
PERSBERICHTEN 2010 
 
============================================================ 
 
DE NEDERLANDSE STAAT INTRODUCEERT EEN NIEUWE 3-JAARS LENING 
Documentnummer: 2010-01, datum: 06-01-2010 
 
Op dinsdag 12 januari 2010 lanceert het Agentschap de eerste nieuwe lening van 2010: de ‘DSL 
1,75% 15 januari 2013’. De kenmerken van deze lening zijn als volgt: 
 
Looptijd: 

 
tot 15 januari 2013 

Coupon: jaarlijks 1,75%, vanaf 2011 
Uitgiftedatum: 12 januari 2010 
Stortingsdatum: 15 januari 2010 
Doelvolume: € 3,5 tot 4,5 miljard 
 
De nieuwe 3-jaars benchmark bereikt in de loop van 2010 via heropeningen een uitstaand volume 
van ongeveer € 15 miljard. De eerste heropening staat gepland voor 9 maart 2010. De liquiditeit 
wordt te allen tijde gegarandeerd door een repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary 
Dealers (PDs). 
 
Op de dag van uitgifte om 10.00 uur maakt de Staat de prijs bekend waarop de PDs de lening kunnen 
afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van het toonbanksysteem. Tijdens de veiling kan de 
prijs doorlopend worden aangepast. De bekendmaking van de prijs gebeurt op de schermen van MTS 
Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers 
kunnen deelnemen via PDs. Deze staan vermeld op onze website (www.dsta.nl). Ook de 
leningvoorwaarden zijn terug te vinden op onze website. 
 
Eerstvolgende veiling 
Evenals in 2009, vinden er in 2010 in beginsel twee DSL-veilingen per maand plaats. Op de tweede 
dinsdag vindt steeds de reguliere veiling plaats, op de vierde dinsdag de ‘off-the-run’-faciliteit. De 
eerste ‘off-the-run’ veiling vindt plaats op 26 januari 2010. Voor meer details zie de Outlook 2010 die 
op 11 december 2009 is gepubliceerd. Deze is te vinden op onze website. 
  



DE NIEUWE 3-JARIGE LENING BRENGT € 4,3 MILJARD OP 
Documentnummer: 2010-02, datum: 12-01-2010 
 
De lancering van de nieuwe 3-jarige ‘DSL 1,75% 15 januari 2013’ heeft vandaag een bedrag van € 4,3 
miljard opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 15 januari 2010. De veiling leverde het 
volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 99,94 
Gemiddeld rendement: 1,771% 
Geplaats bedrag: € 4,3 miljard 
Huidig uitstaand bedrag: € 4,3 miljard 
   
De lening is geplaatst via de schermen van MTS Netherlands. Na afloop van de emissie hebben de 
Primary Dealers de mogelijkheid om gedurende drie werkdagen maximaal 15% van het geëmitteerde 
bedrag van de veiling extra af te nemen. Deze faciliteit staat in de kapitaalmarkt bekend als ‘non-
comp’. Als Primary Dealers hier gebruik van maken, neemt het uitstaande bedrag van de lening toe. 
Voor de actuele stand van onze lening wordt daarom verwezen naar onze website (www.dsta.nl). 
  

http://www.dsta.nl/


DDA OP 2 FEBRUARI: UITGIFTE NIEUWE DSL 15 JULI 2020 
Documentnummer: 2010-03, datum: 13-01-2010 
 
Voor dinsdag 2 februari heeft het Agentschap de uitgifte van een nieuwe 10-jarige benchmarklening 
via een een Dutch Direct Auction gepland. De nieuwe 10-jarige Dutch State Loan zal aflossen op 15 
juli 2020.  
 
Details met betrekking tot de coupon, het doelvolume, de referentielening en de spread guidance 
zullen in een later stadium bekend worden gemaakt. Via heropeningen zal het uitstaand volume van 
deze lening voor het eind van het jaar worden verhoogd tot ongeveer €15 miljard.  
 
De DDA is ontworpen door het Agentschap om beleggers direct bij de veiling te betrekken. Beleggers 
kunnen hun biedingen inleggen via één of meer Primary Dealers naar keuze.  
 
Meer informatie over de DDA is te vinden op de website van het Agentschap, www.dsta.nl. 
  

http://www.dsta.nl/


AGENTSCHAP HEROPENT TWEE OUDE 10-JAARS LENINGEN 
Documentnummer: 2010-04, datum: 20-01-2010 
 
Op dinsdag 26 januari 2010 heropent het Agentschap twee oude 10-jaars leningen die aflossen in juli 
2012 en juli 2016. Het Agentschap beoogt in totaal een bedrag van € 0 tot € 2 miljard te plaatsen.  
 
De keuze van deze leningen is gebaseerd op marktomstandigheden, uitstaande bedragen en 
potentiële vraag door beleggers. De uitgiftedatum is 26 januari 2010, met storting op vrijdag 29 
januari 2010.  
 
De kenmerken van de leningen zijn:  
 

 DSL 15-07-2012 DSL 15-07-2016 

Couponrente 5,00% 4,00% 

Doelvolume Totaal € 0 – 2 miljard 

Uitstaand bedrag 13,564 miljard 12,072 miljard 

Eerste uitgifte 12-02-2002 11-07-2006 

 
Om 10.00 uur op de dag van uitgifte maakt de Staat de prijzen bekend waarop Primary Dealers (PDs) 
de leningen kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van het toonbanksysteem. 
Tijdens de uitgifte kunnen de prijzen doorlopend worden aangepast. De prijzen worden bekend 
gemaakt via de schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA.  
Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via PDs. Deze staan vermeld op onze 
website (www.dsta.nl). Ook de leningvoorwaarden zijn terug te vinden op onze website.  
 
Er geldt voor PDs (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik 
te maken van de “non-comp”-faciliteit. 
  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING VAN TWEE LENINGEN BRENGT € 1,0 MILJARD OP 
Documentnummer: 2010-05, datum: 26-01-2010 
 
Heropeningen vandaag van twee oude 10-jarige DSLs hebben een bedrag van totaal € 1,0 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 29 januari 2010.  
 
De veiling leverde de volgende resultaten op:  
 

 DSL 15-07-2012 DSL 15-07-2016 

Couponrente 5,00% 4,00% 

Gemiddelde koers 108,63 106,98 

Gemiddeld rendement 1,40% 2,80% 

Geplaatst bedrag € 500.000.000 € 500.000.000 

Nieuw uitstaand bedrag € 14,064 miljard € 12,572 miljard 

 
De leningen zijn geplaatst via de schermen van MTS Netherlands. Primary Dealers hebben na afloop 
van de emissie de mogelijkheid om gedurende drie werkdagen maximaal 15% van de geëmitteerde 
bedragen extra af te nemen. Deze faciliteit staat in de kapitaalmarkt bekend als ‘non-comp’. Als 
Primary Dealers hier gebruik van maken, nemen de uitstaande bedragen van de leningen verder toe. 
Voor de actuele stand van de leningen wordt daarom verwezen naar de website (www.dsta.nl).  
  

http://www.dsta.nl/


REFERENTIELENING VOOR DE NEDERLANDSE 10-JARIGE BENCHMARKLENING IS DBR 3,25%  
4 JANUARI 2020 
Documentnummer: 2010-06, datum: 27-01-2010 
 
Dinsdag 2 februari 2010 introduceert het Agentschap een nieuwe 10-jarige benchmarklening, via de 
Dutch Direct Auction (DDA).  
 
De referentielening voor de Nederlandse 10-jargie benchmarklening is de DBR 3,25% 4 januari 2020. 
De hoogte van de coupon zal vrijdag 29 januari om 15:00 bekendgemaakt worden. 
 
Kenmerkend voor de DDA is de directe plaatsing van de lening bij de eindbelegger. Vanaf de opening 
van de veiling kunnen beleggers biedingen inleggen via een of meerdere Primary Dealers van hun 
keuze.  
 
De kenmerken voor deze lening zijn:  
 
Afloopdatum:     15 juli 2020 
Coupon:   wordt vrijdag 29 januari om 15:00 bekendgemaakt 
Uitgiftevolume:    minimaal € 5 miljard 
Referentielening:    DBR 3,25% 4 januari 2020 
Initiële ‘spread guidance’:   wordt aangekondigd op 1 februari 2010 
Veilingsdatum:     2 februari 2010, aanvang 10.00 uur 
Pricing Window:   vanaf 1 uur na allocatie tot uiterlijk 3 februari 2010 12.00 uur.  
Stortingsdatum:    vrijdag 5 februari 2010 
 
De DDA is een ‘daylight auction’. Het orderboek opent om 10.00 uur en sluit om uiterlijk 17.00 uur. 
De allocatie wordt na de sluiting van het orderboek zo snel mogelijk bekend gemaakt. De prijs van 
deze lening wordt op zijn vroegst één uur na de allocatie en niet later dan 12.00 uur de volgende dag 
vastgesteld.  
 
Het doelvolume van deze veiling is minimaal € 5 miljard. Het doel is om voor het einde van 2010 via 
heropeningen van deze lening een uitstaand volume te realiseren van ongeveer € 15 miljard. De 
liquiditeit wordt gegarandeerd door een repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary 
Dealers.  
 
Meer informatie over de DDA is te vinden op de website van het Agentschap; www.dsta.nl. 
  



