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Inleiding 
Deze veelgestelde vragen bevatten algemene achtergrondinformatie over wijzigingen in een aantal 

rentebenchmarks, ook wel referentierentes genoemd. Wijzigingen in deze referentierentes kunnen gevolgen 

hebben voor klanten die gebruikmaken van sommige van onze bankproducten (bijvoorbeeld derivaten, 

leningen en effecten). Als in een van uw producten wordt verwezen naar een referentierente die wordt 

hervormd of vervangen (bijvoorbeeld USD LIBOR), dan kan deze informatie voor u van belang zijn. Deze 

veelgestelde vragen zijn in de eerste plaats toegespitst op LIBOR en EURIBOR, omdat dit de belangrijkste 

rentebenchmarks zijn die wereldwijd in financiële producten worden gebruikt. De veelgestelde vragen 

hebben in het bijzonder betrekking op de resterende benchmark USD LIBOR, die naar verwachting per 30 

juni 2023 zal worden stopgezet en/of niet langer representatief zal zijn. 

Deze veelgestelde vragen zijn gebaseerd op de gegevens die ten tijde van de publicatie beschikbaar waren, en worden 

uitsluitend ter informatie verstrekt. Deze informatie is algemeen van aard en geen (i) financieel, juridisch, fiscaal, 

boekhoudkundig of andersoortig advies van Rabobank, of (ii) aanbod, uitnodiging of aanbeveling tot de afname van 

welk product of welke dienst dan ook. Deze informatie is niet bedoeld om er in dat kader op te vertrouwen.  

Meer informatie over de benchmarkhervorming is onder meer te vinden op de website van de Amerikaanse Federal 
Reserve Bank, de website van de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten, de website van de Britse Financial 
Conduct Authority en de website van de Bank of England.  

Rabobank raadt u aan dat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen in de sector met betrekking tot de 

benchmarkhervorming en de beëindiging van LIBOR en om, als u dat nodig acht, met de hulp van onafhankelijke 

professionele adviseurs (financieel, juridisch, fiscaal, boekhoudkundig of anderszins) de gevolgen daarvan op uw 

portefeuille van bankproducten na te gaan. U doet er verstandig aan om, voor zover van toepassing, de mogelijke 

impact van de LIBOR- en benchmarkhervorming na te gaan bij elk product dat u bij Rabobank heeft en/of elk product 

dat u van Rabobank afneemt en de mogelijke impact ook in de gaten te blijven houden.  

https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/libor-transition.htm
https://www.esma.europa.eu/policy-activities/benchmarks/working-group-euro-risk-free-rates
https://www.fca.org.uk/markets/libor
https://www.bankofengland.co.uk/markets/transition-to-sterling-risk-free-rates-from-libor
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1 Algemene informatie 

1.1 Wat zijn referentierentes? 

Een referentierente (ook wel rentebenchmark 

genoemd) wordt gebruikt om andere rentetarieven mee 

vast te stellen of om de uitbetalingen onder een 

financieel contract mee te bepalen en waarvan de 

hoogte door de contractpartijen niet beïnvloed kan 

worden. Referentierentes zijn van essentieel belang voor 

een soepele werking van de financiële markten en 

worden op grote schaal gebruikt door banken en andere 

marktpartijen. Bij verschillende soorten transacties 

worden verschillende referentierentes gebruikt, maar 

LIBOR, EONIA en EURIBOR zijn altijd de gebruikelijkste 

geweest. Referentierentes kunnen worden gebruikt in 

veel verschillende contracten, zoals bij leningen, 

rentederivaten en schuldinstrumenten op de 

kapitaalmarkten en hypotheken voor huiseigenaren. 

1.2 Wat zijn LIBOR, EONIA en EURIBOR? 

LIBOR staat voor London Inter-Bank Offered Rate. LIBOR 

is vanouds gebaseerd op de opgaven van een panel van 

deelnemende banken en wordt beheerd door de ICE 

Benchmark Administration (IBA) in Londen. De rente is 

ingesteld om een indicatie te kunnen geven van de 

gemiddelde rente waartegen LIBOR-panelbanken aan 

ongedekte wholesale-financiering kunnen komen. Tot 

en met 31 december 2021 werd de koers berekend voor 

vijf verschillende valuta's (Amerikaanse dollar (USD), 

pond sterling (GBP), euro (EUR), Zwitserse frank (CHF) en 

Japanse yen (JPY)) en voor verschillende looptijden, 

variërend van overnight tot twaalf maanden. LIBOR 

bevindt zich momenteel in een afbouwproces. Zie vraag 

1.5 voor nadere uitleg.  

EONIA stond voor Euro OverNight Index Average en was 

de rente waartegen financieel gezonde banken in de 

lidstaten van de Europese Unie (EU) en de Europese 

Vrijhandelsassociatie (EVA) op de interbancaire 

geldmarkt euro's lenen. Per 3 januari 2022 is EONIA 

stopgezet en vervangen door €STR, de nieuwe euro-

kortetermijnrente van de Europese Centrale Bank (ECB).  

EURIBOR staat voor Euro Interbank Offered Rate en is de 

rente waartegen kredietinstellingen in de EU en de EVA-

landen op de ongedekte geldmarkt aan 

wholesalefinanciering in euro's kunnen komen. De rente 

wordt berekend voor verschillende looptijden (een 

week, een maand en drie, zes en twaalf maanden) en 

wordt beheerd door het Europees Instituut voor de 

Geldmarkten (EMMI). 

Naast de belangrijkste rentebenchmarks, die hierboven 

zijn genoemd, wordt voor sommige valuta's andere 

Interbank Offered Rates (IBOR's) gehanteerd. 

Voorbeelden zijn de Canadian Dollar Offered Rate 

(CDOR), de Hong Kong Interbank Offered Rate (HIBOR) 

en de Singapore Interbank Offered Rate (SIBOR).  

1.3 Wat gebeurt er met de huidige referentierentes? 

Een aantal bekende en wijdverbreide referentierentes 

wordt hervormd en/of zal ophouden te bestaan, om te 

worden vervangen door zogenoemde Risk Free Rates 

(RFR's).  

De ontwikkelingen bevinden zich bij elke IBOR-

referentierente en bijbehorende RFR in een verschillend 

stadium, waarbij de impact en de overgangstermijnen 

uiteenlopen. De wereldwijde benchmarkhervorming is 

een doorlopend proces, dat meerdere soorten 

producten en landen bestrijkt. 

1.4 Waarom worden (of zijn) sommige 
referentierentes hervormd of stopgezet? 

Referentierentes waren vanouds gebaseerd op 

interbancaire transacties. Sinds de financiële crisis van 

2008 is de liquiditeit van interbancaire ongedekte 

termijnfinanciering echter afgenomen. Dit heeft de 

representativiteit van de benchmarks voor de 

onderliggende transacties verminderd, terwijl 

tegelijkertijd het volume aan contracten die van deze 

benchmarks afhankelijk zijn (bijvoorbeeld 

rentederivaten) aanzienlijk is gegroeid.  

Tegen deze achtergrond heeft de International 

Organization of Securities Commissions (IOSCO) in 2013 

een reeks uitgangspunten gepubliceerd die de 

robuustheid en integriteit van deze financiële 

benchmarks moeten verbeteren. Daarnaast heeft de 

Financial Stability Board (FSB) in 2014 een rapport 

uitgebracht met aanbevelingen ter verbetering van de 

belangrijkste interbancaire rentebenchmarks en voor de 

ontwikkeling van RFR's.  

https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_short-term_rate/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
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Binnen de EU reageerden de wetgevers met de 

vaststelling van de Verordening inzake benchmarks 

(benchmarkverordening) om de nauwkeurigheid en 

integriteit van rentebenchmarks te waarborgen. Op 1 

januari 2018 trad de benchmarkverordening in werking, 

waarbij sommige bepalingen later van kracht werden. 

