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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 408,575,181,453 5,004,480,979 413,579,662,432 5,004,480,979

In deviezen (*) 0 0 0 0

Totaal bruto schuld op halflange en lange termijn(1.1) 408,575,181,453 5,004,480,979 413,579,662,432 5,004,480,979

1.2 Bruto schuld op korte termijn

In euro 43,901,642,975 -3,264,953,363 40,636,689,612 -3,264,953,363

In deviezen (**) 

Leningen - 0 - -

Wisselkoersverschillen - 0 - -

sub-totaal 0 0 0 0

Totaal bruto schuld op korte termijn (1.2) 43,901,642,975 -3,264,953,363 40,636,689,612 -3,264,953,363

Bruto schuldenlast - Totaal (1) 452,476,824,428 1,739,527,615 454,216,352,044 1,739,527,615

2. Corrigerende factoren voor de berekening van het NFS

2.1 Beheersverrichtingen (=Plaatsingen, waaronder de 

kredietverleningen op korte termijn) 10,745,077,203 3,094,831,258 13,839,908,462 3,094,831,258

2.2 Wisselkoersverschillen - 0 - 0

2.3 Aflossingen premies "off market swaps" - -18,021 - -18,021

2.4 Overnamen van schulden en van activa - 0 - 0

2.5 Geïndexeerde leningen - wijziging van de hoofdsom te wijten 

aan de indexatie. 4,499,000 - 4,499,000

2.6 Vereffeningsverschillen - -40,256,000 - -40,256,000

Corrigerende factoren - Totaal (2) - 3,059,056,237 - 3,059,056,237

- -1,319,528,621 - -1,319,528,621

4. Corrigerende factoren voor de berekening van de netto schuldenlast

4.1 Beheersverrichtingen (=Plaatsingen, waaronder de 

kredietverleningen op korte termijn) 10,745,077,203 3,094,831,258 13,839,908,462 3,094,831,258

4.2 Kredietverleningen op middellange en lange termijn (aan 

entiteiten behorende tot de overheidssector) 2,196,149,785 0 2,196,149,785 0

Corrigerende factoren - Totaal (4) 12,941,226,988 3,094,831,258 16,036,058,246 3,094,831,258

439,535,597,441 -1,355,303,643 438,180,293,798 -1,355,303,643

B. Schuld van bepaalde andere instellingen 776,472,129 -45,921 776,426,207 -45,921

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

Totaal bruto schuldenlast (= 1 + B) 453,253,296,557 1,739,481,694 454,992,778,251 1,739,481,694

Totaal netto schuldenlast  (= 5 + B) 440,312,069,569 -1,355,349,564 438,956,720,005 -1,355,349,564

(**) 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