3,5% COUPON VOOR DE NEDERLANDSE 10-JARIGE BENCHMARKLENING  
Documentnummer: 2010-07, datum: 29-01-2010 
 
Dinsdag 2 februari 2010 introduceert het Agentschap een nieuwe 10-jarige benchmark lening, de 
3,5% DSL 15 juli 2020, via de Dutch Direct Auction (DDA). Kenmerkend voor deze veilingmethode is 
de directe plaatsing van de lening bij de eindbelegger. Vanaf de opening van de veiling kunnen 
beleggers biedingen inleggen via één of meer Primary Dealers van hun keuze.  
 
De kenmerken voor deze lening zijn:  
 
Afloopdatum:     15 juli 2020 
Coupon:   jaarlijks 3,5% vanaf 2010 (korte eerste coupon) 
Uitgiftevolume:    minimaal € 5 miljard 
Referentielening:    DBR 3,25% 4 januari 2020 
Initiële ‘spread guidance’:   wordt aangekondigd op 1 februari 2010 
Veilingdatum:     2 februari 2010, aanvang 10.00 uur 
Pricing window:   vanaf 1 uur na allocatie tot uiterlijk 3 februari 2010 12.00 uur.  
Stortingsdatum:    vrijdag 5 februari 2010 
 
De DDA is een ‘daylight auction’. Het orderboek opent om 10.00 uur en sluit om uiterlijk 17.00 uur. 
De allocatie wordt na de sluiting van het orderboek zo snel mogelijk bekend gemaakt. De prijs van 
deze lening wordt op zijn vroegst één uur na de allocatie en niet later dan 12.00 uur de volgende dag 
vastgesteld.  
 
Het doelvolume van deze veiling is minimaal € 5 miljard. Het doel is om in de loop van 2010 via 
heropeningen van deze lening een uitstaand volume te realiseren van ongeveer € 15 miljard. De 
liquiditeit wordt gegarandeerd door een repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary 
Dealers.  
 
Meer informatie over de DDA is te vinden op de website van het Agentschap; www.dsta.nl. 
  

http://www.dsta.nl/


INITIËLE ‘SPREAD GUIDANCE’ +31 TOT +34 BP VOOR NIEUWE 10-JARIGE BENCHMARKLENING  
Documentnummer: 2010-08, datum: 01-02-2010 
 
Morgen, dinsdag 2 februari 2010, introduceert het Agentschap een nieuwe 10-jarige 
benchmarklening, de DSL 3,5% 15 juli 2020, via de Dutch Direct Auction (DDA). De initiële ‘spread 
guidance’ is vandaag vastgesteld op +31 tot +34 basispunten t.o.v. de referentielening. De ‘spread 
guidance’ kan gedurende de veiling worden aangepast, maar zal uiterlijk om 15.00 uur definitief 
worden. 
 
De kenmerken voor deze lening zijn:  
 
Afloopdatum:     15 juli 2020 
Coupon:   jaarlijks 3,5% vanaf 2010 (korte eerste coupon) 
Uitgiftevolume:    minimaal € 5 miljard 
Referentielening:    DBR 3,25% 4 januari 2020 
Initiële ‘spread guidance’:   +31 tot +34 basispunten  
Veilingdatum:     2 februari 2010, aanvang 10.00 uur 
Pricing window:   vanaf 1 uur na allocatie tot uiterlijk 3 februari 2010 12.00 uur.  
Stortingsdatum:    vrijdag 5 februari 2010 
 
 
Het orderboek opent morgen om 10.00 uur (lokale tijd) en sluit om uiterlijk 17.00 uur. De allocatie en 
de cut-off spread worden na de sluiting van het orderboek zo snel mogelijk bekend gemaakt. De 
toewijzing vindt plaats op basis van vooraf bekendgemaakte regels, zodat er sprake is van een 
volledig transparant veilingproces.  
 
De DDA is een uniforme prijsveiling. De prijs van deze lening wordt op zijn vroegst één uur na 
allocatie en niet later dan 12.00 uur de volgende dag vastgesteld. Dit betekent dat wanneer de 
allocatie op 2 februari al vroeg bekend is, de prijs al op dezelfde dag kan worden vastgesteld. De 
stortingsdatum is in ieder geval 5 februari 2010.  
 
De DDA regels zijn beschikbaar via www.dsta.nl, op Bloomberg (DDA <GO>) en Reuters (DSTAMENU). 
  

http://www.dsta.nl/


NIEUWE 10-JARIGE LENING BRENGT 6,4 MILJARD OP 
Documentnummer: 2010-09, datum: 02-02-2010 
 
Vandaag, 2 februari, is een nieuwe 10-jarige lening uitgegeven via een Dutch Direct Auction (DDA). 
De lening heeft een coupon van 3,5% en loopt af op 15 juli 2020 (korte eerste coupon). Het totale 
orderboek bedroeg bij sluiting 7,756 miljard euro. De toewijzing bedraagt 6,417 miljard euro, 
waarvan 63% naar ‘real money accounts’. De uniforme toewijzingsprijs ligt +33 basispunten boven de 
referentielening, de 3,25% DBR 4 januari 2020.  
 
De veiling ging om 10:00 uur van start met een initiële ‘spread guidance’ van +31 tot +34 basispunten 
ten opzichte van de referentielening. Het orderboek ontwikkelde zich gestaag. Na ongeveer 30 
minuten bedroeg het orderboek ruim 5 miljard euro. Toen het orderboek om 11:15 een bedrag van 
ongeveer 7 miljard euro bereikte besloot het Agentschap de ‘spread guidance’ aan te passen naar 
een range van +32 tot +33 basispunten. Het orderboek sloot om 13.00 uur met een totaal volume 
van ruim 7,756 miljard euro. Een bedrag van 6,417 miljard euro werd toegewezen op een cut-off 
spread van +33 basispunten. De prijs van de lening werd vastgesteld op 99,80. Dit correspondeert 
met een uitgifterendement van 3,525%. 
 
Van het totaal uitgegeven bedrag werd 63% toegewezen aan ‘real money accounts’ en 37% aan de 
zogeheten ‘other accounts’. De toewijzing op de cut-off spread van +33 basispunten bedroeg 100% 
voor ‘real money accounts’, en 60% voor ‘other accounts’. Het grootste deel van de uitgifte werd 
verkocht aan beleggers uit Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De tabellen hieronder 
geven een uitgebreider overzicht van de allocatie. 
 
Het doel is om voor het einde van 2010 via heropeningen van deze lening een uitstaand volume te 
realiseren van ongeveer € 15 miljard. De liquiditeit wordt gegarandeerd door een repo-faciliteit die 
ter beschikking staat van de Primary Dealers. 



Allocatietabellen 

Beleggers classificatie Allocatie (%) 

Real Money, waarvan: 63% 

    Asset management     35% 

    Centrale bank/ Agency/ Multilaterale instelling     13% 

    Verzekeraar     7% 

    Pensioenfonds     7% 

    Private bank     1% 

Other, waarvan: 37% 

    Bank & Trust     18% 

    ALM desk     4% 

    Overig     15% 

* afgerond 

Landen classificatie Allocatie (%) 

Nederland 25% 

Duitsland 16% 

Verenigd Koninkrijk 13% 

Frankrijk 8% 

Overig eurogebied  16% 

Overig Europa (excl. eurogebied) 16% 

Rest van de wereld 6% 

 
  



DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 5-JAARS LENING  
Documentnummer: 2010-10, datum: 03-02-2010 
 
Dinsdag 9 februari 2010 heropent het Agentschap de ‘DSL 2,75% 15 januari 2015’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 
Looptijd: 15 januari 2015 
Coupon: jaarlijks 2,75%, vanaf 2010 
Uitgiftedatum:  dinsdag 9 februari 2010 
Stortingsdatum: vrijdag 12 februari 2010 
Doelvolume: € 2,0 tot € 3,0 miljard 
Huidig uitstaand bedrag:   € 8,039 miljard 
Eerste uitgifte van deze lening: 7 juli 2009 
 
Op de dag van de uitgifte om 10.00 uur maakt de Staat de prijs bekend waarop de Primary Dealers de 
lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de 
uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de schermen 
van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU, Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers 
kunnen deelnemen via de Primary Dealers. Deze staan vermeld op onze website (www.dsta.nl). Ook 
de leningvoorwaarden zijn terug te vinden op onze website.  
  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING 5-JAARS LENING BRENGT € 2,675 MILJARD OP 
Documentnummer: 2010-11, datum: 09-02-2010 
 
De heropening van de 5-jaars ‘DSL 2,75% 15 januari 2015’ heeft vandaag een bedrag van € 2,675 
miljard opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 12 februari 2010.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 101,88 
Gemiddeld rendement: 2,341% 
Geplaatst bedrag: € 2,675 miljard 
Huidig uitstaand bedrag: € 10,714 miljard 
   
De lening is geplaatst via de schermen van MTS Netherlands. Na afloop van de emissie hebben de 
Primary Dealers de mogelijkheid om gedurende drie werkdagen maximaal 15% van het geëmitteerde 
bedrag van de veiling extra af te nemen. Deze faciliteit staat in de kapitaalmarkt bekend als ‘non-
comp’. Als Primary Dealers hier gebruik van maken, neemt het uitstaande bedrag van de lening toe. 
Voor de actuele stand van onze lening wordt daarom verwezen naar onze website (www.dsta.nl). 
  

http://www.dsta.nl/


AGENTSCHAP HEROPENT TWEE OUDE LENINGEN 
Documentnummer: 2010-12, datum: 17-02-2010 
 
Op dinsdag 23 februari 2010 heropent het Agentschap een oude 3-jaars en een oude 10-jaars lening 
die aflossen in januari 2012 en juli 2016. Het Agentschap beoogt in totaal een bedrag van € 0 tot € 2 
miljard te plaatsen.  
 