De wetgevende instanties en centrale banken hebben 

een aantal werkgroepen opgericht, die door de sector 

geleid worden en belast zijn met het ontwerpen en 

implementeren van RFR's, die de marktomstandigheden 

beter en robuuster moeten weergeven. Zie hoofdstuk 7 

voor een overzicht van de belangrijkste RFR-

werkgroepen. 

1.5 Welke belangrijke rentebenchmarks zijn of 
worden hervormd of stopgezet? 

LIBOR 

Op 5 maart 2021 heeft de Britse financieel 

toezichthouder (FCA) aangekondigd dat de 35 LIBOR-

referentierentes die op dat moment werden 

gepubliceerd door de IBA, een vergunninghoudende 

benchmarkbeheerder die door de FCA wordt 

gereguleerd en gemonitord, in de toekomst zouden 

worden stopgezet of hun representativiteit zouden 

verliezen.  

Per 31 december 2021 is de publicatie van 24 LIBOR-

benchmarks stopgezet:  

• alle EUR LIBOR1 en CHF LIBOR referentierentes 

• de USD LIBOR referentierentes voor 1 week en 2 

maanden 

• de GBP en JPY LIBOR referentierentes voor overnight 

/ spot next, 1 week, 2 maanden en 12 maanden. 

De FCA heeft het tijdelijke gebruik toegestaan van de 

"synthetische" GBP LIBOR van 1, 3 en 6 maanden en JPY 

LIBOR van 1, 3 en 6 maanden voor gebruik in oude 

contracten anders dan geclearde derivaten, die op of 

vóór de deadline van 31 december 2021 niet waren 

gewijzigd. De FCA heeft bevestigd dat deze synthetische 

rentes niet beschikbaar zullen zijn voor gebruik in 

nieuwe contracten. Deze rentes worden synthetisch 

genoemd omdat ze gebaseerd zijn op een andere 

methodologie, waar geen opgaven van panelbanken 

aan te pas komen. Daarnaast heeft de FCA verklaard dat 

synthetische LIBOR-benchmarks niet "representatief" 

zullen zijn en dus niet beschikbaar zullen zijn voor 

gebruik in contracten waarin in de fallbackbepaling een 

triggergebeurtenis is opgenomen voor het verlies van 

 

1 Dit verwijst naar EUR LIBOR. EURIBOR voldoet aan de EU-benchmarkverordening en kan daarom blijven worden gebruikt als referentierente in nieuwe (en bestaande) 
contracten. Verder is EONIA stopgezet op 3 januari 2022. 

de representativiteit van LIBOR. De synthetische JPY 

LIBOR zal eind 2022 ophouden te bestaan, terwijl de 

beschikbaarheid van de synthetische GBP LIBOR na eind 

2022 niet gegarandeerd is.  

De resterende vijf USD LIBOR referentierentes 

(overnight, 1 maand, 3 maanden, 6 maanden en 12 

maanden) zullen op basis van de opgaven van 

panelbanken gebaseerd blijven en tot en met 30 juni 

2023 gepubliceerd blijven worden. Toezichthouders 

hebben echter het gebruik van de resterende USD LIBOR 

referentierentes in nieuwe contracten/financiële 

producten vanaf 1 januari 2022 aan banden gelegd, met 

slechts enkele uitzonderingen om rekening te houden 

met het risicomanagement van bestaande posities. Zie 

vraag 1.6 voor meer informatie.  

EONIA 

EONIA is op 3 januari 2022 stopgezet en vervangen door 

€STR, de nieuwe euro-kortetermijnrente van de ECB.  

EURIBOR 

De banken uit het EURIBOR-panel zijn in 2019 geleidelijk 

overgeschakeld op een nieuwe methodologie. EURIBOR 

voldoet thans aan de benchmarkverordening en kan 

daarom in nieuwe en oude contracten als 

referentierente gebruikt blijven worden. In september 

2020 heeft de Europese Autoriteit voor Effecten en 

Markten (ESMA) aangegeven dat de stopzetting van 

EURIBOR geen deel uitmaakt van haar plannen. 

Tegelijkertijd heeft de ESMA het belang onderstreept 

van de invoering van effectieve fallbacks in EURIBOR-

contracten, om de continuïteit daarvan te waarborgen in 

het onwaarschijnlijke scenario dat EURIBOR zou worden 

stopgezet. Op 11 mei 2021 heeft de Working Group on 

Euro Risk-Free Rates (Eurowerkgroep) zijn 

aanbevelingen inzake EURIBOR-fallbacks gepubliceerd. 

De aanbevelingen hebben betrekking op het gebruik 

van:  

i. EURIBOR-fallback trigger gebeurtenissen; en  
ii. EURIBOR-fallbackmaatregelen voor 

kredietproducte.  

De ontwikkeling van robuustere fallbackbepalingen ter 

ondervanging van een permanente stopzetting van 

EURIBOR kan de rechtszekerheid helpen vergroten en de 

risico's die voortvloeien uit het worst case scenario 

helpen beperken, waarbij tevens wordt voldaan aan de 

benchmarkverordening, indien van toepassing. De 

aanbevelingen bieden een leidraad en weerspiegelen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1011
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-confirms-rules-legacy-use-synthetic-libor-no-new-use-us-dollar-libor
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/further-arrangements-orderly-wind-down-libor-end-2021
https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_short-term_rate/html/index.en.html
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de heersende marktconsensus over EURIBOR-

fallbacktrigger gebeurtenissen en op €STR gebaseerde 

fallbackrentes, waarmee marktpartijen in hun 

contracten rekening kunnen houden. 

1.6 Is het gebruik van USD LIBOR in nieuwe 
contracten beperkt?  

De toezichthouders hebben het gebruik van USD LIBOR 

in nieuwe contracten vanaf 1 januari 2022 aan banden 

gelegd. Bijvoorbeeld:  

• 30 november 2020: De Raad van Gouverneurs van 

het Federal Reserve System, het Office of the 

Comptroller of the Currency en de Federal Deposit 

Insurance Corporation in de VS (gezamenlijk: de 

Amerikaanse Bankagentschappen) brengen een 

verklaring uit, waarin zij banken aanmoedigen om 

vanaf eind 2021 geen nieuwe op USD LIBOR 

gebaseerde contracten meer af te sluiten;  

• 24 juni 2021: De EU-autoriteiten publiceren een 

gezamenlijke verklaring, waarin marktpartijen 

worden aangemoedigd om vanaf eind 2021 geen 

nieuwe op USD LIBOR gebaseerde contracten meer 

af te sluiten; en 

• 16 november 2021: De FCA bevestigt dat het gebruik 

van USD LIBOR in nieuwe contracten die na 31 

december 2021 worden afgesloten in beginsel 

verboden zal zijn voor ondernemingen die in het 

Verenigd Koninkrijk onder toezicht staan. 

De toezichthouders hebben erkend dat er een beperkt 

aantal omstandigheden kunnen zijn waarin het 

toegestaan is om na 1 januari 2022 nieuwe USD LIBOR-

contracten af te sluiten. Zie vraag 5.7 voor meer 

informatie. 

1.7 Hoe hebben de toezichthouders het gebruik van 
USD LIBOR in nieuwe contracten verduidelijkt?  

Op 20 oktober 2021 hebben de Amerikaanse 

toezichthouders een gezamenlijke verklaring 

afgegeven. De verklaring bevatte een verduidelijking 

over wat moet worden verstaan onder een "nieuw" op 

USD-LIBOR gebaseerd contract. De toezichthouders 

verklaren dat een nieuw contract een bepaling bevat die 

(i) een extra blootstelling aan LIBOR creëert voor een 

onder toezicht staande instelling of (ii) de looptijd van 

een bestaand LIBOR-contract verlengt. Een 

kredietopname in het kader van een bestaande 

overeenkomst die juridisch afdwingbaar is (bijvoorbeeld 

een toegezegde kredietfaciliteit), wordt niet als een 

nieuw contract beschouwd.  

