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De gestructureerde financieringsinstrumenten vertegenwoordigen een vorm van effectiseringstechnologie 
die kan worden gedefinieerd aan de hand van drie kenmerken: het poolen van financiële activa (zoals 
leningen, obligaties of credit-default swaps), scheiding tussen het kredietrisico van de gepoolde activa en 
het kredietrisico van de uitgever - meestal door gebruik te maken van een in de tijd begrensd special 
purpose vehicle (SPV) en uitgifte door het SPV van in tranches gesplitste passiva, gedekt door de 
gepoolde activa. Bij het splitsen in tranches (tranching) worden de kasstromen uit de gepoolde activa  
verdeeld over verschillende categorieën van passiva met uiteenlopende kenmerken inzake risico en 
rendement. Tranching wordt vaak gebruikt om effecten te creëren met uiteenlopende voorrangsniveaus 
(seniority): senior tranches worden eerst terugbetaald, gevolgd door de mezzanine tranches en daarna de 
tranches met het laagste voorrangsniveau, de equity tranche. Dit betekent dat de houders van effecten uit 
de equity tranche verliezen moeten dragen zodra er in de onderliggende activa wanbetalingen zijn. Als de 
wanbetalingen in de activaportefeuille zo hoog zijn opgelopen dat de equity tranche volledig is uitgeput, 
moet de mezzanine tranche de verliezen opvangen. De senior tranche dekt alleen verliezen als de equity 
en de mezzanine tranches volledig uitgeput zijn, d.w.z. enkel in uiterst ongunstige omstandigheden. 
 
Deze paper belicht de financiële literatuur met betrekking tot security design en effectisering, teneinde de 
economische krachten bloot te leggen die aan de basis liggen van de creatie van gestructureerde 
financieringsinstrumenten. Een van de vragen die worden behandeld is: in welke omstandigheden creëert 
de uitgifte van gestructureerde financieringsinstrumenten waarde? Met andere woorden, hoe is het 
ontstaan van deze markt te verklaren? Tranching is het essentiële verschilpunt tussen gestructureerde 
financieringsinstrumenten en traditionele geëffectiseerde producten. Een andere vraag in dat verband die 
aan bod komt in de paper is wanneer kan worden verwacht dat een gestructureerd financieringsinstrument 
wordt gebruikt in plaats van een traditioneel geëffectiseerd product. De beweegredenen van financiële 
intermediairs om gestructureerde financieringsinstrumenten uit te geven zijn onder meer toegang tot 
nieuwe financieringsbronnen, vermindering van economisch of reglementair kapitaal en 
arbitragemogelijkheden. De beleggers worden gedreven door portefeuillediversificatie en het vooruitzicht 
op aantrekkelijke risico-rendementsverhoudingen in een context van lage rente.  
 
Net als vroegere financiële innovaties, zijn gestructureerde financieringsproducten ontstaan als antwoord 
op onvolkomenheden in de financiële markten. Onvolkomenheden die een cruciale rol spelen in de 
waardecreatie van gestructureerde financiering zijn onder meer asymmetrische informatie en 
marktsegmentatie. Die laatste is gedeeltelijk te wijten aan beleggingsmandaten op basis van ratings.  
 
Twee soorten asymmetrische problemen zijn van belang voor gestructureerde financieringsmarkten. Het 
ene doet zich voor als de financiële instelling die de onderliggende activa uitgeeft  meer informatie heeft 
over de kwaliteit van de activa dan de beleggers in de door de activa gedekte effecten. Het tweede ontstaat 
als bepaalde beleggers beter in staat zijn de kwaliteit van de effecten te beoordelen dan andere beleggers. 
In beide gevallen kunnen de financiële intermediairs er voordeel bij hebben de activa te poolen en in 
tranches gesplitste vorderingen uit te geven met deze activa als onderpand. Hoe ernstiger de problemen 
van asymmetrische informatie, hoe waarschijnlijker het is dat gestructureerde financieringsinstrumenten 
zullen worden gebruikt. Daarenboven kan worden verwacht dat uiteenlopende groepen van beleggers 
specifieke tranches zullen aankopen; meer bepaald zullen beleggers die minder goed in staat zijn de 
kwaliteit van de activa te beoordelen wellicht de senior tranches aankopen die in meer of mindere mate zijn 
beschermd tegen wanbetaling, terwijl de achtergestelde tranches door beter geïnformeerde beleggers 
zullen worden aangekocht. 
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Gestructureerde financieringsproducten kunnen eveneens waarde creëren voor originators,  arrangers en 
beleggers, wanneer deze producten de markten kunnen vervolledigen door beleggers effecten met 
kasstromen op maat van hun individuele behoeften aan te bieden. Dat is in het bijzonder het geval wanneer 
de financiële markten gesegmenteerd zijn. Omdat de kosten voor het opsplitsen in tranches (d.w.z. het 
structureren) echter hoog oplopen, dienen bepaalde voorwaarden te zijn vervuld om de arrangers van 
structurele financiering ertoe aan te zetten deze effecten op maat uit te geven. Ofwel moet de arranger in 
staat zijn prijs discriminatie toe te passen tussen de beleggers − zodat de arranger een deel van de premie 
kan opstrijken die de beleggers willen betalen voor de op maat gemaakte effecten - ofwel moet de arranger 
over een comparatief voordeel beschikken ten opzichte van andere, concurrerende arrangers, zoals een 
kostenvoordeel bij het verwerven van de onderliggende activa.  

 


