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SECURITISATIES 
 
1. Inleiding 

 
1.1. Securitisatie en de CMU 
 
Een belangrijke doelstelling van de Europese Commissie (de Commissie) in het 
kader van de CMU is het ondersteunen van het scheppen van banen en het weer 
op een duurzaam groeipad brengen van de economie. De Commissie ziet de 
ontwikkeling van een eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde (STS) 
securitisatiemarkt als een bouwsteen van de CMU die zal bijdragen aan de 
verwezenlijking van deze doelstelling1. Securitisatie kan een brug slaan tussen 
kredietinstellingen en kapitaalmarkten met indirecte voordelen voor burgers en 
bedrijven dankzij onder andere goedkopere leningen, bedrijfsfinanciering, 
hypotheken en credit cards.  
 
In dit licht publiceerde de Commissie op 30 september 2015 het Securitisatie 
Voorstel. De Commissie Economische en Monetaire Zaken (ECON) van het 
Europees Parlement (het Parlement) legde op 19 december 2016 een 
tegenvoorstel (het Parlement Voorstel) voor aan de Raad en de Commissie, dat 
door het Parlement in januari 2017 werd aangenomen. Uit het Parlement Voorstel 
bleek dat het Parlement een minder positieve kijk heeft dan de Commissie en de 
Raad op securitisaties en op de waarde die het zou toevoegen aan de 
doelstellingen van de CMU. Onderhandelingen tussen het Parlement, de Raad en 
de Commissie volgden. Deze triloog leidde op 30 mei 2017 tot een politiek 
akkoord, vlak voor het aanleveren van de kopij van dit hoofdstuk2. De definitieve 
goedgekeurde tekst van de Securitisatie Verordening is op het moment van dit 
schrijven echter nog niet gepubliceerd, waardoor er over een aantal kernpunten 
van de Securitisatie Verordening nog geen volledige duidelijkheid bestaat.  
 
De Securitisatie Verordening zal een groot deel van de regelingen die in de EU 
zijn opgezet sinds de crisis samenbrengen in één verordening. Daarnaast bevat 
het nieuwe regels ten aanzien van eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde 
(STS) securitisaties die een betere behandeling krijgen vergeleken met niet-STS 
securitisaties. STS securitisaties dienen volgens de Commissie een belangrijk 
instrument te vormen voor banken met het oog op hun balansmanagement en de 
overdracht van risico. 
 

                                                   
1 Zie Toelichting bij het Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 

van gemeenschappelijke regels betreffende securitisatie en tot instelling van een Europees kader voor 

eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie en tot wijziging van Richtlijnen 2009/65/EG, 

2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 (het 

Securitisatie Voorstel en de twee Verordeningen gezamenlijk, de Securitisatie Verordening) 
2 Zie http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/05/30-capital-markets-union-securitisation/. 

Zie ook voor de voorlopige tekst die op 11 juli 2017 door het Europees Parlement werd goedgekeurd 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10560-2017-ADD-1/en/pdf.  
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Als onderdeel van de Mid-Term Review of the Capital Markets Union Action 
Plan van 8 juni 2017, dat een overzicht geeft van de tot dan toe bereikte stappen 
en de volgende actiepunten op de agenda, stelt de Commissie dat het nodig is 
opnieuw te bekijken hoe de CMU kan waarborgen dat, in het bijzonder gezien het 
toekomstige vertrek van het Verenigd Koninkrijk als grootste financiële centrum 
uit de EU, EU bedrijven en investeerders toegang hebben tot sterke, dynamische 
en meer geïntegreerde kapitaalmarkten waarbij risico's ten aanzien van financiële 
stabiliteit afdoende worden beheerst. Het akkoord over de Securitisatie 
Verordening is één van de voltooide stappen. De introductie van STS 
securitisaties en aangepaste kapitaaleisen voor banken in de EU dient de 
securitisatiemarkten nieuw leven in te blazen. De toekomst zal uitwijzen of de 
Securitisatie Verordening daadwerkelijk bijdraagt aan het doen herleven van de 
Europese securitisatiemarkten. 
 
