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// WETENSCHAP EN PRAKTIJK

CENTRAL CLEARING:  
TEGENPARTIJRISICO BLIJFT!

De European Market Infrastructure Regulation (‘EMIR’) stelt regels voor het 
centraal afwikkelen van bepaalde OTC-derivatentransacties door een centrale 
tegenpartij (‘CCP’). De belangrijkste redenen voor de introductie van het centraal 
afwikkelen van derivatentransacties via een CCP zijn: 1) het vergroten van 
transparantie en 2) het elimineren van tegenpartijrisico en systeemrisico. In 
tegenstelling tot wat menigeen denkt, blijven centraal geclearde derivaten 
onderhevig aan tegenpartijrisico. In dit artikel bespreken we op welke manier 
tegenpartijrisico voorkomt bij central clearing en wat de mogelijkheden zijn om 
het te beperken.

overeenkomst met een DCM (een bank 
die aangesloten is bij een CCP). Een DCM 
werkt dan als doorgeefluik tussen de CCP 
en haar eigen klanten. Indien een DCM 
of CCP omvalt, bestaat het risico dat de 
uitstaande derivatentransacties 
ontbonden worden. Net als bij niet-
centraal geclearde derivatentransacties 
kan dit leiden tot verlies van (een deel) 
van de marktwaarde, verliezen door het 
(tijdelijk) lopen van additioneel 
marktrisico en kosten voor het opnieuw 
moeten afsluiten van de ontbonden 
transacties. De kans dat een CCP omvalt, 
is doorgaans kleiner dan de kans dat een 
DCM omvalt. In dit artikel focussen we 
daarom op de risico’s die marktpartijen 
lopen ten opzichte van een DCM.

BEHEERSING TEGENPARTIJRISICO 
CENTRAL CLEARING
Central clearing elimineert tegen-
partijrisico dus niet, maar verlaagt het 
wel. Dit wordt gerealiseerd door hogere 
buffers en de mogelijkheid om derivaten-
transacties over te brengen van de ene 
naar de andere DCM (‘portability’). 
Daarnaast kan het tegenpartijrisico 
verlaagd worden door spreiding van 
derivatentransacties over DCM’s.

TEGENPARTIJRISICO CENTRAL CLEARING
EMIR verplicht marktpartijen om 
toegang tot een CCP te verkrijgen. Dit 
kan door zelf direct aansluiting tot een 
CCP te verkrijgen als Direct Clearing 
Member (‘DCM’) of via een clearing-

HOGERE BUFFERS
De belangrijkste buffers bestaan uit 
Initial Margin (IM) en het default fonds 
van de CCP. Al bij het afsluiten van 
centraal geclearde derivatencontracten 
moeten marktpartijen onderpand bij de 
CCP storten: de IM. Als een van de 
marktpartijen die betrokken is bij dit 
derivatencontract omvalt, zal in eerste 
instantie de IM gebruikt worden om de 
negatieve gevolgen hiervan zoveel 
mogelijk te beperken. Mocht de IM niet 
voldoende zijn, dan zal ook gebruik-
gemaakt worden van het default fonds. 
Alle aangesloten DCM’s storten geld in 
dit default fonds van de CCP. De kosten 
van het default fonds zullen door de 
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Central clearing  
elimineert tegenpartijrisico 

niet, maar verlaagt  
het wel.
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portability zal slagen. De combinatie van 
een extreem korte periode en stress in de 
markt maken het haast onmogelijk om 
een nieuwe clearingovereenkomst met 
een andere DCM uit te onderhandelen.

Een andere mogelijkheid is gebruikmaken 
van een back-up DCM. Dit is echter kost-
baar en operationeel risicovol. De relatie 
met deze DCM is ‘slapend’. Voor de 
garantie dat de huidige derivaten-
portefeuille overgebracht wordt na het 
omvallen van de huidige DCM, vraagt de 
back-up DCM een vergoeding. Deze zal 
qua omvang in de buurt komen van de IM 
bij de huidige DCM. Daarnaast wordt de 
back-up DCM pas geactiveerd op het 
moment dat de huidige DCM omvalt. De 
vraag is of op dat (cruciale) moment de 
operationele afhandeling vlekkeloos 
verloopt.