De keuze van deze leningen is gebaseerd op marktomstandigheden, uitstaande bedragen en 
potentiële vraag door beleggers. De uitgiftedatum is 23 februari 2010, met storting op vrijdag 26 
februari 2010.  
 
De kenmerken van de leningen zijn:  
 

 DSL 15-01-2012 DSL 15-07-2016 

Couponrente 2,50% 4,00% 

Doelvolume Totaal € 0 – 2 miljard 

Uitstaand bedrag 13,609 miljard 12,576 miljard 

Eerste uitgifte 13-01-2009 11-07-2006 

 
Om 10.00 uur op de dag van uitgifte maakt de Staat de prijzen bekend waarop Primary Dealers (PDs) 
de leningen kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van het toonbanksysteem. 
Tijdens de uitgifte kunnen de prijzen doorlopend worden aangepast. De prijzen worden bekend 
gemaakt via de schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA.  
Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via PDs. Deze staan vermeld op onze 
website (www.dsta.nl). Ook de leningvoorwaarden zijn terug te vinden op onze website.  
 
Er geldt voor PDs (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik 
te maken van de “non-comp”-faciliteit. 
  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING VAN TWEE OUDE LENINGEN BRENGT € 1,005 MILJARD OP 
Documentnummer: 2010-13, datum: 23-02-2010 
 
Heropeningen vandaag van een oude 3-jaars en een oude 10-jaars DSL hebben een bedrag van totaal 
€ 1,005 miljard opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 26 februari 2010.  
 
De veiling leverde de volgende resultaten op:  
 

 DSL 15-01-2012 DSL 15-07-2016 

Couponrente 2,50% 4,00% 

Gemiddelde koers 102,86 107,03 

Gemiddeld rendement 0,96% 2,78% 

Geplaatst bedrag € 365.000.000 € 640.000.000 

Nieuw uitstaand bedrag € 13,974 miljard € 13,216 miljard 

 
De leningen zijn geplaatst via de schermen van MTS Netherlands. Primary Dealers hebben na afloop 
van de emissie de mogelijkheid om gedurende drie werkdagen maximaal 15% van de geëmitteerde 
bedragen extra af te nemen. Deze faciliteit staat in de kapitaalmarkt bekend als ‘non-comp’. Als 
Primary Dealers hier gebruik van maken, nemen de uitstaande bedragen van de leningen verder toe. 
Voor de actuele stand van de leningen wordt daarom verwezen naar de website (www.dsta.nl). 
  

http://www.dsta.nl/


DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 3-JAARS LENING 
Documentnummer: 2010-14, datum: 03-03-2010 
 
Op dinsdag 9 maart 2010 heropent het Agentschap de ‘DSL 1,75% 15 januari 2013’.  
 
De kenmerken van deze lening zijn als volgt: 
 
Looptijd: tot 15 januari 2013 
Coupon: jaarlijks 1,75%, vanaf 2011 
Uitgiftedatum: 9 maart 2010 
Stortingsdatum: 12 maart 2010 
Doelvolume: € 3,0 tot 4,0 miljard 
Huidig uitstaand bedrag: € 4,945 miljard 
Eerste uitgifte van deze lening: 12 januari 2010 
 
Op de dag van uitgifte om 10.00 uur maakt de Staat de prijs bekend waarop de Primary Dealers de 
lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de 
veiling kan de prijs doorlopend worden aangepast. De bekendmaking van de prijs gebeurt op de 
schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en 
particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primaty Dealers. Deze staan vermeld op onze 
website (www.dsta.nl). Ook de leningvoorwaarden zijn terug te vinden op onze website. 
  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING 3-JAARS LENING BRENGT € 3,3 MILJARD OP 
Documentnummer: 2010-15, datum: 09-03-2010 
 
De heropening van de 3-jaars ‘DSL 1,75% 15 januari 2013’ heeft vandaag een bedrag van € 3,3 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 12 maart 2010.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 101,02 
Gemiddeld rendement: 1,382% 
Geplaatst bedrag: € 3.300.000.000,00 
Huidig uitstaand bedrag: € 8.245.000.000,00 
   
De lening is geplaatst via de schermen van MTS Netherlands. Na afloop van de emissie hebben de 
Primary Dealers de mogelijkheid om gedurende drie werkdagen maximaal 15% van het geëmitteerde 
bedrag van de veiling extra af te nemen. Deze faciliteit staat in de kapitaalmarkt bekend als ‘non-
comp’. Als Primary Dealers hier gebruik van maken, neemt het uitstaande bedrag van de lening toe. 
Voor de actuele stand van onze lening wordt daarom verwezen naar onze website (www.dsta.nl). 
  

http://www.dsta.nl/


CO2-VEILING OP 15 APRIL 
Documentnummer: 2010-16, datum: 16-03-2010 
 
De eerste Nederlandse CO2-veiling van 4 miljoen CO2-emissierechten (EUAs) zal plaatsvinden op 
donderdag 15 april. Geïnteresseerde partijen kunnen via de zogenaamde Carbon Dealers bieden op 
deze rechten. Het Agentschap heeft de volgende banken in december 2009 als Carbon Dealers 
geselecteerd: Barclays Capital, Credit-Suisse, JP Morgan en Orbeo. 
 
De gebruikte veilingmethode is de Dutch Direct Carbon Auction (DDCA). Het 
Agentschap heeft in de afgelopen jaren met de Dutch Direct Auction veilingmethode veel ervaring 
opgedaan bij het plaatsen van staatsleningen. In deze DDA voor CO2-rechten vervult de Carbon 
Dealer de rol van intermediair. De taak van de Carbon Dealer is o.a. het aanleveren van biedingen, 
het geven van advies aan de Nederlandse Staat en het afronden van de transacties met de kopers 
van de emissierechten. 
 
Meer informatie, waaronder de DDCA-veilingregels, is te vinden op de website van het Agentschap, 
www.dsta.nl, op Bloomberg (DSTA <GO>) en Reuters (DSTAMENU). 
  

http://www.dsta.nl/


AGENTSCHAP HEROPENT TWEE OUDE LENINGEN 
Documentnummer: 2010-17, datum: 17-03-2010 
 
Op dinsdag 23 maart 2010 heropent het Agentschap twee oude 10-jaars leningen die aflossen in juli 
2014 en juli 2017. Het Agentschap beoogt in totaal een bedrag van € 0 tot € 2 miljard te plaatsen.  
 
De keuze van deze leningen is gebaseerd op marktomstandigheden, uitstaande bedragen en 
potentiële vraag door beleggers. De uitgiftedatum is 23 maart 2010, met storting op vrijdag 26 maart 
2010.  
 
De kenmerken van de leningen zijn:  
 

 DSL 15-07-2014 DSL 15-07-2017 

Couponrente 3,75% 4,50% 

Doelvolume Totaal € 0 – 2 miljard 

Uitstaand bedrag 13.909.846.000,00 12.154.990.000,00 

Eerste uitgifte 23-03-2004 10-07-2007 

 
Om 10.00 uur op de dag van uitgifte maakt de Staat de prijzen bekend waarop Primary Dealers (PDs) 
de leningen kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van het toonbanksysteem. 
Tijdens de uitgifte kunnen de prijzen doorlopend worden aangepast. De prijzen worden bekend 
gemaakt via de schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA.  
Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via PDs. Deze staan vermeld op onze 
website (www.dsta.nl). Ook de leningvoorwaarden zijn terug te vinden op onze website.  
 
Er geldt voor PDs (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik 
te maken van de “non-comp”-faciliteit. 
  

http://www.dsta.nl/


EMISSIEKALENDER TWEEDE KWARTAAL 2010 
Documentnummer: 2010-18, datum: 19-03-2010 
 
Het Agentschap heeft vandaag de uitgiftekalender voor het 2e kwartaal 2010 bekend gemaakt. In 
beginsel vinden maandelijks twee DSL-veilingen plaats. Op de tweede dinsdag vindt steeds de 
reguliere veiling plaats, op de vierde dinsdag de ‘off-the-run’-faciliteit. 
 
In april wordt de nieuwe 10-jaars benchmark − de 3,50% DSL 15 juli 2020 − heropend via een 
reguliere toonbankveiling. Deze lening heeft op dit moment een uitstaand volume van € 6,4 miljard. 
Het streefbedrag van deze veiling is € 2,5 – € 3,5 mld. In mei vindt de tweede en laatste heropening 
van de meest recente 5-jaars lening - de 2,75% DSL 15 januari 2015 – plaats. Deze lening werd vorig 
jaar gelanceerd en heeft een uitstaand volume bereikt van € 10,7 mld. Het streefbedrag van deze 
heropening is € 2,0 - € 2,5 mld. De 3-jaars lening − de DSL 1,75% 15 januari 2013 − die in januari werd 
gelanceerd, wordt in juni voor de tweede keer heropend. Deze lening heeft nu een uitstaand volume 
van € 8,2 miljard. Gestreefd wordt naar een bedrag van € 3,0 - € 4,0 mld in deze veiling.  
 