Op 19 november 2021 heeft de Federal Reserve aan 

onder haar toezicht staande instellingen nadere 

toelichtingen over dit onderwerp verstrekt, waaronder:  

• De automatische verlenging van een 

leningsovereenkomst zal als een nieuwe 

overeenkomst worden beschouwd; en 

• Fysieke afwikkelingen van een contract dat vóór eind 

2021 bestond (bijvoorbeeld een swaption), zullen 

niet als een nieuw contract worden beschouwd. 

1.8 Welke producten zullen gevolgen ondervinden 
van de benchmarkhervormingen? 

Producten die de gevolgen ondervinden van 

benchmarkhervormingen, zijn producten waarbij 

gerefereerd wordt of die gekoppeld zijn aan een 

rentebenchmark, zoals USD LIBOR. Voorbeelden hiervan 

zijn (onder meer):  

• bilaterale of gesyndiceerde leningen 

• doorlopende kredietfaciliteiten 

• rekeningen-courant 

• derivaten (bijvoorbeeld een renteswap) 

Indien producten eindigen voordat de betrokken 

rentebenchmark ophoudt te bestaan, is het mogelijk 

niet nodig om het product aan te passen. 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/bcreg20201130a1.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.pr210624_annex~f47a27b92e.en.pdf
https://www.fca.org.uk/publication/libor-notices/article-21a-benchmarks-regulation-prohibition-notice.pdf
https://files.consumerfinance.gov/f/documents/cfpb_interagency-libor-transition_statement_2021-10.pdf
https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/srletters/sr2112.htm
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2 Alternatieve Referentierentes 
2.1 Wat zijn Alternatieve Referentierentes (RFR's)? 

Marktpartijen en organisaties hebben aanzienlijke inspanningen geleverd om ofwel de bestaande referentierentes te 

verbeteren ofwel alternatieven te ontwikkelen die aan de wettelijke vereisten voldoen. Het resultaat is een serie 

alternatieve referentierentes op basis van overnight-transacties op wholesalemarkten. Deze rentes worden gewoonlijk 

alternatieve referentierentes, Risk Free Rates of RFR's genoemd. Hieronder vindt u per valuta een overzicht van de 

aanbevolen alternatieve referentierentes: 

IBORs EONIA* USD LIBOR** GBP LIBOR** CHF LIBOR** JPY LIBOR** 

Jurisdiction 
     

Working group 
Working Group on 
EURO-Risk Free Rates 

Alternative Reference 
Rate Committee 

Working Group on 
Sterling-Risk Free 
Rates 

National Working 
Group on Swiss Franc 
Reference Rate 

Cross-Industry 
Committee on 
Japanese Yen Interest 
Rate Benchmark 

Alternative reference 
rates 

Euro Short-Term Rate 
(€STR) 

Secured overnight 
Finance Rate (SOFR) 

Sterling Overnight 
Index Average 
(SONIA) 

Swiss Average Rate 
Overnight (SARON) 

Tokyo Overnight 
Average Rate 
(TONAR) 

Alternative 

Rate publisher  
ECB 

Federal Reserve Bank 
of New York  

Bank of England Six exchange Bank of Japan 

Alternative 

rate type  
Unsecured Secured Unsecured Secured Unsecured 

Alternative rate 
description 

Wholesale unsecured 
overnight borrowing 
costs of euro area 
banks 

Cost of borrowing 
cash overnight 
collateralized by US 
Treasury securities 

Effective overnight 
interest rate paid by 
banks for unsecured 
Sterling transactions 

Overnight interest 
rate of the secured 
funding market for 
Swiss Franc 

Uncollateralized 
overnight call rate 

* EONIA is op 3 januari 2022 stopgezet en vervangen door €STR. 
** LIBOR bevindt zich momenteel in een afbouwproces. Zie vraag 1.5voor nadere uitleg. 

De verschillende RFR-werkgroepen en toezichthouders hebben de toepassing van deze RFR's aangemoedigd, omdat 

deze hun herkomst vinden in actieve, liquide onderliggende markten. Door marktpartijen en autoriteiten is gewerkt aan 

de overgang naar deze overnight RFR's, inclusief de aanpassing van contracten of de toevoeging ervan als 

fallbackbepaling voor bestaande contracten waarin naar LIBOR wordt verwezen, om de robuustheid van de contracten 

te vergroten.  

2.2 Waarin verschilt SOFR van USD LIBOR? 

USD LIBOR is een vooruitkijkende rente of termijnrente 

voor een reeks looptijden (1-daags (overnight), 1 maand, 

3 maanden, 6 maanden en 12 maanden). Dat wil zeggen 

dat de aan USD LIBOR gekoppelde referentierente in een 

contract aan het begin van de betreffende renteperiode 

bekend is. SOFR is daarentegen een 1-daagse rente, wat 

betekent dat ze slechts gedurende één werkdag geldt, 

van vandaag op morgen, en dus geen termijnelement 

bevat. Om SOFR over een langere periode te gebruiken 

(bijvoorbeeld in de context van een lening of obligatie), 

dient de rente elke dag opnieuw te worden berekend, 

hetgeen betekent dat de uitkomst van de berekening 

altijd pas aan het einde van de renteperiode bekend is. 

Om dit te ondervangen is ook een vooruitkijkende SOFR-

termijnrente (Term SOFR) ontwikkeld, die meer 

gelijkenis vertoont met USD LIBOR. Zie vraag 2.3 voor 

meer informatie.  

Term SOFR neemt weliswaar het termijnelement van 

USD LIBOR over, maar er blijft een belangrijk verschil 

bestaan: USD LIBOR omvat een component voor 

bankkredietrisico, dat bij SOFR afwezig is. Het 

Alternative Reference Rates Committee (de werkgroep 

in de VS, hierna aangeduid als de ARRC) heeft bij de 

overgang van USD naar LIBOR het gebruik van een 

Credit Adjustment Spread (CAS) aanbevolen. Zie vraag 

3.4 voor meer informatie.  

https://www.bankofengland.co.uk/markets/transition-to-sterling-risk-free-rates-from-libor
https://www.bankofengland.co.uk/markets/transition-to-sterling-risk-free-rates-from-libor
https://www.bankofengland.co.uk/markets/transition-to-sterling-risk-free-rates-from-libor
https://www.bankofengland.co.uk/markets/transition-to-sterling-risk-free-rates-from-libor
https://www.bankofengland.co.uk/markets/transition-to-sterling-risk-free-rates-from-libor
https://www.snb.ch/en/ifor/finmkt/fnmkt_benchm/id/finmkt_reformrates
https://www.snb.ch/en/ifor/finmkt/fnmkt_benchm/id/finmkt_reformrates
https://www.snb.ch/en/ifor/finmkt/fnmkt_benchm/id/finmkt_reformrates
https://www.snb.ch/en/ifor/finmkt/fnmkt_benchm/id/finmkt_reformrates
https://www.snb.ch/en/ifor/finmkt/fnmkt_benchm/id/finmkt_reformrates
https://www.snb.ch/en/ifor/finmkt/fnmkt_benchm/id/finmkt_reformrates
https://www.snb.ch/en/ifor/finmkt/fnmkt_benchm/id/finmkt_reformrates
https://www.boj.or.jp/en/paym/market/jpy_cmte/index.htm/
https://www.boj.or.jp/en/paym/market/jpy_cmte/index.htm/
https://www.boj.or.jp/en/paym/market/jpy_cmte/index.htm/
https://www.boj.or.jp/en/paym/market/jpy_cmte/index.htm/
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2.3 Wat is Term SOFR en in welke gevallen kan het 
worden gebruikt?  

