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1 Cardano 

Swapcontracten 

Typische kenmerken o.a: 

- geen onderpand 

- break clausules 

 



2 Cardano 

Gelijkwaardigheid? 
• Bank is calculation agent 

• Cross default threshold  (25mio vs 1mld) 

• ATE’s op de WoCo 

• Additionele representaties door WoCo 

• Corporaties gedwongen tot unwind 

(kunnen wettelijk niet tegensluiten) 



3 Cardano 

Herstructurering van swaps is een transactie 



4 Cardano 

Waar komt de win van de bank vandaan? 

Vermogen 

Transacties 

Return 

on Equity 

Hoe meer eigen vermogen, hoe meer dividend uitbetaald moet worden 



5 Cardano 

Eisen aan kapitaalbuffers van de bank 

Vermogen 

X% 

Risico gewogen activiteiten 



6 Cardano 

Swap activiteiten op de bankbalans 

Swap contracten 

•  Risico Gewicht * Exposure bij Default 

 Gewichten (standaard methode): 

  

 

  

 

• Exposure bij Default: 

 Marktwaarde + Potential Future Exposure Add on 

 PFE Add On: Hoofdsom * Percentage 

 Looptijd 

<1 jaar 1 jaar – 5 jaar > 5 jaar 

0% 0.5% 1.5% 

Krediet inschatting AAA tot 

AA- 

A+ tot A- BBB+ tot 

BB- 

Onder 

BB- 

Non-

rated 

Risico gewicht 20% 50% 100% 150% 100% 



7 Cardano 

Buffer eis voor de bank 
 

Kapitaal buffers opgebouwd uit 

 

• Core tier 1 (3.0% – 4.5%) 

• Capital conservation buffer 

 Rem op cash uitgaven (dividend, bonus etc) 

 2.5% eis 

• Countercyclical buffer 

 Tussen 0% en 2.5% 

• Add on voor SIFI 

 Om system risico te verkleinen, verschilt per land 
 

 

 

Ratio’s relatief aan risico gewogen activiteiten. Voor swaps: Gewicht x Exposure at Default 

Exposure at Default is hoog voor swaps die voor de bank een positieve marktwaarde hebben. 

Minimum  
capital 

Capital  
Conservation  

Buffer 

Countercyclical  
Buffer 

SIFI surcharge 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

14% 

Basel III 



8 Cardano 

Win voor de bank in herstructurering van swaps 
 

Herstructureren van een swap zonder onderpand (met positieve 

waarde) voor de bank: 

 

verlaagt het vereiste kapitaal 

verlaagt kosten van vermogen (dividend is duur vermogen) 

verhoogt rendement voor aandeelhouders 

vergroot de mogelijkheid cash uit te betalen (lagere conservation 

buffer) 



9 Cardano 

Win voor de woningcorporatie 
 

• Gebruik maken van kortingen die banken willen geven (kunnen 

aanzienlijk zijn) 

• Geen derivaten meer: 
- Verdwijnen mogelijke opslag op de variabele financiering (lening wordt gefixeerd) 

- Verdwijnen mogelijke acute liquiditeitsnoodzaak bij raken early termination trigger in 

documentatie 

 

De hoogte van het voordeel van de woningcorporatie is afhankelijk 

van de financieringscondities waartegen herstructurering mogelijk is.  

Kan de sector elkaar niet helpen? Cash-rich corporaties lenen aan 

corporaties die gaan herstructureren.  



10 Cardano 

Herstructurering van swaps 
 

Doel voor de bank: verlaging risico gewogen activiteiten 

 

Door: 

• Unwind 

• Novatie 

• Introductie mandatory break clause 



11 Cardano 

Herstructurering van swaps: novatie 
 

 

NewParty 

 

 

 

 

 

 

MtM 



12 Cardano 

Waardering van Swaps 
 

• De waarde van een swap wordt bepaald door discontering van de 

contractueel vastgelegde kasstromen. 
– Start met risicovrije waardering (EONIA-discounting) 

– Corrigeer voor tegenpartijrisico (CVA & DVA) 

 

• Daarnaast heeft elke partij specifieke issues die de 

winstgevendheid van swaps voor haar bepalen: 
– Invloed van financieringskosten van het swapboek (FVA) 

– Invloed op geëist eigen vermogen (risico gewogen activa) (KVA) 

Uit deze posten kan de bank kortingen betalen. Inzicht in de hoogte 

hiervan geeft een goede onderhandelingspositie. 



13 Cardano 

Impact van kredietwaardigheid 
 

CDS level CVA 

50bp 880.000 

100bp 1.580.000 

150bp 2.160.000 

30Y 100mio swap, geen onderpand 



14 Cardano 

Verloop CVA in de tijd 

30Y swap, CDS op WoCo op 50bp 

• CVA loopt langzaam uit het contract 

• Bij unwinds van swaps met een lange resterende looptijd is de 

CVA belangrijk onderdeel van swaps zonder onderpand 



15 Cardano 

Herstructurering van swaps: mandatory breaks 
 

Verplichte afkoop van het contract op een gespecificeerde datum. 

Onder ISDA: afkoopwaarde = Cash Settlement Amount: 

- Bedrag overeengekomen tussen partijen, of 

- In overeenstemming met de Cash Settlement Method zoals 

bepaald in de confirmatie 

 

Speciale aandacht in de confirmatie: 

- Welk Cash Settlement Method? 

- Welke Settlement Rate? 

- Welke Quotation Rate? (BID/MID/ASK) 



16 Cardano 

Waarde van mandatory breaks 
 

Een voorbeeld: 

Looptijd: 30 jaar, hoofdsom: 100mio, CDS van de WoCo: 50bp 

  
Deal details Swap spread Waarde spread 

(euro) 

Geen onderpand, geen breaks 3.4bp 880.000 

Geen onderpand, break na 10 jaar 2.3bp 610.000 

Geen onderpand, break na 5 jaar 0.9bp 234.000 

Door de mandatory break daalt de CVA aanzienlijk. 

  



17 Cardano 

Impact van mandatory breaks 
 

30Y swap zonder breaks (95% PFE) 

30Y swap met break na 10y (95% PFE) 



18 Cardano 

Aandachtpunten bij de executie 
 

• De korting die een bank aanbiedt moet op moment van handelen 

worden gewaardeerd en afgezet tegen afspraken: 
- Risicovrije waarde (verschilt per seconde) 

- % van de CVA dat wordt uitbetaald 

- % van FVA dat wordt uitbetaald 

- % RWA dat wordt uitbetaald 

CVA, FVA en RWA zijn afhankelijk van de rentestand, financieringskosten en 

CDS niveaus. 

• Staar je niet blind op zogenaamde kortingen, als er (onterechte) 

andere zaken worden opgevoerd als kosten 

• Accepteer niet zonder meer mandatory breaks 

• Welke afrekeningsmethodiek is contractueel afgesproken? 

 