Het Agentschap zal tevens voor de zomer een DDA voor de nieuwe 30-jaars DSL organiseren. De 
exacte veilingdatum wordt te zijner tijd vastgesteld. Afhankelijk van de precieze datum van de DDA 
kan de DSL-uitgiftekalender worden aangepast 
 
De ‘off-the-run’-faciliteit - op steeds de 4e dinsdag - behelst de heropening van een aantal oude 
leningen. Deze faciliteit werd in 2009 geïntroduceerd en is in 2010 gecontinueerd. De specifieke 
keuze van leningen en het doelvolume worden zes dagen voorafgaande aan de betreffende veiling 
aangekondigd. 
 
DSL-uitgiftekalender 2e kwartaal 2010 

  Reguliere veiling Off the run 
faciliteit 

Uitgiftemaand Veilingdatum (2e 
dinsdag) 

Details Veilingdatum 
(4e dinsdag) 

April 13 Heropening 3,50% DSL 15 juli 2020  
€ 2,5 - € 3,5 mld 

27 

Mei 11 Heropening 2,75% DSL 15 januari 
2015 € 2,0 - € 2,5 mld 

25 

Juni 8 Heropening 1,75% DSL 15 januari 
2013 € 3,0 - € 4,0 mld 

22 

Voor de zomer DDA nieuwe 30-jaars 

 
 
Onderstaande tabel toont de uitgifte van Dutch Treasury Certificates in het tweede kwartaal 2010. 
DTCs worden geveild op de eerste en derde maandag van de maand via Bloomberg Auctioning 
System (BAS). In oktober 2008 werd het aantal DTC-programma’s per veiling verhoogd van twee naar 
vier. Vanaf het tweede kwartaal 2010 wordt één programma geschrapt, waardoor het totaal aantal 
programma’s teruggebracht wordt naar drie. Hierdoor worden zowel het gemiddelde toegewezen 
bedrag per veiling als het uitstaande volume in elk programma verhoogd. De veilingen beginnen om 
11.00 uur CET en duren 30 minuten. Afhankelijk van het verloop van de financieringsbehoefte 
behoudt het Agentschap het recht om de DTC-uitgitekalender aan te passen.  
 
DTC-uitgiftekalender 2e kwartaal 2010 

Veilingdatum Settlement DTC programma's op afloopdatum 



datum 

06-04-10* 08-04-10 30-06-10 31-03-11 31-08-10 

19-04-10 21-04-10 30-07-10 31-12-10 16-08-10 

03-05-10 05-05-10 30-07-10 29-10-10 31-12-10 

17-05-10 19-05-10 31-08-10 31-03-11 29-10-10 

07-06-10 09-06-10 31-08-10 30-11-10 16-08-10 

21-06-10 23-06-10 30-09-10 31-12-10 30-11-10 

* dinsdag     
 
Meer informatie over de uitgiftekalender voor het 2e kwartaal 2010 van het Agentschap vindt in het 
kwartaalbericht dat vandaag is gepubliceerd (www.dsta.nl). 
  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING VAN TWEE OUDE LENINGEN BRENGT € 1,09 MILJARD OP 
Documentnummer: 2010-19, datum: 23-03-2010 
 
Heropeningen vandaag van twee oude 10-jaars DSL’s hebben een bedrag van totaal € 1,09 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 26 maart 2010.  
 
De veiling leverde de volgende resultaten op: 
  

 DSL 15-07-2014 DSL 15-07-2017 

Couponrente 3,75% 4,50% 

Gemiddelde koers 107,26 110,80 

Gemiddeld rendement 1,972% 2,84% 

Geplaatst bedrag € 415.000.000 € 675.000.000 

Nieuw uitstaand bedrag € 14.324.846.000 € 12.829.990.000 

 
De leningen zijn geplaatst via de schermen van MTS Netherlands. Primary Dealers hebben na afloop 
van de emissie de mogelijkheid om gedurende drie werkdagen maximaal 15% van de geëmitteerde 
bedragen extra af te nemen. Deze faciliteit staat in de kapitaalmarkt bekend als ‘non-comp’. Als 
Primary Dealers hier gebruik van maken, nemen de uitstaande bedragen van de leningen verder toe. 
Voor de actuele stand van de leningen wordt daarom verwezen naar de website (www.dsta.nl). 
  

http://www.dsta.nl/


DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 10-JAARS LENING 
Documentnummer: 2010-20, datum: 07-04-2010 
 
Op dinsdag 13 april 2010 heropent het Agentschap de ‘DSL 3,5% 15 juli 2020’.  
 
De kenmerken van deze lening zijn als volgt: 
 
Looptijd: tot 15 juli 2020 
Coupon: jaarlijks 3,5%, vanaf 2010 (korte eerste coupon) 
Uitgiftedatum: 13 april 2010 
Stortingsdatum: 16 april 2010 
Doelvolume: € 2,5 tot € 3,5 miljard 
Huidig uitstaand bedrag: € 6.416.615.000 
Eerste uitgifte van deze lening: 2 februari 2010 
 
Op de dag van uitgifte om 10.00 uur maakt de Staat de prijs bekend waarop de Primary Dealers de 
lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de 
veiling kan de prijs doorlopend worden aangepast. De bekendmaking van de prijs gebeurt op de 
schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en 
particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. Deze staan vermeld op onze 
website (www.dsta.nl). Ook de leningvoorwaarden zijn terug te vinden op onze website. 
  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING 10-JAARS LENING BRENGT € 2,175 MILJARD OP 
Documentnummer: 2010-21, datum: 13-04-2010 
 
De heropening van de 10-jaars ‘DSL 3,5% 15 juli 2020’ heeft vandaag een bedrag van € 2,85 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 16 april 2010.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 100,90 
Gemiddeld rendement: 3,395% 
Geplaatst bedrag: € 2.850.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 9.266.615.000 
   
De lening is geplaatst via de schermen van MTS Netherlands. Na afloop van de emissie hebben de 
Primary Dealers de mogelijkheid om gedurende drie werkdagen maximaal 15% van het geëmitteerde 
bedrag van de veiling extra af te nemen. Deze faciliteit staat in de kapitaalmarkt bekend als ‘non-
comp’. Als Primary Dealers hier gebruik van maken, neemt het uitstaande bedrag van de lening toe. 
Voor de actuele stand van onze lening wordt daarom verwezen naar onze website (www.dsta.nl). 
  

http://www.dsta.nl/


RBS, ING EN CREDIT SUISSE ADVISEURS VOOR DE NIEUWE 30-JAARS DSL  
 
Documentnummer: 2010-22, datum: 14-04-2010 
 

Het Agentschap heeft RBS, ING en Credit Suisse als adviseurs voor de komende Dutch Direct 
Auction “DDA” geselecteerd. In deze DDA wordt een nieuwe 30-jaars lening geïntroduceerd. 
 
ING is tevens geselecteerd als switch manager voor deze transactie. De switch manager draagt 
bij aan een stabiele prijsvorming. Primary Dealers wordt de optie geboden om bij het 
Agentschap andere geselecteerde 30-jaars staatsobligaties te ruilen tegen de nieuwe 30-jaars 
DSL. Het Agentschap verkoopt deze staatsobligaties aan de switch manager. Bij het prijzen biedt 
het Agentschap de switch manager een risicoreducerende 30-jaars swap aan, welke het 
Agentschap zelf gebruikt vanuit risicomanagement perspectief. Door deze omruilfaciliteit maakt 
het Agentschap het de Primary Dealers mogelijk om risico’s, verbonden aan een positie op hun 
balans in het 30-jaars segment, te mitigeren. Deze posities kunnen zich voordoen doordat 
Primary Dealers hun investeerders een mogelijkheid tot ruilen van een andere 30-jaars 
staatsobligatie met de nieuwe 30-jaars DSL aan zouden kunnen bieden.  
Deze DDA vindt, zoals aangekondigd in de uitgiftekalender, plaats vóór de zomer van 2010. De 
exacte veilingdatum wordt later bekend gemaakt. Zoals gebruikelijk, worden de details over de 
te veilen lening te zijner tijd via persberichten bekend gemaakt. 

 
  



CO2-VEILING OP 15 APRIL 
Documentnummer: 2010-23, datum: 14-04-2010 
 
Morgen zal het Agentschap 4 miljoen emissierechten (EUAs) veilen voor de Nederlandse Staat. EUAs 
zijn emissierechten die een aantal vooraf gedefinieerde sectoren (zoals de energiesector) moeten 
inleveren bij de nationale autoriteiten om hun CO2-emissies te compenseren. Dit is onderdeel van 
het Emissiehandelssysteem van de Europese Unie (EU ETS). 
 
De veilingmethode zal een Dutch Direct Carbon Auction (DDCA) zijn. Dit is een primaire veiling met 
directe deelname. Dit betekent dat de kopers de prijs zetten, binnen een prijsrichtlijn. 
Geïnteresseerde partijen kunnen hun biedingen inleggen bij het Agentschap via één of meerdere 
Carbon Dealer(s). De Carbon Dealers zijn Barclays Capital, Credit-Suisse, JP Morgan en Orbeo. Ze 
treden op als intermediairs in deze DDCA. 
 