1.2. Opbouw van dit hoofdstuk 
 
Dit hoofdstuk schetst een beeld van de uiteenlopende ideeën op basis waarvan de 
Commissie, de Raad en het Parlement over de Securitisatie Verordening hebben 
onderhandeld3.  
 
Het hoofdstuk begint met een korte uitleg over traditionele securitisaties en de 
achtergrond in de aanloop naar de Securitisatie Verordening. Vervolgens wordt 
een aantal specifieke voorstellen uit het Parlement Voorstel van het Parlement 
belicht die een significante impact op de toekomst van securitisaties in Europa 
zouden kunnen hebben, en of en in welke vorm deze voorstellen de Securitisatie 
Verordening halen. Dit hoofdstuk gaat niet in op de specifieke voorstellen ten 
aanzien van STS securitisaties en kapitaaleisen, due diligence en doorlopende 
verplichtingen voor beleggers, transparantie eisen voor originators en boetes en 
aansprakelijkheden die kunnen voortvloeien uit niet nakomen van regels uit de 
Securitisatie Verordening.  
 
1.3. Hoe werkt een securitisatie 
 
Securitisatie is een financieringsstructuur die kan worden gebruikt door een partij 
(bij securitisaties wordt deze partij de originator genoemd4) die over activa zoals 
kredietvorderingen beschikt die een regelmatige en voorspelbare kasstroom 
genereren. Bekende voorbeelden in Nederland van dit soort activa zijn 
hypotheekleningen, consumentenkredieten, MKB kredieten, autoleases of 
creditcards. Bij een securitisatie herfinanciert de originator deze activa door ze 

                                                   
3 Bepaalde andere gelijksoortige financieringsstructuren, zoals synthetische securitisaties, covered bonds, 

European secured notes en een secundaire markt voor leningen in achterstand ('NPLs' of non-performing 

loans) komen in dit hoofdstuk niet aan de orde. Voor een overzicht van de actiepunten van de Commissie ten 

aanzien van deze structuren, zie de Commission staff working document: Economic analysis accompanying the 

mid-term review of the capital markets union action plan van 8 juni 2017. 
4 Dit hoofdstuk schaart hier voor het leesgemak ook de verwijzing naar de termen oorspronkelijke 

kredietverstrekker of sponsor uit het Securitisatie Voorstel onder. 
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via een speciaal hiervoor opgerichte entiteit (de special purpose vehicle (SPV) of 
Issuer) 'om te zetten' in verschillende klassen (ook: tranches) van obligaties, ook 
wel effectisering genoemd. Iedere klasse vertegenwoordigt een eigen 
risicocategorie met een bijbehorende (rente)vergoeding aan de beleggers, waarbij 
de hoogst gerangschikte klasse het laagste risico draagt. In geval van een 
traditionele 'true sale' securitisatie verkoopt en draagt de originator de activa over 
aan de SPV. De SPV geeft vervolgens effecten uit aan beleggers om de koopprijs 
aan de originator te kunnen betalen. Het rendement voor de belegger wordt 
gefinancierd door de kasstromen van de onderliggende activa. Zie hieronder een 
schematisch weergegeven voorbeeld van een securitisatietransactie. Vanwege de 
complexiteit van de belegging is deze niet geschikt voor kleine partijen en 
consumenten.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Voor de reikwijdte van de Securitisatie Verordening is het nog van belang te 
weten dat onder het Europese begrip 'securitisatie' alle transacties vallen die als 
kenmerken hebben dat (i) de in het kader van de transactie gedane betalingen 
afhangen van de prestaties van onderliggende activa (zoals betalingen van rente 
en hoofdsom onder hypotheekleningen) en (ii) de rangorde van de tranches van 
de obligaties of leningen bepalend is voor de verdeling van de verliezen tijdens de 
looptijd van de transactie5. Dit betekent dat alle soorten transacties die aan deze 
kenmerken voldoen, worden geraakt door de verplichtingen en de 
verbodsbepalingen van de Securitisatie Verordening. 
 
