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De Amerikaanse beurswaakhond SEC neemt kredietbeoordelaar
Standard & Poor's (S&P) onder de loep. De toezichthouder zou daarbij
streven naar een verbod op de beoordeling van commerciële
hypotheekobligaties door de firma.
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Een eventuele schorsing van S&P zou een eerste actie in die hoedanigheid zijn
tegen een grote kredietbeoordelaar. De SEC is ook nog altijd met McGraw Hill
Financial, het moederbedrijf van S&P, in onderhandeling over een mogelijke
schikking omdat S&P in 2011 beoordelingen zou hebben gemanipuleerd voor
commercieel gewin.
Kredietbeoordelaars, waaronder S&P, zijn vanwege hun rol in de aanloop naar
de financiële crisis onder verscherpt toezicht komen te staan. Onder meer zouden
zij met hun positieve oordelen over uiteindelijk zeer gevaarlijk gebleken
hypotheekbeleggingen een grote rol hebben gespeeld bij de crisis die de financiële
sector in 2008 bijna de afgrond indreef.
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Toezichthouder krijgt zelf tik op de vingers
De Europese waakhond voor kredietbeoordelaars ESMA heeft zijn eigen
papierwerk niet helemaal op orde. 
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Italiaanse aansprakelijkheden
Vorige week las ik in de krant dat aanklagers in Italië een zaak voorbereiden
tegen medewerkers van kredietbeoordelaars Fitch en Standard & Poor’s
(S&P). Die zouden in de crisisjaren 2011 en 2012 ten onrechte de rating van
het land naar beneden hebben bijgesteld. 
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S&P schikt hypothekenkwestie met justitie VS
De Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) wordt in eigen
land niet langer vervolgd omdat het onzorgvuldig te werk is gegaan bij de
beoordeling van bepaalde hypotheekbeleggingen. De firma heeft samen met
moederbedrijf McGraw Hill Financial een schikking met justitie getroffen. 
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Het ratingproces bij kredietverzekeraars
Kredietverzekeraars faciliteren het handelsverkeer tussen ondernemingen door
het risico op wanbetaling te verzekeren. Wat is hun werkwijze? En hoe verloopt
het contact met accountants? 
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Strengere regels voor ratingbureaus van kracht
Kredietbeoordelaars moeten sinds 20 juni aan strengere regels voldoen die hen
meer verantwoordelijk maken voor hun handelen. 
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