Deze veiling zal de eerste zijn in een serie van CO2-veiling van de Nederlandse Staat in de 2e fase van 
het EU ETS. In het Nationale Allocatieplan van Nederland staat dat Nederland in totaal 16 miljoen 
rechten zal veilen voor het einde van 2012. Deze veiling zal de Nederlandse overheid helpen ervaring 
op te doen met het veilen van CO2-rechten voor de 3e fase van het handelssysteem (2013-2020), 
waar veel meer rechten geveild zullen worden. 
 
De uitgangspunten van de veiling zijn vrije toegang, minimale marktverstoring en een eerlijke prijs. 
 
Meer informatie, waaronder de DDCA-veilingregels, is te vinden op de website van het Agentschap, 
www.dsta.nl, op Bloomberg (DSTA <GO>) en Reuters (DSTAMENU). 
  

http://www.dsta.nl/


4 MILJOEN EUAS GEALLOCEERD BIJ EERSTE NEDERLANDSE CO2-VEILING 
Documentnummer: 2010-24, datum: 15-04-2010 
 
Vandaag heeft het Agentschap de eerste Nederlandse CO2-veiling uitgevoerd voor de Nederlandse 
Staat. 4 miljoen rechten zijn gealloceerd voor een prijs van €14,10 per recht. De veiling heeft totaal 
€56,4 miljoen opgebracht.  
 

Gealloceerde rechten: 4.000.000 

Clearing prijs: € 14,10 

Bid-to-cover ratio: 4,18 

Gealloceerde rechten op de clearing prijs naar 
compliance buyers: 100% 

Gealloceerde rechten op de clearing prijs naar 
non-compliance buyers: 52,29% 

Totaal gealloceerde rechten naar compliance 
buyers: 60,48% 

Totaal gealloceerde rechten naar non-
compliance buyers: 39,52% 

 
Voor meer informatie zie de 1-pager op onze website www.dsta.nl.  
  



AGENTSCHAP HEROPENT TWEE OUDE LENINGEN 
Documentnummer: 2010-25, datum: 21-04-2010 
 
Op dinsdag 27 april 2010 heropent het Agentschap twee oude leningen die aflossen in januari 2012 
en in januari 2023, de 3,75% DSL 15 januari 2023. Het Agentschap beoogt in totaal een bedrag van € 
0 tot € 2 miljard te plaatsen.  
 
De keuze van deze leningen is gebaseerd op marktomstandigheden, uitstaande bedragen en 
potentiële vraag door beleggers. Het uitstaande volume van de 3,75% DSL 15 januari 2023 is € 
7.960.850.000, tezamen met de 7,50% 15 januari 2023 is het totale uitstaande volume € 
12.079.488.737. De uitgiftedatum is 27 april 2010, met storting op vrijdag 30 april 2010.  
 
De kenmerken van de leningen zijn:  
 

 DSL 15-01-2012 DSL 15-01-2023 

Couponrente 2,50% 3,75% 

Doelvolume Totaal € 0 – 2 miljard 

Uitstaand bedrag 14.030.000.000 7.960.850.000 

Eerste uitgifte 13-01-2009 23-01-2006 

 
Om 10.00 uur op de dag van uitgifte maakt de Staat de prijzen bekend waarop Primary Dealers (PDs) 
de leningen kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van het toonbanksysteem. 
Tijdens de uitgifte kunnen de prijzen doorlopend worden aangepast. De prijzen worden bekend 
gemaakt via de schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. 
Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via PDs. Deze staan vermeld op onze 
website (www.dsta.nl). Ook de leningvoorwaarden zijn terug te vinden op onze website. Er geldt 
voor PDs (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te 
maken van de “non-comp”-faciliteit. 
  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING VAN TWEE LENINGEN BRENGT € 1,380 MILJARD OP 
Documentnummer: 2010-26, datum: 27-04-2010 
 
Heropeningen vandaag van twee leningen die aflossen in januari 2012 en in januari 2023 hebben een 
bedrag van totaal € 1,380 miljard opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 30 april 2010.  
 
De veiling leverde de volgende resultaten op:  
 

 DSL 15-01-2012 DSL 15-01-2023 

Couponrente 2,50% 3,75% 

Gemiddelde koers 102,93 102,34 

Gemiddeld rendement 0,770% 3,517% 

Geplaatst bedrag € 300.000.000 € 1.080.000.000 

Nieuw uitstaand bedrag € 14.330.000.000 € 8.912.850.000 

 
De leningen zijn geplaatst via de schermen van MTS Netherlands. Primary Dealers hebben na afloop 
van de emissie de mogelijkheid om gedurende drie werkdagen maximaal 15% van de geëmitteerde 
bedragen extra af te nemen. Deze faciliteit staat in de kapitaalmarkt bekend als ‘non-comp’. Als 
Primary Dealers hier gebruik van maken, nemen de uitstaande bedragen van de leningen verder toe. 
Voor de actuele stand van de leningen wordt daarom verwezen naar de website (www.dsta.nl). 
  

http://www.dsta.nl/


DDA OP 18 MEI 2010: UITGIFTE NIEUWE DSL 15 JANUARI 2042  
Documentnummer: 2010-27, datum: 29-04-2010 
 
In de Outlook 2010 heeft het Agentschap aangekondigd voor de zomer een nieuwe 30-jaars lening te 
lanceren.  
 
De uitgifte van de nieuwe 30-jaars benchmarklening via een Dutch Direct Auction staat gepland op 
dinsdag 18 mei 2010. De nieuwe 30-jaars Dutch State Loan zal aflossen op 15 januari 2042.  
 
De referentielening is de DBR 4,75% 4 juli 2040. Additionele details met betrekking tot de minimale 
omvang, de coupon en de spread guidance zullen in een later stadium bekend worden gemaakt. De 
eerste coupon is een korte coupon. 
 
Via heropeningen zal het uitstaand volume van deze lening voor het eind van 2011 worden verhoogd 
tot minimaal € 10 miljard. De liquiditeit wordt gegarandeerd door een repo-faciliteit die ter 
beschikking staat van de Primary Dealers.  
 
Indien marktomstandigheden een ordelijke veiling onmogelijk maken, behoudt het Agentschap zich 
het recht voor om de veiling uit te stellen. De DDA is ontworpen door het Agentschap om beleggers 
direct bij de veiling te betrekken. Beleggers kunnen hun biedingen inleggen via één of meer Primary 
Dealers naar keuze.  
 
Meer informatie over de DDA is te vinden op de website van het Agentschap, www.dsta.nl. 
 
  

http://www.dsta.nl/


DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 5-JAARS LENING  
Documentnummer: 2010-28, datum: 05-05-2010 
 
Dinsdag 11 mei 2010 heropent het Agentschap de ‘DSL 2,75% 15 januari 2015’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 januari 2015 

Coupon jaarlijks 2,75%, vanaf 2010  

Uitgiftedatum 11 mei 2010 

Stortingsdatum 14 mei 2010 

Doelvolume € 2,0 tot € 2,5 miljard 

Huidig uitstaand bedrag € 10.713.940.000 

Eerste uitgifte van deze lening 7 juli 2009 

 
Op de dag van de uitgifte om 10.00 uur maakt de Staat de prijs bekend waarop de Primary Dealers de 
lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de 
uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de schermen 
van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU, Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers 
kunnen deelnemen via de Primary Dealers. Deze staan vermeld op onze website (www.dsta.nl). Ook 
de leningvoorwaarden zijn terug te vinden op onze website. 
  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING 5-JAARS LENING BRENGT € 2,400 MILJARD OP 
Documentnummer: 2010-29, datum: 11-05-2010 
 
De heropening van de 5-jaars ‘DSL 2,75% 15 januari 2015’ heeft vandaag een bedrag van € 2,400 
miljard opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 14 mei 2010.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 104,08 
Gemiddeld rendement: 1,83% 
Geplaatst bedrag: € 2,400 miljard 
Huidig uitstaand bedrag: € 13.113.940.000 
   
De lening is geplaatst via de schermen van MTS Netherlands. Na afloop van de emissie hebben de 
Primary Dealers de mogelijkheid om gedurende drie werkdagen maximaal 15% van het geëmitteerde 
bedrag van de veiling extra af te nemen. Deze faciliteit staat in de kapitaalmarkt bekend als ‘non-
comp’. Als Primary Dealers hier gebruik van maken, neemt het uitstaande bedrag van de lening toe. 
Voor de actuele stand van onze lening wordt daarom verwezen naar onze website (www.dsta.nl). 
  

http://www.dsta.nl/


3,75% COUPON VOOR DE NEDERLANDSE 30-JARIGE BENCHMARKLENING  
Documentnummer: 2010-30, datum: 14-05-2010 
 
Dinsdag 18 mei 2010 introduceert het Agentschap een nieuwe 30-jarige benchmark lening, de 3,75% 
DSL 15 januari 2042, via de Dutch Direct Auction (DDA). Kenmerkend voor deze veilingmethode is de 
directe plaatsing van de lening bij de eindbelegger. Vanaf de opening van de veiling kunnen beleggers 
biedingen inleggen via één of meer Primary Dealers van hun keuze.  
 