Ten slotte bestaat de mogelijkheid om 
clearingovereenkomsten met meerdere 
DCM’s af te sluiten. Het spreiden van de 
derivatenportefeuille over meerdere 
‘actieve’ DCM’s verlaagt niet alleen het 
concentratierisico, het vergroot ook de 
kans dat portability slaagt (maar is geen 
garantie). Hiervoor zijn verschillende 
redenen aan te dragen. Zo is het niet 
nodig om ten tijde van stress in de markt 
een clearingovereenkomst met een 
nieuwe DCM af te sluiten (de contracten 
zijn immers al aanwezig). Ook is het van 
belang dat met de DCM’s een actieve 
relatie onderhouden wordt. Essentiële 
aspecten, zoals het boeken van nieuwe 
transacties en het uitwisselen van 
onderpand, worden dan immers regel-
matig ’getest’. Ten slotte hoeft, door de 
spreiding over DCM’s, maar een deel van 
de (en niet de gehele) derivaten-
portefeuille overgebracht te worden naar 
een andere DCM. Door de kleinere omvang 
zal de kans groter zijn dat de DCM waar 
de portefeuille naar overgebracht wordt, 
deze accepteert.

CONTRACTVOORWAARDEN
Bij de beheersing van het 
tegenpartijrisico is het uiteraard van 
belang om goede contractvoorwaarden 
met de DCM’s uit  te onderhandelen. 
Naast kosten gaat het hier onder meer 

DCM’s geheel/gedeeltelijk doorbelast 
worden aan haar klanten. Deze hogere 
buffers helpen verliezen te minimaliseren 
wanneer een DCM omvalt. Tegelijkertijd 
leiden ze tot een toename van de kosten 
van derivatentransacties.

PORTABILITY
Als een DCM omvalt heeft dit niet alleen 
gevolgen voor de derivatenportefeuille 
van de DCM zelf, maar ook voor de porte-
feuilles van haar klanten. Wanneer een 
DCM omvalt kan dat (net als bij een niet-
centraal geclearde derivatentransactie) 
leiden tot ontbinding van derivaten-
transacties van haar klanten. Portability 
is binnen central clearing de enige 
manier waarop voorkomen kan worden 
dat derivatentransacties van klanten 
aangesloten bij een DCM die omvalt, 
ontbonden worden. We focussen hier op 
de wens voor portability in tijden van 
stress (lees: nadat een DCM is omgevallen). 
De CCP begeleidt het overbrengen van de 
derivatenportefeuilles van klanten van 
de omgevallen DCM naar andere beschik-
bare DCM’s. Hier stelt de CCP een korte 
periode voor beschikbaar (meestal 48 
uur). Na deze periode zullen de derivaten-
portefeuilles worden ontbonden.

Er zijn verschillende uitgangssituaties 
mogelijk, die we kort zullen bespreken. 
Een partij kan een clearingovereenkomst 
hebben met: 1) één DCM, 2) één DCM plus 
daarnaast een contract met een reserve-
DCM en 3) meerdere DCM’s.

Indien de enige DCM waarmee een 
clearingovereenkomst is afgesloten 
omvalt, dan is de kans zeer klein dat 

ook om de omvang van limieten, de 
voorwaarden voor het kunnen ’porten’ 
van transacties (zowel voor het omvallen 
van een DCM als na het omvallen van een 
DCM), de toegestane vormen van 
onderpand voor IM en de rechten van 
DCM’s om (eventueel na een bepaalde 
termijn) het contract op te zeggen of op 
onderdelen aan te passen.

CONCLUSIE
Central clearing laat tegenpartijrisico 
niet verdwijnen. Het verlaagt het tegen-
partijrisico wel door de inzet van hogere 
buffers en portability. Gebruikmaken van 
meerdere DCM’s (met goede contract-
voorwaarden!), waarmee een actieve 
relatie wordt onderhouden, vergroot de 
kans van het slagen van portability en 
verlaagt tegelijkertijd het concentratie-
risico. Dit is de voordeligste en waar-
schijnlijk meest succesvolle methode  
om het tegenpartijrisico onder central 
clearing te beheersen. « 

Dit artikel is geschreven door Patrick Riegel, 
Adviseur Balansmanagement en Richard 
Kragtwijk, Portefeuille Manager Derivaten 
bij Achmea Investment Management.
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Portability is  
binnen central clearing  

de enige manier waarop 
voorkomen kan worden dat 

derivatentransacties van 
klanten aangesloten bij 
 een DCM die omvalt,  
ontbonden worden.