Term SOFR wordt gepubliceerd door de CME Groep voor 

een reeks looptijden (1, 3, 6 en 12 maanden) en zorgt 

voor een indicatieve, vooruitkijkende vaststelling van 

SOFR over deze looptijden, gebaseerd op 

marktverwachtingen in de derivatenmarkten (dit kan 

bijvoorbeeld gebaseerd zijn op SOFR futures en/of 1-

daagse geïndexeerde SOFR swaptransacties). Zie de 

website van de CME Groep voor meer informatie. De 

CME Term SOFR is sinds 20 april 2021 beschikbaar en 

wordt sinds 29 juli 2021 door de ARRC formeel 

aanbevolen. De ARRC-aanbeveling staat het gebruik van 

Term SOFR toe zoals gedefinieerd in hardwired fallbacks 

(zie vraag 4.5). De ARRC heeft ook aanbevelingen voor 

best practices en veelvoorkomende vragen over het 

toepassingsgebied van de Term SOFR gepubliceerd. Tot 

de toepassingen die de ARRC heeft aangewezen 

behoren leningen (met name multi-lenderfaciliteiten, 

leningen voor de middenmarkt en 

handelsfinancieringen) waar de overgang van USD 

LIBOR naar SOFR als een 1-daagse rente lastig bleek en 

waar de toepassing van een termijntarief de problemen 

 

2 Voorbeelden (in willekeurige volgorde) zijn de Bloomberg Short-Term Bank Yield Index ("BSBY"), de IHS Markit USD Credit Inclusive Term Rate and Spread ("CRITR" en 
"CRITS"), de AFX American Interbank Offered Rate ("Ameribor"), de ICE Bank Yield Index ("IBYI") en de Across-the-Curve Credit Spread Indexes ("AXI").  

kan helpen ondervangen. Daarnaast is het gebruik van 

Term SOFR voor de derivatenmarkt beperkt tot 

derivaten voor eindgebruikers die bedoeld zijn om 

producten zoals leningen af te dekken die refereren naar 

de Term SOFR.  

2.4 Wordt er ook gewerkt aan andere benchmarks 
met een kredietgevoelige component?  

In de VS heeft men ook kredietgevoelige alternatieven 

voor SOFR2 ontwikkeld (hierna "kredietgevoelige rentes" 

of "CSR's" genoemd). CSR's kunnen ofwel op zichzelf 

staande vooruitkijkende termijnrentes zijn (bijvoorbeeld 

met een termijn van 1, 3, 6 en 12 maanden), waarin een 

component voor kredietrisico is verwerkt die 

vergelijkbaar is met LIBOR, ofwel bestaan uit een 

component voor kredietrisico die boven op SOFR kan 

worden gebruikt. Ondanks het feit dat de ontwikkeling 

en de beschikbaarheid van CSR's niet zijn gestopt na de 

snelle opmars van de Term SOFR, heeft de IOSCO in haar 

verklaring uit september 2021 haar bezorgdheid 

uitgesproken over de robuustheid van CSR's.  

 

https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/ARRC_Press_Release_Term_SOFR.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/ARRC_Press_Release_Term_SOFR.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/ARRC_Scope_of_Use.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/ARRC_Scope_of_Use.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/ARRC-Scope-of-Use-FAQ.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD683.pdf
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3 Overgang van bestaande USD 
LIBOR contracten 

3.1 Hoe zullen mijn bestaande USD LIBOR-
contracten en/of -producten door de 
benchmarkhervormingen worden beïnvloed? 

Op USD LIBOR gebaseerde bestaande contracten en 

producten die pas na de einddatum van de betreffende 

USD LIBOR zullen eindigen, zullen moeten overgaan op 

een alternatieve referentierente. Deze overgang en de 

keuze van de alternatieve referentierente kunnen 

worden geregeld door de fallbackbepalingen in het 

contract. Het is echter mogelijk dat oudere, bestaande 

contracten niet over solide fallbackbepalingen 

beschikken ten aanzien van de definitieve stopzetting 

van de oorspronkelijk overeengekomen referentierente. 

Traditionele fallbackbepalingen kunnen bijvoorbeeld 

inhouden dat er gebruik wordt gemaakt van de "cost of 

funds" van de leninggever of dat er wordt teruggevallen 

op een basisrente als USD LIBOR definitief wordt 

stopgezet. Als dit het geval is, zal het contract wellicht 

moeten worden gewijzigd. Er zijn twee gebruikelijke 

methoden om dit te doen:  

 Actieve overgang: Door het contract te wijzigen 

door voorafgaand aan de feitelijke 

beëindigingsdatum/niet-representatieve datum 

een verwijzing aan te brengen naar een geschikte 

alternatieve referentierente; of 

 Passieve overgang: Door het contract zodanig te 

wijzigen dat er solide fallbackbepalingen in 

worden opgenomen, die het mogelijk maken dat er 

op de datum van beëindiging/niet-

representativiteit automatisch wordt 

overgeschakeld op een geschikt alternatief.  

Rabobank roept u op om uw contracten door te nemen 

om na te gaan of deze zijn voorzien van adequate en 

solide fallbackbepalingen om het stopzetten van USD 

LIBOR te ondervangen en om erover na te denken welke 

overgangsmethode uw voorkeur heeft. Rabobank kan in 

2022 contact met u opnemen om de documentatie aan 

te passen en de overgang naar SOFR te bewerkstelligen. 

3.2 What is een fallbackbepaling? 

Een fallbackbepaling is een contractbepaling die 

vaststelt welke referentierente de partijen zullen 

gebruiken als de oorspronkelijk overeengekomen 

referentierente permanent wordt stopgezet of niet 

langer beschikbaar is of op een bepaald moment in de 

toekomst niet langer representatief zal zijn. Zonder een 

fallbackbepaling die verwijst naar een geschikte 

alternatieve referentierente kan de stopzetting van een 

primaire referentierente de uitvoerbaarheid van een 

contract beïnvloeden.  

3.3 Wat zijn de verschillende soorten fallbacks en 
waarom is dit van belang? 

In uw bestaande USD LIBOR-contracten kunnen 

verschillende soorten LIBOR fallbackbepalingen 

voorkomen:  

 De hardwired methode: Biedt op voorhand meer 

zekerheid door bepaalde elementen te definiëren, 

waaronder:  

a. Triggergebeurtenis (Trigger Event) – de 

gebeurtenis die aanleiding geeft tot de 

toepassing van de fallbackbepaling, of de 

datum in de toekomst met ingang waarvan de 

fallback van toepassing zal zijn. 

b. Fallbackrente (Fallback Rate) – de nieuwe 

referentierente die bij die gebeurtenis van 

toepassing zal zijn.  

c. Aanpassing van de opslag (Spread 

adjustment) – het kan noodzakelijk zijn om 

een aanpassing van de opslag in het contract 

op te nemen, zodat de waardeoverdracht van 

de ene partij naar de andere tot een minimum 

beperkt blijft (zie vraag 3.4). 

 Wijzigingsmethode: Voorziet in een gestroomlijnd 

wijzigingsmechanisme om, als zich een 

triggergebeurtenis of een overeengekomen 

onderhandelingsdatum heeft voorgedaan, een 

latere wijziging van de overeenkomst ter 

introductie van RFR's te vergemakkelijken. Hierbij 

wordt de benchmark die van toepassing zal zijn 

niet met zoveel woorden vastgesteld, maar kunnen 

wel enkele randvoorwaarden worden genoemd die 

bij de keuze zullen meewegen, evenals een 



xxx xxx 

Pagina 10 van 18 Rabobank Benchmarktransitie – veelgestelde vragen maart 2022 

onderhandelingstermijn en een uiterlijke 

overgangsdatum.  

 Geen fallbackbepalingen: De bestaande 

contractvoorwaarden voorzien niet in een 

fallbackrente of de bepalingen die aanleiding 

geven tot de toepassing van de fallbackrente, zijn 

niet adequaat geformuleerd  

Op basis van de door de ARRC gepubliceerde best 

practices werd aanbevolen de gewijzigde 

fallbackbepalingen (zie hierboven onder ii) voor de 

vervanging van USD LIBOR tegen het einde van het 

derde kwartaal van 2020 te vervangen door de 

robuustere hardwired fallbackbepalingen (zie hierboven 

onder i). Zie vraag 4.4.  