2. Achtergrond van de Securitisatie Verordening 
 
2.1. Wat vooraf ging 
 
Na de Amerikaanse hypotheekcrisis hebben zowel de Amerikaanse als de 
Europese overheden een aantal regels vastgesteld om securitisatietransacties 
veiliger en eenvoudiger te maken, onder meer door het stimuleren van een 

                                                   
5 Op grond van de Securitisatie Verordening zullen daarnaast financieringsstructuren uit hoofde van 

gespecialiseerde kredietverlening met de eigenschappen genoemd in artikel 147(8) van Verordening (EG) nr. 

575/2013 (de CRR) zijn uitgesloten van de definitie van 'securitisaties'. 
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verantwoordelijk risicobeheer door de belangen van originators meer in lijn te 
brengen met de belangen van de beleggers. Zo is een originator verplicht om zelf 
in een deel van de securitisatietransactie te beleggen. Daarmee heeft de 
originator, net als de overige beleggers, een belang bij de kwaliteit van de 
onderliggende gesecuritiseerde activa. Deze verplichting wordt ook de 'skin in the 
game' of retentie eis genoemd. Door de retentie eis is het originators niet langer 
toegestaan om gebruik te maken van het 'originate to distribute' model, waarbij 
originators alle door hen verstrekte kredieten verkopen aan securitisatie SPVs, 
hetgeen in aanloop naar de crisis met name in de VS een gebruikelijke praktijk 
was. Originators voelden daardoor een verlies op de kredieten niet zelf. Het 
invoeren van regels zoals deze diende de financiële stabiliteit te waarborgen.  
 
De maatregelen die door de Amerikaanse en de Europese overheden zijn 
genomen inzake securitisaties naar aanleiding van de crisis zijn in hoge mate 
vergelijkbaar. Als gevolg van de maatregelen zijn securitisaties in de VS en de 
EU nu strikt gereglementeerd. Dit heeft, samen met de crisis, tot een enorme 
afname aan securitisatietransacties in Europa geleid.  
 
In tegenstelling tot Amerikaanse securitisaties, hebben de Europese 
securitisatietransacties de crisis relatief goed doorstaan met lage verliezen op de 
gesecuritiseerde activa in vergelijking met de VS en - daarmee - met lage 
verliezen voor beleggers. Dit valt deels te verklaren door het feit dat de 
securitisatiestructuren die in Europa tot aan de crisis minder ver waren 
ontwikkeld en daarmee vaak eenvoudiger en transparanter waren dan een deel 
van de structuren in de VS. Het is daarom opvallend dat sinds het begin van de 
financiële crisis de Europese securitisatiemarkten ondermaats zijn blijven 
presteren, terwijl deze markt in de VS meer lijkt te zijn aangetrokken.  
 
2.2. Doel van de Securitisatie Verordening 
 
De lage populariteit van securitisatietransacties in Europa heeft verschillende 
redenen. Zo kleeft aan dit financieringsinstrument nog een stigma van de 
veroorzaker van de crisis. Een andere belangrijke belemmering voor bepaalde 
groepen beleggers zijn de relatief zware Europese kapitaaleisen en nadelige 
behandeling van securitisatieposities bij het berekenen van de liquidity coverage 
ratio (LCR). Het kapitaal dat een bank bijvoorbeeld moet aanhouden ingeval de 
bank een portefeuille met hypotheekleningen koopt of - indirect - in covered 
bonds investeert, is in beginsel een stuk lager dan wanneer deze bank in dezelfde 
hypotheekportefeuille belegt via een securitisatietransactie, ook als ze enkel in de 
hoogst gerangschikte klasse van effecten investeert. Als reden voor de zwaardere 
weging wordt gegeven dat er bijkomende risico's verbonden zijn aan het 
investeren in een securitisatie, bijvoorbeeld door de complexe structuur van de 
transactie en de afhankelijkheid van de prestaties van betrokken derde partijen bij 
de transactie. Marktpartijen stellen dat deze nadelige behandeling oneerlijk is en 
een onnodig bestraffend karakter heeft, onder meer door (voor inwerkingtreding 
van de Securitisatie Verordening) alle securitisatietransacties over één kam te 
scheren en geen waarde toe te kennen aan de elementen van 
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securitisatietransacties die de risico's op de onderliggende portefeuille juist 
beogen te verkleinen, met name voor de houders van de hoogst gerangschikte 
klasse van effecten.  
 
