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is risico 
MAnAgEMEnT 
dE grooTsTE 
vEroorZAkEr 
vAn risico?
tijdens het economic Capital seminar van Capgemini Consulting afgelopen januari is 
ingegaan op de stelling: is risk management the biggest risk generator of all? de stelling 
is naar voren gebracht door justin fox, auteur van het boek the myth of the rational 
market, en voormalig economie correspondent van time en fortune. Volgens justin 
fox vertrouwen risk managers vaak te sterk op historische volatiliteit en correlaties als 
voorspeller van de toekomstige beweging van assets en bestaat er het risico dat zij hun 
beoordelingsvermogen uitschakelen door het automatisme waarmee risicoberekeningen 
worden uitgevoerd. 

tekst: marco Folpmers

Uniforme risico methodieken leiden tot 
systeemrisico

Het belangrijkste argument is echter dat er een grote 
uniformiteit is van berekeningswijze en dat daardoor 
geen stabiel systeem ontstaat: de economie werkt als een 
ecosysteem waarin een grote mate van biodiversiteit de 
beste garantie is voor continuïteit. Een voorbeeld zijn 
de (high-frequency) algorithmic trading routines die bij 
verschillende banken gelijke triggers afvuren voor aan- 
en verkoop, waardoor in een downturn tegelijkertijd 
verkooporders worden afgevuurd. Als de omvang van 
deze handel in het betreffende stuk voldoende massa 

heeft, kan de routine zelf van invloed zijn op de nieuwe, 
lagere, prijs waardoor er weer nieuwe, en sterkere, 
verkoopsignalen worden afgevuurd. En zo verder.

Justin Fox wijst in dit kader ook op het debacle van 
het LTCM fonds in 1998. Toen na de Russische default 
LTCM gedwongen werd de portfolio te herzien, waren 
er dermate veel andere fondsen in de markt die LTCM 
volgden dat de herziening zelf invloed begon te krijgen 
op de marktprijzen met de bekende gevolgen. In dit kader 
citeert Justin Fox Harry Markowitz, de bedenker van de 
portfolio theorie, die over LTCM opmerkte: ‘I’m assuming 
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kwalifi caties voor het kernkapitaal. Er komt een specifi eke 
target waarde voor het zogenaamde Common Equity 
Tier 1 (CET1) kapitaal dat uitsluitend uit aandelen mag 
bestaan en eeuwigdurende leningen (perpetuals) zonder 
verplichtingen ten aanzien van dividend/coupon. De CET1 
ratio (dus de risico-gewogen activa gedeeld door het CET1 
kapitaal) moet vanaf 2013 minstens gelijk zijn aan 3,5% en 
vanaf 2019 minstens gelijk aan 7,0%. Dit is dan inclusief de 
nieuwe ‘capital conservation buffer’.

Tegelijkertijd zullen de risico-gewogen activa 
toenemen als gevolg van de nieuwe regels ten aanzien van 
het marktrisico: de berekening van de zogenaamde stress 
VaR die moet worden opgeteld bij de gebruikelijke VaR voor 
het marktrisico, de opslag voor het default-risico in het 
handelsboek en de nieuwe behandeling van securitisaties 
in het handelsboek. Ook zullen de risico-gewogen activa 
voor de kredietportefeuille toenemen als gevolg van 
de nieuwe regels op het gebied van securitisaties in het 
bankenboek en de hogere belasting van deelnemingen in 
fi nanciële ondernemingen. 

Naast genoemde aanscherpingen zal ook een leverage 
ratio worden ingevoerd (parallelle run vanaf 2013, 
invoering vanaf 2018) die afdwingt dat de bank altijd 
tenminste 3% van de balans aanhoudt in kernkapitaal. 
Deze maatregel is alleen te begrijpen als een soort ultiem 
slot op de deur omdat de leverage ratio op geen enkele 
wijze risicogewogen is: een enorme stap terug naar 
pre-Basel I tijden.

Op macro-prudentieel gebied (tweede pijler) wordt een 
‘countercyclical buffer’ geïntroduceerd. Deze extra buffer 
(bovenop de onderstaande 7% target waarde van de 
CET1 ratio) kan op basis van nationale discretie worden 
toegepast wanneer de mate van binnenlandse krediet-
verlening aan bedrijven en particulieren erg hoog is ten 
opzichte van het Bruto Binnenlands Product. Gezien de 
relatief hoge schuldpositie in Nederland als gevolg van de 
hoge mate van huiseigenaarschap is zeker te verwachten 
dat deze extra buffer voor Nederlandse banken van 
toepassing zal zijn. 

Ook introduceert Basel III een extra buffer voor 

that the investor is a price taker, he’s not going to go in and 
bother the market if he makes a transaction. These guys 
were just too big a piece of the market to assume that.’