Het type fallbackbepaling kan een belangrijke factor zijn 

bij het afwegen welke overgangsaanpak bij bestaande 

contracten de voorkeur verdient en hoe en wanneer de 

resterende USD LIBOR-benchmarks zullen worden 

vervangen. 

3.4 Wat is een "credit adjustment spread" en 
waarom is die noodzakelijk?  

LIBOR omvat een component voor het kredietrisico van 

banken en, aangezien het gaat om een termijnrente die 

over een reeks looptijden beschikbaar is, ook een 

termijnliquiditeitspremie. Deze beide elementen zijn bij 

1-daagse RFR's vrijwel of geheel afwezig. RFR's zijn 

economisch dus niet gelijkwaardig aan LIBOR's. Om met 

de verschillen rekening te houden en de 

waardeoverdracht zoveel mogelijk te beperken, 

adviseren de RFR-werkgroepen de toepassing van een 

CAS. 

 

Er zijn verschillende methoden voor de berekening van 

de CAS. Rabobank volgt de aanbevelingen van de 

 

3 Een "Early-Opt in"-trigger maakt het mogelijk het leningdocument te laten overschakelen op een op SOFR gebaseerde referentierente, zodra er een voldoende aantal 
publiek beschikbare kredietovereenkomsten in USD is aangegaan of is overgegaan op een op SOFR gebaseerde referentierente.  

nationale RFR-werkgroepen en de gevestigde 

marktconsensus zo nauwkeurig mogelijk op. 

3.5 Wat zijn de gebruikelijke methoden voor de 
berekening van een CAS?  

In grote lijnen zijn er twee methoden voor de 

berekening van de CAS naar voren gekomen:  

 Een terugkijkende methode: Bij deze methode 

worden de historische verschillen tussen de LIBOR's 

en de RFR's beschouwd als graadmeter voor het 

toekomstige economische verschil tussen deze 

referentierentes. In overleg met de sector is 

besloten de mediaan van de spread tussen LIBOR 

en de betreffende RFR over een periode tot vijf jaar 

terug te gebruiken als de aanpassingsspread om de 

overgang te faciliteren. De spreads die volgens 

deze methode worden berekend, worden soms 

ook ISDA-spreads of 5YHM-spreads genoemd. 

Deze spreadaanpassingen per LIBOR-looptijd zijn 

per 5 maart 2021 vastgesteld en worden door de 

Sterling RFR Working Group en de ARRC 

aanbevolen als er voor een passieve 

overgangsmethode wordt gekozen. Deze 

aanbevelingen zijn in lijn met de ISDA-methode 

voor fallbackbepalingen in derivatencontracten. 

Zie vraag 5.4. In de VS moeten deze spreads 

eveneens worden toegepast om na een "Early-Opt 

in"-trigger3 de vervangende referentierente vast te 

stellen die kan worden opgenomen in de door de 

ARRC aanbevolen hardwired fallbackbepaling voor 

gebruik bij USD-leningen.  

 Een vooruitkijkende methode: Bij deze aanpak 

worden de vooruitkijkende basisswapspreads 

gehanteerd die door de markt worden bepaald. 

Deze spreads geven de marktopvatting weer over 

verwachte toekomstige spreads tussen de 

betreffende LIBOR en de betreffende RFR en 

kunnen in de loop van de tijd op basis van de 

marktomstandigheden veranderen.  

3.6 Wat zijn de uitdagingen voor de overgang van 
bestaande leningen en de daarmee 
samenhangende derivaten? 

Als een lening en de daarmee samenhangende 

hedgeproducten op dezelfde LIBOR zijn gebaseerd, zijn 

er twee belangrijke gebieden waarop verschillen tussen 

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/ARRC-Best-Practices.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/ARRC-Best-Practices.pdf
https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/IBOR-Fallbacks-LIBOR-Cessation_Announcement_20210305.pdf
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de vervangende rente van de lening en de vervangende 

rente van het derivaat kunnen ontstaan:  

 Timing (bijvoorbeeld als een lening actief wordt 

gewijzigd voordat USD LIBOR ophoudt te bestaan 

of niet meer representatief wordt en het derivaat 

pas wordt gewijzigd wanneer USD LIBOR 

daadwerkelijk ophoudt te bestaan of niet meer 

representatief is); en/of 

 Voorwaarden, (zo kan de variabele rente per 

product verschillend zijn).  

Raadpleeg vooral uw professionele adviseurs over 

mogelijke verschillen (waaronder de bovengenoemde) 

die kunnen leiden tot mismatches tussen leningen en de 

daarmee samenhangende derivaten of die van invloed 

zijn op hedge accounting-methodes die op deze 

producten van toepassing zijn. 
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4 Leningsproducten in USD 
4.1 Welke rentes op basis van SOFR biedt Rabobank 

aan? 

Rabobank volgt de marktontwikkelingen en de 

publicaties met betrekking tot de benchmarktransitie op 

de voet. In overeenstemming met de regelgeving in de 

VS (zie vraag 1.6) biedt Rabobank sinds 1 januari 2022 

geen nieuwe aan USD LIBOR refererende producten 

meer aan. Afhankelijk van het product en de regio kan 

Rabobank alternatieven op basis van SOFR aanbieden. 

Zie de tabel hieronder.  

Referentierente 

Rente aan het 
begin van de 
renteperiode 
bekend? 

Gepubliceerd door 

Vooruitkijkende 
CME Term SOFR 
(termijn van 1, 3, 6 
of 12 maanden 

Ja CME Group 

Dagelijkse 
terugkijkende 
samengestelde 
SOFR 

Nee 

Berekend op basis 
van de overnight 
SOFR zoals 
gepubliceerd 
door de New York 
Fed 

Dagelijkse 
terugkijkende 
enkelvoudige 
SOFR 

Nee 

Berekend op basis 
van de overnight 
SOFR zoals 
gepubliceerd 
door de New York 
Fed 

Zie de vragen 4.2 en 4.3 voor meer informatie over de 

dagelijkse samengestelde en dagelijkse enkelvoudige 

terugkijkende SOFR. Neem voor meer informatie contact 

op met uw relatiebeheerder. 

4.2 Wat zijn de door de ARRC aanbevolen 
conventies voor de kredietmarkten in USD?  

Vooruitkijkende CME Term SOFR 

In juli 2021 heeft de ARRC zijn aanbevolen standaarden 

voor het gebruik van Term SOFR gepubliceerd. De 

standaarden komen in grote lijnen overeen met de 

standaarden die voor USD LIBOR worden gebruikt 

(tariefvaststelling, dagtelling, renteopbouw). 

 

4 Als er een lookback wordt gebruikt ter berekening van de gemiddelde RFR over een bepaalde periode, dan wordt de rente berekend over een periode die een bepaald 
aantal dagen vóór het begin en het einde van de renteperiode begint en eindigt. Het cruciale verschil tussen het al dan niet gebruiken van een observatieverschuiving 
heeft betrekking op de weging van de dagelijkse RFR's in de formule, zodat rekening kan worden gehouden met niet-bankwerkdagen (waarop er geen RFR's worden 
gepubliceerd). Verdere informatie vindt u hier. 

Dagelijkse samengestelde / enkelvoudige 

terugkijkende SOFR 

In 2020 heeft de ARRC zijn aanbevolen standaarden voor 

het gebruik van zowel de dagelijkse enkelvoudige als de 

samengestelde terugkijkende SOFR bij gesyndiceerde 

en bilaterale zakelijke leningen gepubliceerd. De ARRC 

onderkent dat leningen gebaseerd kunnen zijn op 

enkelvoudige of op samengestelde rente (zie vraag 4.3). 

Voor SOFR-leningen wordt een lookback van een 

werkdag zonder observatieverschuiving4 aanbevolen 

om de rente voor de renteperiode te bepalen voordat de 

periode afloopt en de rentebetaling verschuldigd is. 

4.3 Wat is het verschil tussen de enkelvoudige en de 
samengestelde terugkijkende SOFR?  

Een terugkijkende SOFR-rente kan worden berekend 

door het enkelvoudige of samengestelde gemiddelde te 

berekenen over de dagelijks vastgestelde SOFR's 

gedurende de gegeven looptijd.  