De kenmerken voor deze lening zijn:  
 
Afloopdatum:     15 januari 2042 
Coupon:   jaarlijks 3,75% vanaf 2011 (korte eerste coupon) 
Uitgiftevolume:    minimaal € 4 miljard 
Referentielening:    DBR 4,75% 4 juli 2040 
Initiële ‘spread guidance’:   wordt aangekondigd op maandag 17 mei 2010 
Veilingdatum:     18 mei 2010, aanvang 10.00 uur 
Pricing window:  bij voorkeur dinsdag 18 mei 2010, uiterlijk woensdag 19 mei 

2010 om 12.00 uur  
Stortingsdatum:    vrijdag 21 mei 2010 
 
De DDA is een ‘daylight auction’. Het orderboek opent om 10.00 uur en sluit uiterlijk 17.00 uur. De 
allocatie wordt na de sluiting van het orderboek zo snel mogelijk bekend gemaakt. De prijs van deze 
lening wordt op zijn vroegst één uur na de allocatie en niet later dan 12.00 uur de volgende dag 
vastgesteld.  
 
Het doelvolume van deze veiling is minimaal € 4 miljard. Het streven is om voor het einde van 2011 
via heropeningen een uitstaand volume te realiseren van minimaal € 10 miljard. De liquiditeit wordt 
gegarandeerd door een repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.  
 
ING is de switch manager voor deze transactie. De switch manager draagt bij aan een stabiele 
prijsvorming. Primary Dealers wordt de optie geboden om bij het Agentschap andere geselecteerde 
30-jaars staatsobligaties te ruilen tegen de nieuwe 30-jaars DSL. Het Agentschap verkoopt deze 
staatsobligaties aan de switch manager. Bij het prijzen biedt het Agentschap de switch manager een 
risicoreducerende swap aan, welke het Agentschap zelf gebruikt vanuit risicomanagement 
perspectief. Door deze omruilfaciliteit maakt het Agentschap het de Primary Dealers mogelijk om 
risico’s, verbonden aan een positie op hun balans in het 30-jaars segment, te mitigeren. Deze posities 
kunnen zich voordoen doordat Primary Dealers hun investeerders een mogelijkheid tot ruilen van 
een andere 30-jaars staatsobligatie met de nieuwe 30-jaars DSL aan zouden kunnen bieden.  
 
Meer informatie over de DDA, zoals de DDA rules en de switch management procedure, is te vinden 
op de website van het Agentschap; www.dsta.nl. 
  

http://www.dsta.nl/


INITIËLE ‘SPREAD GUIDANCE’ +14 TOT +17 BP VOOR NIEUWE 30-JAARS BENCHMARKLENING  
Documentnummer: 2010-31, datum: 17-05-2010 
 
Morgen, dinsdag 18 mei 2010, introduceert het Agentschap een nieuwe 30-jaars benchmarklening, 
de DSL 3,75% 15 januari 2042, via de Dutch Direct Auction (DDA). De initiële ‘spread guidance’ is 
vandaag vastgesteld op +14 tot +17 basispunten t.o.v. de referentielening. De ‘spread guidance’ kan 
gedurende de veiling worden aangepast. 
 
De kenmerken voor deze lening zijn:  
 
Afloopdatum:     15 januari 2042 
Coupon:   jaarlijks 3,75% vanaf 2011 (korte eerste coupon) 
Uitgiftevolume:    minimaal € 4 miljard 
Referentielening:    DBR 4,75% 4 juli 2040 
Initiële ‘spread guidance’:   +14 tot +17 basispunten 
Veilingdatum:     18 mei 2010, aanvang 10.00 uur 
Pricing window:  bij voorkeur dinsdag 18 mei 2010, uiterlijk woensdag 19 mei 

2010 om 12.00 uur  
Stortingsdatum:    vrijdag 21 mei 2010 
 
Het orderboek opent morgen om 10.00 uur (lokale tijd) en sluit om uiterlijk 17.00 uur. De allocatie en 
de cut-off spread worden na de sluiting van het orderboek zo snel mogelijk bekend gemaakt. De 
toewijzing vindt plaats op basis van vooraf bekendgemaakte regels, zodat er sprake is van een 
volledig transparant veilingproces.  
 
De DDA is een uniforme prijsveiling. De prijs van deze lening wordt op zijn vroegst één uur na 
allocatie en niet later dan 12.00 uur de volgende dag vastgesteld. Het Agentschap streeft ernaar om 
te prijzen op de veilingdag zelf. De stortingsdatum is 21 mei 2010.  
 
Meer informatie over de DDA, zoals de DDA rules en de switch management procedure, is te vinden 
op de website van het Agentschap; www.dsta.nl en op Bloomberg (DDA <GO>) en Reuters 
(DSTAMENU). 
  

http://www.dsta.nl/


NIEUWE 30-JAARS LENING BRENGT € 5,2 MILJARD OP 
Documentnummer: 2010-32, datum: 18-05-2010 
 
Vandaag, 18 mei, heeft het Agentschap zijn nieuwe 30-jaars lening – de 3,75% DSL 15 januari 2042 – 
uitgegeven via de Dutch Direct Auction. Het totale orderboek bedroeg bij sluiting € 7,3 miljard, ruim 
boven het minimale doelvolume van € 4 miljard. De toewijzing bedraagt € 5,2 miljard. De lening is 
geprijsd op basis van een uniforme spread van +14 basispunten ten opzichte van de Duitse 
referentielening, de 4,75% DBR 4 juli 2040.  
 
De veiling ging om 10:00 uur van start met een initiële ‘spread guidance’ van +14 tot +17 basispunten 
ten opzichte van de referentielening. De ‘spread guidance’ is gedurende de veiling niet aangepast. 
Het orderboek ontwikkelde zich gestaag. Na ongeveer 30 minuten bedroeg het totaal aan biedingen 
ongeveer € 5 miljard. De omvang van het orderboek liep op tot bijna € 7 miljard om 11:30 uur, met 
het merendeel van de biedingen op ‘at best’. 
 
Het orderboek sloot om 12:05 uur met een totaal volume van € 7.256.095.000. Een bedrag van € 
5.198.910.000 werd toegewezen op een cut-off spread van +14 basispunten. Dit geeft een ‘bid-to-
cover’ ratio van 1,4. De prijs van de lening werd om 14:20 uur vastgesteld op 99,05. Dit 
correspondeert met een uitgifterendement van 3,803%. 
 
Van het totaal uitgegeven bedrag werd 56,7% toegewezen aan ‘real money accounts’ en 43,3% aan 
de zogeheten ‘other accounts’. De toewijzing op biedingen gelijk aan ‘at best’ en +14 basispunten 
was 100% voor ‘real money accounts’, en 71% voor ‘other accounts’. Het grootste deel van de 
uitgifte werd verkocht aan beleggers uit Nederland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. 
Pensioenfondsen en fondsmanagers waren de belangrijkste categorieën afnemers. De tabellen 
hieronder geven een uitgebreider overzicht van de allocatie. 
 
Van de door het Agentschap aangeboden mogelijkheid tot het omruilen van vooraf geselecteerde 
staatsobligaties in het 30-jaars segment (van Duitsland, Frankrijk en Nederland) voor de nieuwe 30-
jaars DSL is door beleggers voor een totaal bedrag van € 554 miljoen gebruik gemaakt (11% van het 
totaal). 
 
Via heropeningen van deze lening zal deze lening een uitstaand volume bereiken van minimaal € 10 
miljard voor het einde van volgend jaar. De liquiditeit van de nieuwe benchmarklening wordt 
gegarandeerd door een repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers. 



Allocatietabellen 

Beleggers classificatie Allocatie (%) 

Real Money, waarvan: 56,7 

    Asset management    26,6 

    Centrale bank/ Agency/ Multilaterale instelling     0,3 

    Verzekeraar     6,4 

    Pensioenfonds    22,7 

    Private bank     0,7 

Other, waarvan: 43,3 

    Bank & Trust    15,2 

    ALM desk    10,4 

    Hedgefonds     3,4 

    Overig    14,3 

 

Landen classificatie Allocatie (%) 

Nederland 38,1 

Verenigd Koninkrijk 36,4 

Frankrijk 12,8 

Duitsland  3,5 

Overig eurogebied   5,8 

Overig Europa (excl. eurogebied)  3,4 

 
  



AGENTSCHAP HEROPENT TWEE LENINGEN 
Documentnummer: 2010-33, datum: 19-05-2010 
 
Op dinsdag 25 mei 2010 heropent het Agentschap twee bestaande 10-jaars leningen die aflossen in 
juli 2015 en juli 2017. Het Agentschap beoogt in totaal een bedrag van € 0 tot € 2 miljard te plaatsen.  
 
De keuze van deze leningen is gebaseerd op marktomstandigheden, uitstaande bedragen en 
potentiële vraag door beleggers. De uitgiftedatum is 25 mei 2010, met storting op vrijdag 28 mei 
2010.  
 
De kenmerken van de leningen zijn:  
 

 DSL 15-07-2015 DSL 15-07-2017 

Couponrente 3,25% 4,50% 

Doelvolume Totaal € 0 – 2 miljard 

Uitstaand bedrag 12.489.765.000 12.829.990.000 

Eerste uitgifte 21-06-2005 10-07-2007 

 
Om 10.00 uur op de dag van uitgifte maakt de Staat de prijzen bekend waarop Primary Dealers (PDs) 
de leningen kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van het toonbanksysteem. 
Tijdens de uitgifte kunnen de prijzen doorlopend worden aangepast. De prijzen worden bekend 
gemaakt via de schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA.  
Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via PDs. Deze staan vermeld op onze 
website (www.dsta.nl). Ook de leningvoorwaarden zijn terug te vinden op onze website.  
 
