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Mededeling  CBFA_2010_24  dd.  2 december 2010 
 

Erkenning van externe kredietbeoordelingsinstellingen (EKBI's) 

Toepassingsveld: 

De kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen. 

Samenvatting/Doelstelling: 

Conform de bepalingen van de verordening van het Europees Parlement en de Raad van  
16 september 2009 inzake ratingbureaus, heeft de CBFA besloten om de erkenning van Rating 
Investment Information Inc. als EKBI in te trekken met ingang van 7 decembre 2010. 

 

Geachte Mevrouw,  
Geachte Heer, 
 
Conform artikel V.12 van het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de 
beleggingsondernemingen van 17 oktober 2006 mogen de door de EKBI’s gepubliceerde externe 
kredietbeoordelingen enkel worden gebruikt bij de berekening van het gewogen risicovolume door de 
kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen als die EKBI’s zijn erkend door de CBFA. 

Krachtens artikel 4 van de verordening van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 
inzake ratingbureaus, mogen de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen voor 
regelgevingsdoeleinden echter alleen gebruikmaken van ratings die zijn afgegeven door in de 
Gemeenschap gevestigde ratingbureaus die overeenkomstig die verordening zijn geregistreerd. 

Voor de ratingbureaus die in derde landen zijn gevestigd, bepaalt de genoemde verordening dat er een 
alternatieve certificatieprocedure kan worden toegepast wanneer het reglementair kader van tevoren als 
gelijkwaardig wordt erkend door de Europese Commissie (wat het geval is voor Japan). Om in 
aanmerking te komen voor deze alternatieve certificatieprocedure moesten de ratingbureaus die in derde 
landen zijn gevestigd, echter vóór 7 september 2010 een aanvraagdossier indienen bij het Comité van 
Europese effectenregelgevers ("CESR"). 

De CBFA werd er onlangs van op de hoogte gebracht dat Rating and Investment Information, Inc. (of 
R&I) in dit stadium geen gebruik wenst te maken van een dergelijke procedure. 

De CBFA heeft dan ook besloten de erkenning van R&I in te trekken. 
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Rekening houdend met de termijnen waarin de bovengenoemde Europese verordening voorziet, zal de 
intrekking van de erkenning uitwerking hebben op 7 december 2010. 

Op de website van R&I werd dit reeds meegedeeld op 7 oktober 2010. 

De instellingen en ondernemingen die intussen gebruik zouden maken van de kredietbeoordelingen van 
R&I voor regelgevingsdoeleinden, worden verzocht alternatieven te zoeken en, in voorkomend geval, de 
CBFA in te lichten over de aangevatte procedures en het geplande tijdschema. 

Hoogachtend, 

De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Jean-Paul SERVAIS 

 


