NIEUWS

03 februari 2015

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
rma heeft samen met moederbedrijf McGraw Hill Financial een schikking met justitie getro en.
Volgens de overeenkomst, waarvan de details dinsdag openbaar werden gemaakt, betaalt S&P 687,5 miljoen dollar
(ruim 600 miljoen euro) aan het ministerie van justitie. Een kleine twintig staten die eveneens procedures hadden
lopen, ontvangen samen datzelfde bedrag. Met een ambtenarenpensioenfonds in Californië is een compensatieregeling
van 125 miljoen dollar getro en.
Kredietbeoordelaars als S&P worden ervan beticht veel te hoge beoordelingen te hebben gegeven aan schuldpapier met
woninghypotheken als onderpand. Toen de Amerikaanse huizenmarkt in 2007 instortte, werden veel banken en
beleggers opgezadeld met kse verliezen op beleggingen die ten onrechte als veilig werden beschouwd.
De Amerikaanse huizenmarktcrisis leidde wereldwijd tot een diepe vertrouwenscrisis tussen nanciële instellingen. De
economische neergang die daarop volgde, laat nog altijd diepe sporen na. Ook het internationale bankenlandschap is
door de crisis ingrijpend veranderd. Het belangrijkste Nederlandse slachto er was Fortis/ABN AMRO, dat in 2008
noodgedwongen werd genationaliseerd.
(Bron: ANP)
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EU-boete kredietbeoordelaar Moody's om
belangenverstrengeling
De Europese beurstoezichthouder European Securities and Markets Authority
(ESMA) heeft een boete van 3,7 miljoen euro opgelegd aan kredietbeoordelaar
Moody's vanwege... 
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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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20 oktober 2015

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... 
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09 december 2014

Beurswaakhond SEC neemt S&P onder de loep
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... 

Financiële instellingen
Nieuws en achtergrond over banken, verzekeraars, pensioenfondsen,
nanciële markten en toezicht op nanciële instellingen. 