Enkelvoudig gemiddelde: Is het enkelvoudige 

rekenkundige gemiddelde van de 1-daagse SOFR's. 

Volgens deze rekenmethode wordt het extra bedrag aan 

rente dat elke dag verschuldigd is berekend door de 1-

daagse rentevoet toe te passen op de geleende 

hoofdsom, en is de aan het einde van de periode 

verschuldigde betaling de som van deze bedragen.  

Samengesteld gemiddelde: Houdt er rekening mee dat 

de kredietnemer de verschuldigde rente niet dagelijks 

terugbetaalt en houdt daarom de gecumuleerd 

verschuldigde, maar nog niet betaalde rente bij. Het 

extra bedrag aan rente dat elke dag verschuldigd is, 

wordt berekend door de 1-daagse rentevoet te 

berekenen over zowel de geleende hoofdsom als de 

cumulatieve niet-betaalde rente.  

Een samengestelde rente geeft een nauwkeuriger 

afspiegeling van de tijdswaarde van geld, maar kan 

operationeel moeilijker uit te voeren zijn. De ARRC legt 

meer nadruk op het enkelvoudig gemiddelde als optie 

voor de Amerikaanse kredietmarkt. In 

leningsovereenkomsten naar Amerikaans recht wordt 

dan ook vaker gebruik gemaakt van enkelvoudige 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/bcreg20201130a1.pdf
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/bcreg20201130a1.pdf
https://www.cmegroup.com/market-data/cme-group-benchmark-administration/term-sofr.html
https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr
https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr
https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr
https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/Term_SOFR_Avgs_Conventions.pdf
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/markets/benchmarks/rfr/uk-loan-conventions-supporting-slides.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/ARRC_SOFR_Synd_Loan_Conventions.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/ARRC_Press_Release_Bilateral_Business_Loans_Conventions.pdf
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gemiddelden, terwijl in andere kredietovereenkomsten 

(naar bijvoorbeeld Engels recht) vaker wordt gewerkt 

met samengestelde gemiddelden. 

4.4 Hoe ondersteunen de verschillende 
brancheorganisaties de overgang naar RFR's op 
de kredietmarkten? 

Om de markt te ondersteunen bij de overgang naar 

RFR's heeft de Loan Syndications and Trading 

Association (LSTA) in de VS concept-

kredietovereenkomsten opgesteld voor 

kredietfaciliteiten in één of meerdere valuta's, waarin de 

verschillende door de ARRC aanbevolen standaarden 

worden toegepast (bijvoorbeeld dagelijkse 

enkelvoudige of samengestelde SOFR, Term SOFR enz.). 

De Loan Market Association (LMA) heeft 

modeldocumenten gepubliceerd voor 

kredietovereenkomsten met een samengestelde rente 

(Compound Rate Facilities Agreements), waarmee 

marktpartijen worden geholpen die leningen willen 

aangaan die van begin af aan op samengestelde RFR's 

gebaseerd kunnen zijn, alsmede modellen om te helpen 

bij de overschakeling van bestaande transacties op 

RFR’s. In deze door de LMA aanbevolen set documenten 

zijn de standaarden van de Sterling RFR Working Group 

toegepast op elke valuta waarvoor het gebruik van 

samengestelde RFR's wordt overwogen. De 

documenten zijn specifiek ontworpen om te worden 

gebruikt voor termijn- en doorlopende 

kredietfaciliteiten in één of meerdere valuta's. Daarnaast 

heeft de LMA een concept gepubliceerd voor een 

termijn- en doorlopende kredietovereenkomst in één 

valuta waarin de Term SOFR is opgenomen.  

Op vergelijkbare wijze heeft de Asia Pacific Loan Market 

Association (APLMA) conceptmodellen gepubliceerd 

van op SOFR gebaseerde kredietovereenkomsten voor 

in USD gesyndiceerde leningstransacties in de Aziatisch-

Pacifische regio. Elk conceptmodel hanteert een andere 

methode voor de berekening van de SOFR: CME Term 

SOFR, dagelijkse samengestelde terugkijkende SOFR of 

dagelijkse enkelvoudige terugkijkende SOFR. 

4.5 Welke externe richtlijnen en instrumenten zijn er 
beschikbaar bij de overgang van USD LIBOR naar 
SOFR?  

De ARRC heeft richtlijnen en instrumenten opgesteld ter 

ondersteuning van de overgang van USD LIBOR naar de 

nieuwe systematiek, waaronder:  

 

5 De waterval kan door de kredietnemer en de kredietgever worden gewijzigd, indien zij dit op het ogenblik dat zij de kredietovereenkomst afsluiten wenselijk achten.  

• doelstellingen voor 2022, die het streven van de 

ARRC weerspiegelen om de USD LIBOR transitie te 

blijven ondersteunen  

• Een SOFR starterkit met essentiële informatie over de 

overgang naar SOFR 

• Een gebruikershandleiding, die uitlegt hoe degenen 

die niet vertrouwd zijn met dagelijkse rentes SOFR in 

kredietproducten kunnen gebruiken. De 

gebruikershandleiding gaat in op een aantal 

conventies, waaronder de keus tussen een 

eenvoudig of een samengesteld gemiddelde 

• Een gids over de laatste fase voordat USD LIBOR 

komt te beëindigen.  

• Veelgestelde vragen 

Daarnaast heeft de ARRC aanbevolen hardwired 

fallbackbepalingen gepubliceerd voor gesyndiceerde 

en bilaterale bedrijfsleningen op basis van USD LIBOR 

die vóór 31 december 2021 zijn aangegaan. Aan de hand 

van deze documentatie kan de vervangende 

referentierente voor USD LIBOR worden bepaald op 

basis van de onderstaande watervalstructuur5: 

 Term SOFR + CAS 

 Dagelijkse enkelvoudige (of dagelijkse 

samengestelde) SOFR + CAS 

 Door kredietnemer en administratief agent 

geselecteerde referentierente + CAS 

Nadat de IBA en de FCA op 5 maart 2021 hadden 

aangekondigd dat de LIBOR-benchmarks zouden 

worden stopgezet en hun representativiteit zouden 

verliezen, heeft de ARRC bevestigd dat hier sprake was 

van een "Benchmark Transition Event" met betrekking 

tot alle USD LIBOR-bepalingen in de door de ARRC 

aanbevolen fallback formuleringen. Als gevolg hiervan is 

op 5 maart 2021 de door de ARRC aanbevolen CAS 

vastgesteld, die in lijn is met de CAS die geldt voor 

fallbacks in de ISDA-documentatie voor derivaten (zie 

vraag 5.4).  

In maart 2021 heeft de ARRC bekend gemaakt dat het 

Refinitiv heeft geselecteerd als aanbevolen beheerder 

van fallbackrentes met spreadaanpassing voor 

kredietproducten die niet meer kunnen refereren naar 

USD LIBOR. In november 2021 heeft Refinitiv bekend 

gemaakt dat zijn USD LIBOR cash fallbacks beschikbaar 

zijn voor gebruik.  

 

https://www.lsta.org/content/lsta-library-for-the-libor-transition/
https://www.lsta.org/content/lsta-library-for-the-libor-transition/
https://www.lma.eu.com/libor/documents#rfr-facility-documentation--commentary143
https://www.aplma.com/documentation?category=101&topic=6&type=9
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2022/ARRC_2022_Objectives.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/ARRC_Press_Release_SOFR_Starter_Kit.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/users-guide-to-sofr2021-update.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2020/ARRC_Endgame_USD_LIBOR.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/ARRC-faq.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/arrc-supplemental-hardwired-recommendation
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2021/20210317-press-release-Spread-Adjustment-Vendor-Refinitiv.pdf
https://www.refinitiv.com/en/media-center/press-releases/2021/november/refinitiv-launches-usd-ibor-institutional-cash-fallbacks-in-production-to-facilitate-industry-transition-from-usd-libor
https://www.refinitiv.com/en/media-center/press-releases/2021/november/refinitiv-launches-usd-ibor-institutional-cash-fallbacks-in-production-to-facilitate-industry-transition-from-usd-libor
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5 Derivaten 
5.1 Waarom zijn er wijzigingen van de fallbacks in 

derivatencontracten noodzakelij? 

