
in EUR

Situatie M-1                   

juli 2016

Evolutie M                      

augustus 2016

Situatie M                       

augustus 2016
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 369,775,898,847 2,724,243,675 372,500,142,522 18,565,870,530

In deviezen (*) 0 0 0 0

Totaal bruto schuld op halflange en lange termijn(1.1) 369,775,898,847 2,724,243,675 372,500,142,522 18,565,870,530

1.2 Bruto schuld op korte termijn

In euro 33,788,641,178 430,573,985 34,219,215,163 -1,424,123,277

In deviezen (**) 

Leningen - 0 - -

Wisselkoersverschillen - 0 - -

sub-totaal 0 0 0 0

Totaal bruto schuld op korte termijn (1.2) 33,788,641,178 430,573,985 34,219,215,163 -1,424,123,277

Bruto schuldenlast - Totaal (1) 403,564,540,026 3,154,817,660 406,719,357,685 17,141,747,253

2. Corrigerende factoren voor de berekening van het NFS

2.1 Beheersverrichtingen (=Plaatsingen, waaronder de 

kredietverleningen op korte termijn) 12,745,456,350 -299,770,540 12,445,685,810 3,709,398,378

2.2 Wisselkoersverschillen - 0 - 2,113,835

2.3 Aflossingen premies "off market swaps" - -292,473 - -1,570,979

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. 664,000 - 1,472,000

2.7 Vereffeningsverschillen - 0 - 46,096,600

Corrigerende factoren - Totaal (2) - -299,399,013 - 3,779,535,569

- 3,454,216,672 - 13,362,211,684

4. Corrigerende factoren voor de berekening van de netto schuldenlast

4.1 Beheersverrichtingen (=Plaatsingen, waaronder de 

kredietverleningen op korte termijn) 12,745,456,350 -299,770,540 12,445,685,810 3,709,398,378

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) 14,655,993,414 -299,770,540 14,356,222,874 3,704,398,378

388,908,546,612 3,454,588,199 392,363,134,811 13,437,348,875

B. Schuld van bepaalde andere instellingen 275,630,483 -3,522,984 272,107,499 -12,460,422

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

Totaal bruto schuldenlast (= 1 + B) 403,840,170,508 3,151,294,676 406,991,465,184 17,129,286,830

Totaal netto schuldenlast  (= 5 + B) 389,184,177,095 3,451,065,216 392,635,242,311 13,424,888,453

(**) Finale positie na swap

Evolutie van de federale staatsschuld - jaar 2016 - augustus

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