2.3. Visie van de Commissie 
 
De Commissie ziet securitisatie, als gezegd, als een belangrijk instrument bij het 
verwezenlijken van doelstellingen van de CMU waar meerdere partijen in de 
economie een voordeel mee kunnen behalen. Zo kan een securitisatietransactie 
voor (financiële) ondernemingen toegang bieden tot kapitaalmarkten, waarbij 
deze toegang zonder securitisatie niet mogelijk of een stuk beperkter of duurder 
zou zijn geweest. Voor (financiële) ondernemingen is het een manier om een 
grote groep beleggers te bereiken die de onderneming waarschijnlijk niet had 
kunnen bereiken met het aangaan van bilaterale leningen, door een eigen uitgifte 
van effecten of door de verkoop van de portefeuille van de betreffende activa 
direct aan een andere marktpartij, aangezien effecten makkelijker verhandelbaar 
zijn dan de activa zelf. Lagere financieringskosten van de originator leveren weer 
indirecte voordelen op voor burgers en bedrijven door goedkopere leningen, 
bedrijfsfinancieringen, hypotheken en persoonlijke leningen. Tot slot vormen 
securitisaties interessante investeringen voor beleggers. Via securitisatie 
obligaties kunnen beleggers (indirect) in bepaalde soorten activa en in een 
specifieke risicocategorie investeren, waarbij het beleggingsrisico nagenoeg is 
losgekoppeld van het kredietrisico van de betreffende (financiële) onderneming. 
Het instrument van securitisatie kan hierdoor geschikt zijn voor verschillende 
typen beleggers, van verzekeraars en pensioenfondsen6 tot hedgefunds. 
 
2.4. Visie van het Parlement 
 
Het Parlement was minder enthousiast over de wens van de Commissie om de 
Europese securitisatiemarkten na de kredietcrisis te doen herleven. Zo stelde de 
Commissie dat het Securitisatie Voorstel in beginsel niet beoogt afbreuk te doen 
aan de huidige regelgeving die sinds de crisis van toepassing is op securitisaties 
en dat een 'risicogevoeliger prudentieel kader voor eenvoudige, transparante en 
gestandaardiseerde (STS) securitisatie vereist dat de EU duidelijk definieert wat 
STS-securitisatie is'7 waarbij STS securitisaties onder een voordeliger prudentieel 
regime zouden moeten vallen dan hun complexe, ondoorzichtige en riskante 
tegenhanger. Het Parlement stelde echter in het Parlement Voorstel dat de huidige 
regels die van toepassing zijn op securitisaties dienen te worden versterkt, onder 
meer gezien de risico's van 'increased interconnectedness and of excessive 
leverage that securitisation raises'8 en een mogelijk verhoogd systeemrisico. 
Bepaalde voorstellen van het Parlement in het Parlement Voorstel zouden dan 

                                                   
6 Zie voor een uiteenzetting met heldere voorbeelden van voordelen van securitisaties door Santander, PGGM en 

APG:  https://www.pggm.nl/wat-vinden-we/Documents/Joint-Paper-The-Benefits-of-Securitisation-June-

2016.pdf 
7 Aldus overweging (5) van het Securitisatie Voorstel. 
8 Aldus overweging (5) van het Parlement Voorstel. 
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ook een verscherping betekenen ten opzichte van de maatregelen die sinds de 
crisis zijn genomen op het gebied van securitisaties, die volgens het Parlement 
niet alleen zouden dienen te gelden voor STS. Zo stelde het Parlement voor om 
alle her-securitisaties te verbieden, de retentie eis te verhogen en het micro-
prudentieel toezicht door nationale toezichthouders op originators en het macro-
prudentieel toezicht door de Europese Raad van systeemrisico (ESRB) te 
versterken, waarbij ook een belangrijke rol voor de Europese Bankenauthoriteit 
(EBA) en de ESMA is weggelegd.  
 