De meeste derivaten worden verhandeld op basis van 

een standaard raamovereenkomst, die wordt verstrekt 

door de International Swaps and Derivatives Association 

(ISDA), een brancheorganisatie die zich richt op 

derivaten. Onder de oorspronkelijke ISDA-definities van 

2006 is als fallback doorgaans vereist dat de tegenpartij, 

dat wil zeggen de calculation agent, bepaalde 

prijsopgaven van de belangrijke spelers op de relevante 

interdealermarkt opvraagt. Als LIBOR definitief is 

stopgezet, is het waarschijnlijk dat grote handelaren niet 

bereid en/of in staat zijn om deze prijsopgaven te 

verstrekken. Het is eveneens waarschijnlijk dat de 

prijsopgaven op de markt aanzienlijk kunnen variëren. 

5.2 Wat is het IBOR Fallbacks Supplement en 
wanneer wordt dit van kracht? 

Het IBOR Fallbacks Supplement wijzigt de ISDA-

standaarddefinities voor rentederivaten door er 

robuuste fallbacks voor derivaten in op te nemen. 

Identieke fallbacks zijn automatisch van toepassing op 

elke transactie die wordt aangegaan na 25 januari 2021 

en waarin hetzij (i) de ISDA-rentevoetdefinities van 2006, 

hetzij (ii) de 2021 ISDA-rentevoetdefinities zijn 

opgenomen. Transacties die vóór 25 januari 2021 zijn 

aangegaan, blijven gebaseerd op de ISDA-definities van 

2006 zoals ze bestonden, tenzij ze ingevolge het IBOR 

Fallbacks Supplement worden gewijzigd. Een dergelijke 

wijziging kan worden bewerkstelligd door (i) toetreding 

van beide partijen bij een transactie tot het ISDA IBOR 

Fallbacks Protocol of (ii) door een bilaterale 

overeenkomst tussen de partijen bij een transactie, en 

omvat derhalve niet automatisch de gewijzigde 

variabele-renteoptie met de IBOR fallbacks.  

5.3 Wat is het IBOR Fallbacks Protocol? 

Het ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol (IBOR-protocol) 

vergemakkelijkt multilaterale wijzigingen in 

derivatencontracten die vóór 25 januari 2021 zijn 

afgesloten ter opname van de gewijzigde variabele-

renteopties, en daarmee van de IBOR-fallbacks. Door 

zich aan te sluiten bij het IBOR-protocol stemmen 

marktpartijen ermee in dat hun oudere 

derivatencontracten met andere aangesloten partijen 

de gewijzigde variabele-renteoptie voor de betreffende 

IBOR's en daarmee ook de IBOR-fallbacks omvatten. Het 

IBOR-protocol is vrijwillig en wijzigt alleen contracten 

tussen twee aangesloten partijen (d.w.z. het wijzigt geen 

contracten tussen een aangesloten partij en een niet-

aangesloten partij of tussen twee niet-aangesloten 

partijen).  

Tot dusver hebben zich meer dan 15.000 partijen bij het 

IBOR-protocol aangesloten. Rabobank heeft zich 

eveneens bij het IBOR-protocol aangesloten, conform de 

aanbevelingen van de verschillende 

brancheorganisaties en de RFR-werkgroepen. In 

overeenstemming met de aanbevelingen van de RFR-

werkgroepen moedigt Rabobank u aan om het IBOR-

protocol te bekijken, toetreding te overwegen en zo 

nodig uw professionele adviseurs te raadplegen.  

5.4 Wat zijn de fallbackrentes en wanneer zijn ze van 
toepassing?  

De ISDA IBOR-fallbackrente bestaat uit twee elementen:  

 Aangepaste RFR (Adjusted RFR) – gebaseerd op 

een samengestelde vaststelling achteraf voor elke 

relevante termijn; en  

 Spread aanpassing (Adjustment Spread) – 5YHM-

spreads tussen LIBOR en de respectievelijke 

samengestelde gemiddelde RFR. 

Nadat de IBA en de FCA op 5 maart 2021 hadden 

aangekondigd dat de LIBOR-benchmarks zouden 

worden stopgezet en hun representativiteit zouden 

verliezen, heeft de ISDA aangekondigd dat hier sprake 

was van een "Index Cessation Event" in het kader van het 

IBOR Fallbacks Supplement en het IBOR-protocol. Als 

gevolg daarvan zijn op 5 maart 2021 per LIBOR-looptijd 

de fallback spreadaanpassingen vastgesteld. Deze kunt 

u hier vinden. De fallbackrente zal pas van toepassing 

zijn als de betreffende IBOR's daadwerkelijk zijn 

stopgezet of niet meer representatief zijn (bijvoorbeeld 

30 juni 2023 in het geval van USD LIBOR).  

De ISDA heeft Bloomberg Index Services Ltd. 

gecontracteerd als beheerder van de IBOR-

fallbacktarieven voor derivatencontracten. Zie de 

Bloomberg LIBOR-website voor deze tarieven.  

https://www.isda.org/protocol/isda-2020-ibor-fallbacks-protocol
https://www.isda.org/protocol/isda-2020-ibor-fallbacks-protocol/adhering-parties
https://www.isda.org/2021/03/05/isda-statement-on-uk-fca-libor-announcement
https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/IBOR-Fallbacks-LIBOR-Cessation_Announcement_20210305.pdf
https://www.bloomberg.com/professional/solution/libor-resource-center/
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5.5 Wat als ik me nog niet bij het IBOR-protocol heb 
aangesloten?  

Het IBOR-protocol heeft momenteel geen einddatum 

voor toetreding en blijft dus open, hoewel de ISDA zich 

het recht heeft voorbehouden om het IBOR-protocol op 

enig moment te sluiten door een einddatum voor 

toetreding vast te stellen met een aankondigingstermijn 

van ten minste 30 dagen. Met alle niet-aangesloten 

tegenpartijen en klanten die derivatentransacties bij 

Rabobank hebben lopen die worden beïnvloed door de 

LIBOR-overgang en die doorlopen tot na de betreffende 

beëindigingsdatum/datum van niet-representativiteit, 

zal Rabobank contact opnemen om hun plannen met 

deze transacties te bespreken. Bij deze besprekingen zal 

waarschijnlijk ook ter sprake komen welke wijzigingen 

eventueel in uw bestaande derivatentransacties moeten 

worden aangebracht als u besluit om zich niet bij het 

IBOR-protocol aan te sluiten. Ook leningen die aan 

dergelijke derivaten gekoppeld zijn, moeten in 

beschouwing worden genomen. Zie vraag 3.6. 

5.6 Hoe ontwikkelt zich de marktliquiditeit voor 
SOFR?  

In de ARRC-vergadering van 16 februari 2022 is 

opgemerkt dat het gebruik van SOFR op de krediet- en 

derivatenmarkten is toegenomen. Vooral het aanbod 

aan nieuwe leningen en securitisaties laat een 

verschuiving van USD LIBOR naar SOFR zien. De 

verschuiving op de derivatenmarkten, met name in 

renteswaps en futures, laat voor 2022 eveneens een 

toename van het gebruik van SOFR zien. Zie voor de 

grafieken het verslag van de vergadering van 16 februari 

2022. Een ander nuttig hulpmiddel is mogelijk de RFR 

Adoption Indicator van ISDA-Clarus, die bijhoudt 

hoeveel handelsactiviteit in rentederivaten er 

wereldwijd via de geclearde Over The Counter (OTC)-

handel en op de beurzen plaatsvindt waarbij er naar de 

geïdentificeerde RFR's (waaronder SOFR) in zes 

belangrijke valuta's wordt verwezen. 

