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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 418,583,839,154 -10,964,491,921 407,619,347,233 -955,834,220

In deviezen (*) 0 0 0 0

Totaal bruto schuld op halflange en lange termijn(1.1) 418,583,839,154 -10,964,491,921 407,619,347,233 -955,834,220

1.2 Bruto schuld op korte termijn

In euro 44,053,780,803 9,906,505,989 53,960,286,792 10,058,643,817

In deviezen (**) 

Leningen - 0 - -

Wisselkoersverschillen - 0 - -

sub-totaal 0 0 0 0

Totaal bruto schuld op korte termijn (1.2) 44,053,780,803 9,906,505,989 53,960,286,792 10,058,643,817

Bruto schuldenlast - Totaal (1) 462,637,619,958 -1,057,985,932 461,579,634,025 9,102,809,597

2. Corrigerende factoren voor de berekening van het NFS

2.1 Beheersverrichtingen (=Plaatsingen, waaronder de 

kredietverleningen op korte termijn) 18,155,533,920 -9,377,264,963 8,778,268,957 -1,966,808,246

2.2 Wisselkoersverschillen - 0 - 0

2.3 Aflossingen premies "off market swaps" - -18,021 - -52,320

2.4 Overnamen van schulden en van activa - 0 - 0

2.5 Geïndexeerde leningen - wijziging van de hoofdsom te wijten 

aan de indexatie. 2,946,000 - 11,638,000

2.6 Vereffeningsverschillen - 36,178,200 - 0

Corrigerende factoren - Totaal (2) - -9,338,158,784 - -1,955,222,567

- 8,280,172,852 - 11,058,032,164

4. Corrigerende factoren voor de berekening van de netto schuldenlast

4.1 Beheersverrichtingen (=Plaatsingen, waaronder de 

kredietverleningen op korte termijn) 18,155,533,920 -9,377,264,963 8,778,268,957 -1,966,808,246

4.2 Kredietverleningen op middellange en lange termijn (aan 

entiteiten behorende tot de overheidssector) 2,281,149,785 0 2,281,149,785 85,000,000

Corrigerende factoren - Totaal (4) 20,436,683,704 -9,377,264,963 11,059,418,742 -1,881,808,246

442,200,936,253 8,319,279,031 450,520,215,284 10,984,617,843

B. Schuld van bepaalde andere instellingen 775,584,451 -511,632 775,072,819 -1,399,309

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

Totaal bruto schuldenlast (= 1 + B) 463,413,204,409 -1,058,497,564 462,354,706,845 9,101,410,288

Totaal netto schuldenlast  (= 5 + B) 442,976,520,704 8,318,767,399 451,295,288,103 10,983,218,534

(**) 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