Er geldt voor PDs (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik 
te maken van de “non-comp”-faciliteit. 
  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING VAN TWEE LENINGEN BRENGT € 1,020 MILJARD OP 
Documentnummer: 2010-34, datum: 25-05-2010 
 
Heropeningen vandaag van twee leningen die aflossen in juli 2015 en in juli 2017 hebben een bedrag 
van totaal € 1,020 miljard opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 28 mei 2010.  
 
De veiling leverde de volgende resultaten op:  
 

 DSL 15-07-2015 DSL 15-07-2017 

Couponrente 3,25% 4,50% 

Gemiddelde koers 107,35 114,28 

Gemiddeld rendement 1,740% 2,305% 

Geplaatst bedrag € 695.000.000 € 325.000.000 

Nieuw uitstaand bedrag € 13.184.765.000 € 13.154.990.000 

 
De leningen zijn geplaatst via de schermen van MTS Netherlands. Primary Dealers hebben na afloop 
van de emissie de mogelijkheid om gedurende drie werkdagen maximaal 15% van de geëmitteerde 
bedragen extra af te nemen. Deze faciliteit staat in de kapitaalmarkt bekend als ‘non-comp’. Als 
Primary Dealers hier gebruik van maken, nemen de uitstaande bedragen van de leningen verder toe. 
Voor de actuele stand van de leningen wordt daarom verwezen naar de website (www.dsta.nl).  
  

http://www.dsta.nl/


DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 3-JAARS LENING  
Documentnummer: 2010-35, datum: 02-06-2010 
 
Dinsdag 8 juni 2010 heropent het Agentschap de ‘DSL 1,75% 15 januari 2013’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 januari 2013 

Coupon jaarlijks 1,75%, vanaf 2011  

Uitgiftedatum 8 juni 2010 

Stortingsdatum 11 juni 2010 

Doelvolume € 3,0 tot € 4,0 miljard 

Huidig uitstaand bedrag € 8.245.000.000 

Eerste uitgifte van deze lening 12 januari 2010 

 
Op de dag van de uitgifte om 10.00 uur maakt de Staat de prijs bekend waarop de Primary Dealers de 
lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de 
uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de schermen 
van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU, Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers 
kunnen deelnemen via de Primary Dealers. Deze staan vermeld op onze website (www.dsta.nl). Ook 
de leningvoorwaarden zijn terug te vinden op onze website.  
  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING 3-JAARS LENING BRENGT € 3,475 MILJARD OP 
Documentnummer: 2010-36, datum: 08-06-2010 
 
De heropening van de 3-jaars ‘DSL 1,75% 15 januari 2013’ heeft vandaag een bedrag van € 3,475 
miljard opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 11 juni 2010.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 102,02 
Gemiddeld rendement: 0,958% 
Geplaatst bedrag: € 3.475.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 11.720.000.000 
   
De lening is geplaatst via de schermen van MTS Netherlands. Na afloop van de emissie hebben de 
Primary Dealers de mogelijkheid om gedurende drie werkdagen maximaal 15% van het geëmitteerde 
bedrag van de veiling extra af te nemen. Deze faciliteit staat in de kapitaalmarkt bekend als ‘non-
comp’. Als Primary Dealers hier gebruik van maken, neemt het uitstaande bedrag van de lening toe. 
Voor de actuele stand van onze lening wordt daarom verwezen naar onze website (www.dsta.nl). 
  

http://www.dsta.nl/


AGENTSCHAP HEROPENT TWEE LENINGEN 
Documentnummer: 2010-37, datum: 16-06-2010 
 
Op dinsdag 22 juni 2010 heropent het Agentschap twee bestaande leningen die aflossen in juli 2018 
en in januari 2023, de 3,75% DSL 15 januari 2023. Het Agentschap beoogt in totaal een bedrag van € 
0 tot € 2 miljard te plaatsen.  
 
De keuze van deze leningen is gebaseerd op marktomstandigheden, uitstaande bedragen en 
potentiële vraag door beleggers. Het uitstaande volume van de 3,75% DSL 15 januari 2023 is € 
9.062.850.000, tezamen met de 7,50% DSL 15 januari 2023 is het totale uitstaande volume € 
13.309.488.737. De uitgiftedatum is 22 juni 2010, met storting op vrijdag 25 juni 2010.  
 
De kenmerken van de leningen zijn:  
 

 DSL 15-07-2018 DSL 15-01-2023 

Couponrente 4,00% 3,75% 

Doelvolume Totaal € 0 – 2 miljard 

Uitstaand bedrag 12.396.020.000 9.062.850.000 

Eerste uitgifte 19-02-2008 14-02-2006 

 
Om 10.00 uur op de dag van uitgifte maakt de Staat de prijzen bekend waarop Primary Dealers (PDs) 
de leningen kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van het toonbanksysteem. 
Tijdens de uitgifte kunnen de prijzen doorlopend worden aangepast. De prijzen worden bekend 
gemaakt via de schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. 
Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via PDs. Deze staan vermeld op onze 
website (www.dsta.nl). Ook de leningvoorwaarden zijn terug te vinden op onze website. Er geldt 
voor PDs (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te 
maken van de “non-comp”-faciliteit. 
  

http://www.dsta.nl/


EMISSIEKALENDER DERDE KWARTAAL 2010  
Documentnummer: 2010-38, datum: 18-06-2010 
 
Het Agentschap publiceert vandaag het kwartaalbericht met daarin de uitgiftekalender voor het 3e 
kwartaal 2010. In juli en september zijn er steeds twee DSL-veilingen. Op de tweede dinsdag vindt de 
reguliere veiling plaats, op de vierde dinsdag de ‘off-the-run’-faciliteit. In augustus is er traditioneel 
geen uitgifte van DSL’s. 
 
In juli wordt de on-the-run 10-jaars benchmark − de 3,50% DSL 15 juli 2020 − heropend via een 
reguliere toonbankveiling. Deze lening heeft op dit moment een uitstaand volume van € 9,7 miljard. 
Het streefbedrag van deze veiling is € 2,0 – € 3,0 mld. In september vindt uitgifte plaats van de 3-
jaars lening die in januari werd gelanceerd, de 1,75% DSL 15 januari 2013. Het streefbedrag van deze 
heropening is € 3,0 - € 4,0 mld. Deze lening heeft nu een uitstaand volume van € 11,7 miljard.  
 
De ‘off-the-run’-faciliteit - op steeds de 4e dinsdag - behelst de heropening van een of meer 
bestaande leningen. De specifieke keuze van leningen en het doelvolume worden zes dagen 
voorafgaande aan de betreffende veiling aangekondigd. 
 
DSL-uitgiftekalender 3e kwartaal 2010 

  Reguliere veiling Off the run 
faciliteit 

Uitgiftemaand Veilingdatum (2e 
dinsdag) 

Details Veilingdatum 
(4e dinsdag) 

Juli 13 Heropening 3,50% DSL 15 juli 2020  
€ 2,0 - € 3,0 mld 

27 

Augustus Geen taps 

September 14 Heropening 1,75% DSL 15 januari 
2013  

€ 3,0 - € 4,0 mld 

28 

 
Onderstaande tabel toont de uitgifte van Dutch Treasury Certificates in het derde kwartaal 2010. 
DTCs worden geveild op de eerste en derde maandag van de maand via Bloomberg Auctioning 
System (BAS). De veilingen beginnen om 11.00 uur CET en duren 30 minuten. 
 
DTC-uitgiftekalender 3e kwartaal 2010 

Veilingdatum Settlement 
datum 

DTC programma's op afloopdatum 

05-07-10 07-07-10 30-09-2010 30-06-2011 29-10-2010 

19-07-10 21-07-10 29-10-2010 31-03-2011 30-11-2010 

02-08-10 04-08-10 29-10-2010 31-01-2011 31-12-2010 

16-08-10 18-08-10 30-11-2010 30-06-2011 29-10-2010 

06-09-10 08-09-10 30-11-2010 28-02-2011 29-10-2010 

20-09-10 22-09-10 31-12-2010 31-03-2011 31-01-2011 

     
Meer informatie over de uitvoering van het financieringsplan 2010 van het Agentschap staat in het 
kwartaalbericht dat vandaag is gepubliceerd (www.dsta.nl). 
  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING VAN TWEE LENINGEN BRENGT € 1,160 MILJARD OP 
Documentnummer: 2010-39, datum: 22-06-2010 
 
Heropeningen vandaag van twee leningen die aflossen in juli 2018 en in januari 2023 hebben een 
bedrag van totaal € 1,160 miljard opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 25 juni 2010.  
 