3. Het Parlement Voorstel - een aantal maatregelen 
 
3.1. Eisen aan beleggers en originators in een securitisatie (artikel 2a) 
 
Artikel 2a van het Parlement Voorstel van het Parlement bevatte onder meer de 
beperking dat alleen EU 'institutionele beleggers' zouden mogen beleggen in een 
securitisatie. Beleggers uit derde landen waarvan de toepasselijke toezichtseisen 
en -regels geacht worden gelijk ('equivalent') te zijn aan de toepasselijke EU eisen 
zouden wel zijn toegestaan. Derde-landen equivalentie behelst dat het 
toezichtregime van een niet-EU land gelijkwaardig wordt verklaard aan het 
regime van de Securitisatie Verordening. De status van equivalentie kan door de 
EU echter op ieder moment worden ingetrokken. Gezien het hoge aandeel van 
beleggers uit het Verenigd Koninkrijk in Europese securitisaties maakt Brexit de 
impact van dit voorstel extra duidelijk. Het Verenigd Koninkrijk neemt 
momenteel de hoogste plaats in zowel gemeten in het totaal uitstaande bedrag aan 
securitisaties als in het bedrag aan nieuwe uitgiften van securitisatie obligaties in 
2016 in de EU.  
 
Als dit voorstel stand had gehouden, dan zouden de Europese 
securitisatiemarkten worden gesloten voor niet-EU beleggers zoals Amerikaanse 
en Aziatische beleggers en ook beleggers uit het Verenigd Koninkrijk, tenzij het 
Verenigd Koninkrijk na een harde Brexit, en de overige derde landen, de EU om 
een 'equivalente behandeling' onder de Securitisatie Verordening zou vragen en 
de EU, op basis van een analyse van de Commissie, deze status zou erkennen. 
Deze maatregel zou het aantal potentiële beleggers aanzienlijk verkleinen. Dit 
voorstel heeft echter geen stand gehouden en wordt in de Securitisatie 
Verordening vervangen door de eis dat securitisatie obligaties niet aan een niet-
professionele (retail) belegger mogen worden verkocht, tenzij aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan. De deur naar Europese securitisaties blijft derhalve 
open voor niet-EU beleggers.  
 
Daarnaast zou voor de originator gelden dat dit een EU gereglementeerde entiteit 
diende te zijn. Dit zou betekenen dat securitisaties als financieringsbron niet meer 
tot de mogelijkheden behoren voor bedrijven, inclusief het midden- en 
kleinbedrijf, die niet onder toezicht staan. Ook zou deze regel EU beleggers 
kunnen beletten om in Chinese of Australische securitisaties te beleggen, 
waardoor verschillende typen beleggers, waaronder banken en 
langetermijnbeleggers, op zoek zouden moeten gaan naar andere investeringen 
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die aansluiten op hun beleggingsbeleid met een gelijke opbrengst met wellicht 
minder risicospreiding. Ook dit voorstel heeft de Securitisatie Verordening niet 
gehaald, zodat ook niet-financiële ondernemingen gebruik kunnen blijven maken 
van securitisaties als financieringsinstrument.  
 
Wel is tijdens de triloog een discussie ontstaan over de mogelijkheid voor niet-
EU beleggers om van het voordeel van STS securitisaties ten aanzien van 
kapitaaleisen gebruik te kunnen maken. De Securitisatie Verordening bepaalt 
daarom dat securitisaties alleen STS kunnen zijn indien zowel de originator als de 
issuer in de EU gevestigd zijn. Dit zal investeringen door EU beleggers in niet-
EU transacties, zoals transacties uit de VS, Azië en, na Brexit, het Verenigd 
Koninkrijk, minder aantrekkelijk maken, tenzij er nog een aanpassing volgt in de 
definitieve tekst van de Securitisatie Verordening.  
 
3.2. De 'skin in the game' retentie eis (artikel 4) 
 
De huidige retentie eis van 5% is inmiddels een bekende eis in de internationale 
markt. In het Parlement Voorstel zette het Parlement in op een verhoging van 
deze eis tot 10%, met de mogelijkheid om in de toekomst de hoogte van de 
retentie eis aan te passen tot maximaal 20%, mede afhankelijk van het type 
onderpand, met het oog op wijzigingen van marktomstandigheden, het 
voorkomen van waardebubbels bij bepaalde activa en om te voorkomen dat de 
securitisatiemarkten zouden dichtgaan. Tegenstanders van dit voorstel stelden dat 
een dergelijke verhoging en onzekerheid over welke retentie eis zou gaan gelden 
voor welk type securitisatie de Europese securitisatiemarkten zouden 
belemmeren. Onderhandelingen tijdens de triloog hebben ertoe geleid dat de 
retentie eis 5% blijft, in lijn met de bestaande marktpraktijk en oorspronkelijke 
standpunt van de Raad en de Commissie. 
 