5.7 Welke USD LIBOR-transacties kunnen er na 1 
januari 2022 nog worden toegestaan?  

De Amerikaanse en Britse toezichthouders hebben 

onderkend dat er enkele omstandigheden kunnen zijn 

waarin het voor onder toezicht staande instellingen 

mogelijk is om na 1 januari 2022 nieuwe USD LIBOR-

contracten af te sluiten. Hieronder vallen:  

1. Market making ter ondersteuning van 

cliëntenactiviteit met betrekking tot USD LIBOR-

transacties die vóór 1 januari 2022 zijn uitgevoerd; 

2. Transacties die het USD LIBOR-risico van de onder 

toezicht staande entiteit of een cliënt van de onder 

toezicht staande entiteit met betrekking tot 

contracten die vóór 1 januari 2022 zijn afgesloten 

reduceren of afdekken; 

3. Novaties van USD LIBOR-transacties die vóór 1 

januari 2022 zijn uitgevoerd; en 

4. Transacties uitgevoerd met het oog op deelneming 

aan een veilingprocedure van een centrale 

tegenpartij ingeval een lid van de centrale 

tegenpartij in gebreke blijft, met inbegrip van 

transacties ter afdekking van het daaruit 

voortvloeiende USD LIBOR-risico.  

5.8 Zijn er SOFR-hedges beschikbaar om mijn SOFR-
kredietrisico af te dekken?  

 Rabobank kan op SOFR gebaseerde derivaten 

aanbieden waarmee u uw SOFR-kredietrisico kunt 

afdekken. Neem voor meer informatie contact op met 

uw relatiebeheerder. 

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2022/ARRC_Readout_February_2022_Meeting.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/Microsites/arrc/files/2022/ARRC_Readout_February_2022_Meeting.pdf
https://rfr.clarusft.com/
https://rfr.clarusft.com/
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6 Wat kunt u doen om u op de 
overgang voor te bereiden? 

We moedigen u aan:  

• Kennis te nemen van de sectorbrede overgangsnormen, waaronder de aanbevelingen van de ARRC en de andere 

RFR-werkgroepen, toezichthouders en instanties uit de sector, alsmede het ISDA IBOR-protocol. 

• Financiële transacties proactief te evalueren, om na te gaan welke er naar USD LIBOR verwijzen. 

• Proactief overleg te plegen met banken, andere tegenpartijen en externe adviseurs over de gevolgen van de 

stopzetting van USD LIBOR voor deze transacties en alternatieve overgangsopties te overwegen.  

• Een beoordeling van de gevolgen van de overgang uit te voeren, met inbegrip van de impact op mark-to-market, 

kasstromen, onderpanden, marktrisico, de juridische afdwingbaarheid van bestaande contracten, accounting, 

fiscaliteit en/of uw financiering.  

• Te trachten de opties voor de overgang te begrijpen, met inbegrip van de relatieve voordelen, risico's en 

operationele implicaties. 

• De operationele en systeemkosten en -risico's in verband met de verschillende overgangsopties (bijvoorbeeld 

systeemupgrade-eisen en technologie-uitgaven) in overweging te nemen. 



xxx xxx 

Pagina 17 van 18 Rabobank Benchmarktransitie – veelgestelde vragen maart 2022 

7 Meer informatie 
7.1 Met wie moet ik contact opnemen voor meer informatie? 

Neem contact op met uw Rabobank relatiebeheerder voor meer informatie.  

7.2 Waar kan ik meer informatie vinden over de benchmarktransitie? 

Raadpleeg de volgende websites voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarktransitie: 

RFR werkgroepen  

EURO: Working Group on Euro Risk-Free Rates 

GBP: Working Group on Sterling Risk-Free Rates 

USD: Alternative Reference Rates Committee 

CHF: National Working Group on Swiss Franc Reference Rates 

JPY: Cross-Committee on Japanese Yen Interest Rate Benchmarks 

SGD: Steering Committee for SOR transition to SORA 

Toezichthouders 

NL: Nederlandse Autoriteit voor de Financiële Markten 

UK: Bank of England 

UK: Financial Conduct Authority 

US: U.S. Federal Reserve Bank 

HK: Hong Kong Monetary Authority  

AU: Australian Securities & Investments Commission 

Brancheverenigingen 

Nederlandse Vereniging van Banken 

International Swaps and Derivatives Association 

Loan Market Association 

Loan Syndications and Trading Association 

Asia Pacific Loan Market Association 

Bankers Association for Finance and Trade 

https://www.esma.europa.eu/policy-activities/benchmarks/working-group-euro-risk-free-rates
https://www.bankofengland.co.uk/markets/transition-to-sterling-risk-free-rates-from-libor/working-group-on-sterling-risk-free-reference-rates
https://www.newyorkfed.org/arrc
https://www.snb.ch/en/ifor/finmkt/fnmkt_benchm/id/finmkt_reformrates#:~:text=The%20NWG%20is%20the%20key,Swiss%20National%20Bank%20(SNB).
https://www.boj.or.jp/en/paym/market/jpy_cmte/index.htm/
https://abs.org.sg/benchmark-rates/sor-sibor-to-sora-main
https://www.afm.nl/en/nieuws/2021/juni/aanbevelingen-gedragsrisicos-ibor
https://www.bankofengland.co.uk/markets/transition-to-sterling-risk-free-rates-from-libor
https://www.fca.org.uk/markets/libor
https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/libor-transition.htm
https://www.hkma.gov.hk/eng/key-functions/banking/banking-regulatory-and-supervisory-regime/reform-of-interest-rate-benchmarks/
https://asic.gov.au/regulatory-resources/markets/financial-benchmarks/libor-transition-important-questions-for-directors-and-corporate-treasurers/
https://www.nvb.nl/english/interest-rate-benchmarks-what-are-the-developments/
https://www.isda.org/2020/05/11/benchmark-reform-and-transition-from-libor/
https://www.lma.eu.com/
https://www.lsta.org/
https://www.aplma.com/
https://www.baft.org/banking-topics/regulatory/
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8 Woordenlijst 
Hieronder volgen afkortingen en termen die in verband met de benchmarkhervorming worden gebruikt: 

AMERIBOR: AFX Amerikaanse Interbank Offered Rate 

APLMA: Asia Pacific Loan Market Association 

AXI: Across-the-Curve Credit Spread Indexes 

BOE: Bank of England 

BSBY: Bloomberg Short-Term Bank Yield Index 

CAS: Credit Adjustment Spread 

CDOR: Canadian Dollar Offered Rate  

CFTC: Commodity Futures Trading Commission 

CRITR: IHS Markit USD Credit Inclusive Term Rate 

CRITS: IHS Markit USD Credit Inclusive Term Spread 

CSR's: Credit Sensitive Rates 

ECB: Europese Centrale Bank 

EVA: Europese Vrijhandelsassociatie 

EMMI: Europees Instituut voor de Geldmarkten 

€STR: Euro Short-term Rate 

EONIA Euro Overnight Index Average 

ESMA: Europese Autoriteit voor Effecten en Markten 

EU: Europese Unie 

EU BMR: Benchmarkverordening van de EU 

EURIBOR Euro Interbank Offered Rate 

FCA: Financial Conduct Authority 

FSB: Financial Stability Board 

HIBOR: Hong Kong Interbank Offered Rate 

IBA ICE Benchmark Administration  

IBOR's: Interbank Offered Rates 

IBYI: ICE Bank Yield Index 

IOSCO: International Organization of Securities Commissions 

ISDA: International Swaps and Derivatives Association 

LIBOR London Interbank Offered Rate 

LMA: Loan Market Association 

LSTA: Loan Syndications and Trading Association 

RFR: Risk Free Reference Rate 

SARON: Swiss Average Rate Overnight 

SIBOR: Singapore Interbank Offered Rate 

SOFR: Secured Overnight Financing Rate 

SONIA: Sterling Overnight Index Average 

TONAR: Tokyo Overnight Average Rate 


