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A. Schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat

1. Bruto schuldenlast (nominale evolutie)

1.1 Bruto schuld op halflange en lange termijn

In euro 353,934,271,992 4,992,816,884 358,927,088,876 4,992,816,884

In deviezen (*) 0 0 0 0

Totaal bruto schuld op halflange en lange termijn(1.1) 353,934,271,992 4,992,816,884 358,927,088,876 4,992,816,884

1.2 Bruto schuld op korte termijn

In euro 35,643,338,440 -3,051,204,933 32,592,133,507 -3,051,204,933

In deviezen (**) 

Leningen - 1,319,580,759 - -

Wisselkoersverschillen - -33,629,591 - -

sub-totaal 0 1,285,951,168 1,285,951,168 1,285,951,168

Totaal bruto schuld op korte termijn (1.2) 35,643,338,440 -1,765,253,765 33,878,084,675 -1,765,253,765

Bruto schuldenlast - Totaal (1) 389,577,610,432 3,227,563,120 392,805,173,552 3,227,563,120

2. Corrigerende factoren voor de berekening van het NFS

2.1 Beheersverrichtingen (=Plaatsingen, waaronder de 

kredietverleningen op korte termijn) 8,736,287,432 1,973,330,417 10,709,617,850 1,973,330,417

2.2 Wisselkoersverschillen - -33,629,591 - -33,629,591

2.3 Aflossingen premies "off market swaps" - -186,074 - -186,074

2.4 Gekapitaliseerde intresten ZFV op einde van het jaar en bij 

eindvervaldag

- 0 - 0

2.5 Overnamen van schulden en van activa - 0 - 0

2.6 Geïndexeerde leningen - wijziging van de hoofdsom te wijten 

aan de indexatie. -63,000 - -63,000

2.7 Vereffeningsverschillen - 36,091,600 - 36,091,600

Corrigerende factoren - Totaal (2) - 1,975,543,353 - 1,975,543,353

- 1,252,019,767 - 1,252,019,767

4. Corrigerende factoren voor de berekening van de netto schuldenlast

4.1 Beheersverrichtingen (=Plaatsingen, waaronder de 

kredietverleningen op korte termijn) 8,736,287,432 1,973,330,417 10,709,617,850 1,973,330,417

4.2 Kredietverleningen op middellange en lange termijn (aan 

entiteiten behorende tot de overheidssector) 1,915,537,064 -5,000,000 1,910,537,064 -5,000,000

Corrigerende factoren - Totaal (4) 10,651,824,496 1,968,330,417 12,620,154,914 1,968,330,417

378,925,785,936 1,259,232,702 380,185,018,638 1,259,232,702

B. Schuld van bepaalde andere instellingen 284,567,922 -574,802 283,993,120 -574,802

C. Totaal van de federale staatsschuld (= A + B)

Totaal bruto schuldenlast (= 1 + B) 389,862,178,354 3,226,988,318 393,089,166,672 3,226,988,318

Totaal netto schuldenlast  (= 5 + B) 379,210,353,858 1,258,657,901 380,469,011,758 1,258,657,901

(**) Finale positie na swap

Evolutie van de federale staatsschuld - jaar 2016 - januari

3. Netto te financieren saldo (= 1 - 2)

    = Bruto schuldenlast (1) - corrigerende factoren (2)

5. Netto schuldenlast (= 1 - 4)

   =Bruto schuldenlast  - beheersverrichtingen- kredietverleningen op 

middellange en lange termijn

(*) De posities op halflange en lange termijn  in deviezen zijn volledig gedekt in euro.  De finale positie wordt onder de rubriek "In euro" van punt 1.1 hernomen