3.3. Geen cherry picking (artikel 4(1a)) (en nieuw artikel 17 Securitisatie 

Verordening) 
 
Het Parlement stelde een aanvullende eis voor, om te voorkomen dat de 
originator activa met een lagere kredietwaardigheid mag selecteren om te 
securitiseren en de betere activa zelf houdt. Artikel 4(1a) van het Parlement 
Voorstel bepaalde dat verliezen geleden op de gesecuritiseerde activa niet 
significant hoger zouden mogen zijn dan de verliezen geleden gedurende dezelfde 
periode op homogene activa op basis van een willekeurige selectie van de activa 
die de originator op eigen balans houdt. Het zou moeten gaan om activa die tot 
hetzelfde type behoren en die vergelijkbaar zijn op basis van de onderliggende 
contracten, het kredietrisico, vervroegde aflossingen en andere karakteristieken 
die de geldstromen bepalen. De originator zou een boete kunnen oplopen bij 
overtreding van deze regel.  
 
Dit specifieke voorstel van het Parlement leidde tot een aantal vragen en ook 
zorgen. Het was onduidelijk hoe hiermee zou moeten worden omgegaan in het 
geval van originators die al hun homogene activa willen gebruiken voor een 
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securitisatietransactie. Indien een originator een percentage van gelijksoortige 
activa, die het eerste verlies pakken, op eigen balans zou houden om aan de 
retentie eis te voldoen, zou de originator dan nog extra gelijksoortige activa op 
eigen balans moeten houden om aan deze tweede eis te voldoen? Zo ja, om 
hoeveel activa zou het dan moeten gaan?  
 
Dit voorstel wordt in de Securitisatie Verordening vervangen door het voorschrift 
dat een originator geen activa mag selecteren voor een securitisatie met als doel 
dat, gemeten over een periode van maximaal 4 jaar vanaf uitgifte, de 
gesecuritiseerde activa meer verliezen zullen dragen dan vergelijkbare activa die 
de originator zelf houdt. Hoewel de introductie van de vereiste oogmerk en een 
limitering in tijd het risico op een overtreding verlaagt, blijft een aantal van de 
voorgaande vragen ook bij dit aangepaste voorschrift onbeantwoord. 
 
Daarnaast is tijdens de laatste politieke onderhandelingen een nieuwe bepaling 
toegevoegd aan de Securitisatie Verordening, die er onder meer in voorziet dat 
originators dezelfde 'sound and well defined' criteria hanteren ten aanzien van het 
verstrekken van zowel de gesecuritiseerde activa als de niet-gesecuritiseerde 
activa. Hoewel de impact van dit nieuwe artikel 17 nog niet geheel duidelijk is, 
bestaat de zorg dat dit vereiste in de weg staat aan het securitiseren van activa in 
achterstand (NPLs), waarbij met name ten aanzien van oudere portefeuilles het 
moeilijk of zelfs onmogelijk kan zijn om aan te tonen dat dergelijke activa 
destijds op basis van sound and well defined criteria zijn verstrekt. Ook is de 
markt verrast door het tweede lid dat een algeheel verbod lijkt in te houden om 
een securitisatie aan te gaan waarbij (één van de) onderliggende 
hypotheekvorderingen voortvloeit uit een hypotheek waarbij de informatie van de 
consument niet door de originator is geverifieerd ('self-certified mortgages'). Dit 
kan tot problemen leiden bij toekomstige herfinancieren van oudere securitisaties 
waar dergelijke hypotheken deel van uitmaken.  
 
