of
opnieuw) hard nodig. Moeten accountant daarin een rol pelen?
n heen ze daar de juite tool voor? en geprek tuen Jule
Mui en Andrie Terlanché. 
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10 oktoer 2018

HC chikt hpotheekkwetie
voor 765 miljoen
De rite ank HC etaalt 765 miljoen dollar in
een chikking met jutitie in de Verenigde taten.
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13 eptemer 2018

ernanke: ernt financiële crii
onderchat
eleidmaker heen de kracht van de financiële
crii erntig onderchat. Dat zei voormalig
preident en ernanke van de Federal Reerve, de
Amerikaane koepel van centrale anken. Hij wa
detijd voorzitter van de Fed. 
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08 augutu 2018

HC treft chikking van 765
miljoen dollar met jutitie V

De rite ank HC moet 765 miljoen dollar
etalen aan het Amerikaane miniterie van
Jutitie vanwege haar rol in het verkopen van
zogenoemde reidential mortgage acked
ecuritie in de periode 2005-2007. 
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02 augutu 2018

Weer een miljardenchikking
voor Well Fargo
De Amerikaane ank Well Fargo etaalt circa 2,1
miljard dollar in een chikking met jutitie in de
Verenigde taten. De kwetie gaat over de verkoop
van verpakte hpotheekproducten in aanloop naar
de financiële crii. Het concern zou geweten
heen dat detijd vertrekte informatie over de
producten niet deugde. 
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