Systeemrisico en Basel III
De grote vraag die relevant is voor Nederlandse 

banken, is of deze stelling, die uniformiteit verbindt met 
systeemrisico, ook van toepassing is op de risicosystemen 
voor het kredietrisico in het bankenboek en het 
marktrisico in het handelsboek (in het bestek van dit 
artikel worden operationeel risico en renterisico buiten 
beschouwing gelaten). Om deze vraag adequaat te kunnen 
beantwoorden is gedurende het seminar uitgebreid 
ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen rond Basel III. 

De nieuwe ontwikkelingen rond Basel III zijn te 
structureren rond vier pijlers in onderstaande fi guur: 

Figuur 1: elementen van Basel III verdeeld over vier pijlers

De eerste drie pijlers worden hieronder kort 
behandeld.

Solvabiliteit (pijlers 1 en 2)
Op het gebied van het micro-prudentieel toezicht 

(eerste pijler) is te verwachten dat - zonder wijzigingen 
door het management van de bank - het kernkapitaal 
daalt als gevolg van strengere regels ten aanzien van 
aftrekposten (corresponding deductions) en strengere 
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Discussie tijdens Economic Capital seminar Justin Fox Marco Folpmers
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Voor het aansterken van de CET1 ratio bestaan 
verschillende mogelijkheden zoals het aantrekken van 
extra (common equity) kapitaal of het reduceren van 
de portefeuille. Een aantrekkelijker optie is echter het 
reduceren van het gepercipieerde risico aan de hand 
van meer toegespitste modellen. Door bijvoorbeeld 
kredietrisico modellen (voor PD en LGD) meer specifiek 
te maken voor de verschillende soorten activa op de 
balans kan zowel een betere risicoselectie en –sturing 
plaatsvinden, alsook kan het risico worden gereduceerd 
doordat een betere inschatting van het risico mogelijk is.

Uniformiteit leidt tot meer risico?
Er schuilt inderdaad een potentieel gevaar in de 

convergentie van risicomethodieken voor de toepassing 
van markt- en kredietrisico. Dit effect kan worden versterkt 
wanneer banken gebruik maken van een beperkte set aan 
third-party software op het gebied van rating, economisch-
scenariogeneratoren (ESG’s) en marktrisico. Hier staat 
tegenover dat in het kader van Pillar 2 van Basel II bij de 
berekening van het Economisch Kapitaal de bank wordt 
uitgenodigd om de modellering aan te laten sluiten bij 
de specifieke portefeuille en operaties van de bank. Het 
toezicht op dit Economisch Kapitaal is dan ook principle-
based ingericht, in tegenstelling tot de meer rule-based 
vorm van supervisie in het kader van Pillar 1 van het Basel 
II akkoord. 

Tevens valt te verwachten dat Basel III uitnodigt tot 
een meer specifieke modellering van de verschillende 
soorten activa op de balans waarbij het sterk de vraag is of 
dit leidt tot meer uniformiteit.

Desalniettemin is de waarschuwing dat uniformiteit 
leidt tot meer risico er zeker een om ter harte te nemen 
in een wereld waarin soms nog louter gestuurd wordt op 
dashboards en stoplichten.   «

systeembanken. Dit is op zichzelf een merkwaardige 
regel aangezien het moeilijk voorstelbaar is hoe een extra 
buffer bij een systeembank het risico dat andere banken 
afhankelijk zijn van deze bank vermindert. De maatregel 
reduceert immers niet deze mate van afhankelijkheid. 
Mogelijk wordt de regel ingevoerd bij wijze van een extra 
belasting voor systeembanken in de verwachting dat 
mede door deze maatregel systeembanken opgesplitst 
worden in kleinere banken die elk op zichzelf niet langer 
systeembank zijn. 

Liquiditeit (pijler 3)
Basel III introduceert twee nieuwe ratio’s voor 

liquiditeit, één voor de korte termijn (30 dagen) en één 
voor de langere termijn. Wanneer banken vanaf 2018 
voor beide ratio’s aan minimumdoelstellingen zullen 
moeten voldoen zal een groter deel van de funding 
dienen te bestaan uit stabiele funding en zal er minder 
van de rentespread als gevolg van looptijdverschillen van 
activa en passiva kunnen worden geprofiteerd. Basel III 
geeft aan dat de liquiditeitsregels en solvabiliteitsregels 
hand in hand gaan, aangezien een ontwikkeling naar 
meer liquide activa door toepassing van de liquiditeits-
ratio’s ook als gevolg zal hebben dat er activa worden 
aangetrokken (zoals staatsobligaties) met minder kapitaals-
beslag. Dit is een te rooskleurige voorstelling van zaken: 
het opschroeven van de CET1 ratio aan de hand van 
teruggeploegde winsten zal bemoeilijkt worden als de 
bank gedwongen wordt een groter deel van de activa in 
niet- of nauwelijks renderende stukken als staatsobligaties 
te steken.

Gedragseffecten Basel III
De ontwikkelingen op het gebied van solvabiliteit en 

liquiditeit zijn uitgezet in bovenstaand schema, waarbij 
ook de management acties van de kant van de bank zijn 
aangegeven. 

Figuur 2: Basel III en gedragseffecten
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