3.4. Transparantie eisen voor beleggers (artikel 5(1a)) 
 
Het Parlement stelde voor dat een belegger die securitisatie effecten koopt op de 
secundaire markten zich kenbaar moet maken aan zijn competente 
toezichthouder. De belegger zou informatie dienen te verstrekken over zijn 
identiteit, zijn uiteindelijke belanghebbende eigenaar, en de hoogte van zijn 
investering en de betreffende risicocategorie waarin hij belegt. De reden was om 
transparantie in de markt te verbeteren zodat toezichthouders zouden weten waar 
het overgedragen risico op de gesecuritiseerde portefeuille zich bevindt. Voor de 
publicatie van het Parlement Voorstel bestond zelfs het idee dat deze informatie 
openbaar zou zijn, hetgeen waarschijnlijk een onoverkomelijk struikelblok voor 
veel private transacties had betekend. Het Parlement heeft tijdens de triloog deze 
eis opgegeven en het maakt daarmee geen onderdeel uit van de Securitisatie 
Verordening.  
 
Overigens bevat artikel 7 van de Securitisation Verordening echter wel de eis aan 
de zijde van originators en SPVs om informatie over alle securitisaties, 
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waaronder private transacties, te delen. Hoewel dit niet via een publieke 
securitisation repository hoeft te geschieden, kan ook dit tot een onwerkbaar 
resultaat voor dit soort transacties leiden. 
 
4. Conclusie 
 
De uiteindelijke tekst van de Securitisatie Verordening is in de triloog gevormd in 
een spanningsveld tussen enerzijds de risico’s van complexe, ondoorzichtige 
securitisaties die als gevolg van de crisis in de VS nog vers in het geheugen staan 
en anderzijds de wens om eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde 
securitisaties voor originators, beleggers en de reële economie mogelijk te maken 
en een goed functionerende kapitaalmarkt te hebben. Bepaalde voorstellen van 
het Parlement die mogelijk een grote belemmering voor de Europese 
securitisatiemarkten hadden kunnen vormen, hebben de finale tekst van de 
Securitisatie Verordening niet of in gewijzigde vorm gehaald.  
 
Het staat niet ter discussie dat een herhaling van ondoorzichtige risicovolle 
securitisaties moet worden voorkomen. De markt staat open voor het concept van 
STS securitisaties. Problemen ontstaan echter wanneer er sprake is van 
overregulering of vage regelgeving, waarbij een veelvoud aan regels die hetzelfde 
risico beogen te beperken elkaar overlappen en onduidelijk zijn en soms zelfs 
inconsistentie opleveren. Hetzelfde geldt voor onevenredige verzwaringen van de 
lasten, aansprakelijkheden of beperkingen voor beleggers, originators en issuers 
vergeleken met andere financieringsconstructies die worden gedekt door 
hetzelfde pakket activa. Na de onderhandelingen in de triloog lijkt de huidige 
Securitisatie Verordening een werkbare basis voor Europese securitisatie 
transacties. Wel is het achteraf bezien zonde dat tijdens de eerste fase van 
onderhandelingen tussen de Commissie en de Raad9 niet de tijd is genomen een 
aantal niet-controversiële, juridisch technische mankementen op te lossen, hoewel 
men toen niet kon vermoeden dat het onderhandelingstraject met het Parlement 
zo lang zou duren. Hoewel de Securitisatie Verordening zo goed als finaal is, 
bestaat de hoop dat bepaalde praktisch onwerkbare bepalingen nog kunnen 
worden bijgeschaafd. Daarnaast dient een veelvoud aan regulatory technical 
standards te worden vastgesteld, waarvan een aantal naar verwachting pas na het 
van toepassing worden van de Securitisatie Verordening op 1 januari 2019 gereed 
zal zijn. Tot slot blijft een belangrijke taak weggelegd voor zowel originators als 
investeerders om ervoor te zorgen dat het doel van de Securitisatie Verordening 
wordt bereikt. 

                                                   
9 Binnen 9 weken na publicatie, op 2 december 2015, keurde het Comité van permanente vertegenwoordigers 

(Coreper) namens de Europese Raad (de Raad) een onderhandelingsstandpunt goed over het Securitisatie 

Voorstel zodat gesprekken met het Europees Parlement (het Parlement) spoedig daarna van start konden gaan. 


