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Evolutie cumul 2016

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 356,098,780,176 6,097,273,926 362,196,054,102 8,261,782,110

In deviezen (*) 0 0 0 0

Totaal bruto schuld op halflange en lange termijn(1.1) 356,098,780,176 6,097,273,926 362,196,054,102 8,261,782,110

1.2 Bruto schuld op korte termijn

In euro 40,820,895,452 -3,016,672,393 37,804,223,059 2,160,884,619

In deviezen (**) 

Leningen - 0 - -

Wisselkoersverschillen - -7,078,271 - -

sub-totaal 1,302,873,707 -7,078,271 1,295,795,436 1,295,795,436

Totaal bruto schuld op korte termijn (1.2) 42,123,769,159 -3,023,750,664 39,100,018,495 3,456,680,055

Bruto schuldenlast - Totaal (1) 398,222,549,335 3,073,523,262 401,296,072,597 11,718,462,165

2. Corrigerende factoren voor de berekening van het NFS

2.1 Beheersverrichtingen (=Plaatsingen, waaronder de 

kredietverleningen op korte termijn) 7,385,132,147 534,358,744 7,919,490,892 -816,796,541

2.2 Wisselkoersverschillen - -7,078,271 - -21,960,589

2.3 Aflossingen premies "off market swaps" - -186,074 - -912,361

2.4 Gekapitaliseerde intresten ZFV op einde van het jaar en bij 

eindvervaldag

- 0 - 22,025,736

2.5 Overnamen van schulden en van activa - 0 - 0

2.6 Geïndexeerde leningen - wijziging van de hoofdsom te wijten 

aan de indexatie. 0 - -63,000

2.7 Vereffeningsverschillen - 0 - 46,096,600

Corrigerende factoren - Totaal (2) - 527,094,400 - -771,610,155

- 2,546,428,863 - 12,490,072,320

4. Corrigerende factoren voor de berekening van de netto schuldenlast

4.1 Beheersverrichtingen (=Plaatsingen, waaronder de 

kredietverleningen op korte termijn) 7,385,132,147 534,358,744 7,919,490,892 -816,796,541

4.2 Kredietverleningen op middellange en lange termijn (aan 

entiteiten behorende tot de overheidssector) 1,910,537,064 0 1,910,537,064 -5,000,000

Corrigerende factoren - Totaal (4) 9,295,669,211 534,358,744 9,830,027,955 -821,796,541

388,926,880,124 2,539,164,518 391,466,044,642 12,540,258,706

B. Schuld van bepaalde andere instellingen 276,652,586 -42,022 276,610,564 -7,957,358

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

Totaal bruto schuldenlast (= 1 + B) 398,499,201,921 3,073,481,240 401,572,683,161 11,710,504,808

Totaal netto schuldenlast  (= 5 + B) 389,203,532,710 2,539,122,496 391,742,655,206 12,532,301,348

(**) Finale positie na swap
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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


