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De effectenvereffening, die zorgt voor de wettelijke overdracht van effecten die worden verhandeld op de 
financiële markten, vormt een kritiek onderdeel van de financiële- marktinfrastructuur. Verstoringen van de 
vereffening kunnen de verhandelingsrisico’s voor de marktdeelnemers verhogen en, in geval van ernstige 
verstoring, leiden tot een uitholling van de marktliquiditeit, die de financiële stabiliteit kan ondermijnen. Dit 
artikel maakt gebruik van een model van een bruto vereffeningssysteem met meerdere perioden en 
effecten om de impact te simuleren van een schok op de effectenvereffening als gevolg van een 
wanbetaling door de grootste deelnemer in het systeem. Het model toont aan dat de verschillen tussen 
effectenvereffenings-en betalingssystemen een uiteenlopende impact van de schokken teweegbrengen. 
 
Een eerste kenmerk van effectenvereffeningssystemen is de aanwezigheid van een vereffeningstermijn : 
de transacties worden vereffend met een vertraging van minstens één dag na uitvoering van de transactie. 
Uit de simulatieresultaten blijkt dat als gevolg van deze vereffeningstermijn de impact van een wanbetaling 
door een deelnemer meer dan één dag aansleept. Derhalve dienen de beleidsmakers, bij het beoordelen 
van de potentiële ernst van een vereffeningsstoring, verder te kijken dan de impact van de eerste dag. De 
simulaties tonen immers aan dat de impact op de afwikkeling van transacties zelfs langer kan duren dan de 
periode die overeenstemt met de vereffeningstermijn.  
 
Een tweede specificiteit van effectenvereffeningssystemen is de coëxistentie van een effecten- en een 
cashluik in de transacties. Dit geeft aan dat, bij afwezigheid van de mogelijkheid om effecten te lenen, de 
impact van een wanbetaling door een belangrijke deelnemer en de besmettingsgraad groter kunnen zijn als 
de niet-solvabele deelnemer een netto koper is dan als het een netto verkoper betreft. Dit is te wijten aan 
het feit dat voor elke transactie cash nodig is, terwijl de effecten enkel noodzakelijk zijn bij transacties in die 
specifieke effecten. Uit de simulaties blijkt dat – wanneer weinig of geen krediet wordt verschaft tijdens het 
vereffeningproces – de impact van een wanbetaling groter is als de niet-solvabele deelnemer een netto 
koper is. Hoewel ruime liquiditeit volstaat om de verschillende impact van een netto aankooppositie ten 
opzichte van een netto verkooppositie van de wanbetaler weg te werken, volstaat liquiditeitsvoorziening 
niet om elke vereffeningsbesmetting volledig uit te sluiten, dit als gevolg van het bestaan van het 
effectenluik.  
 
Tot slot wijzen de resultaten op een potentiële beleidsarbitrage tussen liquiditeitsvoorziening door het 
effectenvereffeningssysteem en de reacties van de deelnemers op een vereffeningsverstoring. Dat wil 
zeggen dat ofwel een ruime liquiditeitsvoorziening, ofwel – in een poging om additionele 
vereffeningsstoringen te vermijden – vrijwillige beperkingen van het transactievolume door de deelnemers 
kunnen helpen om de normale vereffeningsefficiëntie van het systeem snel weer te herstellen. Hoewel een 
ruime liquiditeitsvoorziening de besmetting snel kan terugdringen, legt zij een potentieel zware last op de 
schouders van de liquiditeitsverschaffer. Anderzijds zouden terughoudende reacties vanwege de 
marktdeelnemers de last van de schouders van de liquiditeitsverschaffer nemen, maar zouden zij een 
mogelijk scherpe achteruitgang van het verhandelde volume kunnen teweegbrengen, waardoor de 
marktliquiditeit zou worden aangetast. 
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