De veiling leverde de volgende resultaten op:  
 

 DSL 15-07-2018 DSL 15-01-2023 

Couponrente 4,00% 3,75% 

Gemiddelde koers 109,76 105,91 

Gemiddeld rendement 2,639% 3,171% 

Geplaatst bedrag € 500.000.000 € 660.000.000 

Nieuw uitstaand bedrag € 12.896.020.000 € 9.722.850.000 

 
De leningen zijn geplaatst via de schermen van MTS Netherlands. Primary Dealers hebben na afloop 
van de emissie de mogelijkheid om gedurende drie werkdagen maximaal 15% van de geëmitteerde 
bedragen extra af te nemen. Deze faciliteit staat in de kapitaalmarkt bekend als ‘non-comp’. Als 
Primary Dealers hier gebruik van maken, nemen de uitstaande bedragen van de leningen verder toe. 
Voor de actuele stand van de leningen wordt daarom verwezen naar de website (www.dsta.nl). 
  

http://www.dsta.nl/


DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 10-JAARS LENING 
Documentnummer: 2010-40, datum: 07-07-2010 
 
Op dinsdag 13 juli 2010 heropent het Agentschap de ‘DSL 3,5% 15 juli 2020’.  
 
De kenmerken van deze lening zijn als volgt: 
 
Looptijd: tot 15 juli 2020 
Coupon: jaarlijks 3,5%, vanaf 2010 (korte eerste coupon) 
Uitgiftedatum: 13 juli 2010 
Stortingsdatum: 16 juli 2010 
Doelvolume: € 2,0 tot € 3,0 miljard 
Huidig uitstaand bedrag: € 9.694.615.000 
Eerste uitgifte van deze lening: 2 februari 2010 
 
Op de dag van uitgifte om 10.00 uur maakt de Staat de prijs bekend waartegen de Primary Dealers de 
lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de 
veiling kan de prijs doorlopend worden aangepast. De bekendmaking van de prijs gebeurt via de 
schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en 
particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. Deze staan vermeld op onze 
website (www.dsta.nl). Ook de leningvoorwaarden zijn terug te vinden op onze website. 
  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING 10-JAARS LENING BRENGT € 2,175 MILJARD OP 
Documentnummer: 2010-41, datum: 13-07-2010 
 
De heropening van de 10-jaars ‘DSL 3,5% 15 juli 2020’ heeft vandaag een bedrag van € 2,175 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 16 juli 2010.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op:  
 
Gemiddelde koers:   106,04 
Gemiddeld rendement:  2,799% 
Geplaatst bedrag:  € 2.175.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 11.869.615.000 
 
De lening is geplaatst via de schermen van MTS Netherlands. Na afloop van de emissie hebben de 
Primary Dealers de mogelijkheid om gedurende drie werkdagen maximaal 15% van het geëmitteerde 
bedrag extra af te nemen. Deze faciliteit staat in de kapitaalmarkt bekend als ‘non-comp’. Als Primary 
Dealers hier gebruik van maken, neemt het uitstaande bedrag van de lening toe. Voor de actuele 
stand van onze lening wordt daarom verwezen naar de website (www.dsta.nl). 
  

http://www.dsta.nl/


AGENTSCHAP HEROPENT TWEE LENINGEN 
Documentnummer: 2010-42, datum: 21-07-2010 
 
Op dinsdag 27 juli 2010 heropent het Agentschap twee bestaande leningen die aflossen in juli 2015 
en in januari 2028. Het Agentschap beoogt in totaal een bedrag van € 0 tot € 2 miljard te plaatsen.  
 
De keuze van deze leningen is gebaseerd op marktomstandigheden, uitstaande bedragen en 
potentiële vraag door beleggers. De uitgiftedatum is 27 juli 2010, met storting op vrijdag 30 juli 
2010.  
 
De kenmerken van de leningen zijn: 
 

 DSL 15-07-2015 DSL 15-01-2028 

Couponrente 3,25% 5,50% 

Doelvolume Totaal € 0 – 2 miljard 

Uitstaand bedrag € 13.184.765.000 € 10.186.814.230 

Eerste uitgifte 21 juni 2005 10 maart 1998 

 
Om 10.00 uur op de dag van uitgifte maakt de Staat de prijzen bekend waartegen Primary Dealers 
(PDs) de leningen kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van het toonbanksysteem. 
Tijdens de uitgifte kunnen de prijzen doorlopend worden aangepast. De prijzen worden bekend 
gemaakt via de schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. 
Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via PDs. Deze staan vermeld op onze 
website (www.dsta.nl). Ook de leningvoorwaarden zijn terug te vinden op onze website. Er geldt 
voor PDs (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te 
maken van de “non-comp”-faciliteit.  
  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING VAN TWEE LENINGEN BRENGT € 1,015 MILJARD OP 
Documentnummer: 2010-43, datum: 27-07-2010 
 
Heropeningen vandaag van twee leningen die aflossen in juli 2015 en in januari 2028 hebben een 
bedrag van totaal € 1,015 miljard opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 30 juli 2010.  
 
De veiling leverde de volgende resultaten op:  
 

 DSL 15-07-2015 DSL 15-01-2028 

Couponrente 3,25% 5,50% 

Gemiddelde koers 106,12 127,88 

Gemiddeld rendement 1,943% 3,362% 

Geplaatst bedrag € 300.000.000 € 715.000.000 

Nieuw uitstaand bedrag € 13.484.765.000 € 10.901.814.230 

 
De leningen zijn geplaatst via de schermen van MTS Netherlands. Primary Dealers hebben na afloop 
van de emissie de mogelijkheid om gedurende drie werkdagen maximaal 15% van de geëmitteerde 
bedragen extra af te nemen. Deze faciliteit staat in de kapitaalmarkt bekend als ‘non-comp’. Als 
Primary Dealers hier gebruik van maken, nemen de uitstaande bedragen van de leningen verder toe. 
Voor de actuele stand van de leningen wordt daarom verwezen naar de website (www.dsta.nl).  
  

http://www.dsta.nl/


DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 3-JAARS LENING 
Documentnummer: 2010-44, datum: 08-09-2010 
 
Dinsdag 14 september 2010 heropent het Agentschap de ‘DSL 1,75% 15 januari 2013’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 januari 2013 

Coupon jaarlijks 1,75%, vanaf 2011  

Uitgiftedatum 14 september 2010 

Stortingsdatum 17 september 2010 

Doelvolume € 2,5 tot € 3,5 miljard 

Huidig uitstaand bedrag € 12.243.000.000 

Eerste uitgifte van deze lening 12 januari 2010 

 
Op de dag van de uitgifte om 10.00 uur maakt de Staat de prijs bekend waarop de Primary Dealers de 
lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de 
uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de schermen 
van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU, Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers 
kunnen deelnemen via de Primary Dealers. Deze staan vermeld op onze website (www.dsta.nl). Ook 
de leningvoorwaarden zijn terug te vinden op onze website. 
  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING 3-JAARS LENING BRENGT € 2,800 MILJARD OP 
Documentnummer: 2010-45, datum: 14-09-2010 
 
De heropening van de 3-jaars ‘DSL 1,75% 15 januari 2013’ heeft vandaag een bedrag van € 2,800 
miljard opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 17 september 2010.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 102,04 
Gemiddeld rendement: 0,861% 
Geplaatst bedrag: € 2.800.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 15.043.000.000 
   
De lening is geplaatst via de schermen van MTS Netherlands. Na afloop van de emissie hebben de 
Primary Dealers de mogelijkheid om gedurende drie werkdagen maximaal 15% van het geëmitteerde 
bedrag van de veiling extra af te nemen. Deze faciliteit staat in de kapitaalmarkt bekend als ‘non-
comp’. Als Primary Dealers hier gebruik van maken, neemt het uitstaande bedrag van de lening toe. 
Voor de actuele stand van onze lening wordt daarom verwezen naar onze website (www.dsta.nl).  
  

http://www.dsta.nl/


AGENTSCHAP HEROPENT TWEE LENINGEN 
Documentnummer: 2010-46, datum: 22-09-2010 
 
Op dinsdag 28 september 2010 heropent het Agentschap twee bestaande leningen die aflossen in juli 
2015 en in juli 2018. Het Agentschap beoogt in totaal een bedrag van € 0 tot € 2 miljard te plaatsen.  
 
De keuze van deze leningen is gebaseerd op marktomstandigheden, uitstaande bedragen en 
potentiële vraag door beleggers. De uitgiftedatum is 28 september 2010, met storting op vrijdag 1 
oktober 2010.  
 
De kenmerken van de leningen zijn:  

 DSL 15-07-2015 DSL 15-07-2018 

Couponrente 3,25% 4,00% 

Doelvolume Totaal € 0 – 2 miljard 

Uitstaand bedrag € 13.532.765.000 € 12.972.020.000 

Eerste uitgifte 21 juni 2005 19 februari 2008 

 
Om 10.00 uur op de dag van uitgifte maakt de Staat de prijzen bekend waartegen Primary Dealers 
(PDs) de leningen kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van het toonbanksysteem. 
Tijdens de uitgifte kunnen de prijzen doorlopend worden aangepast. De prijzen worden bekend 
gemaakt via de schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. 
Professionele en particuliere beleggers kunnen deelnemen via PDs. Deze staan vermeld op onze 
website (www.dsta.nl). Ook de leningvoorwaarden zijn terug te vinden op onze website. Er geldt 
voor PDs (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te 
maken van de “non-comp”-faciliteit. 
  

http://www.dsta.nl/


EMISSIEKALENDER VIERDE KWARTAAL 2010 
Documentnummer: 2010-47, datum: 24-09-2010 
 
Het Agentschap heeft vandaag de uitgiftekalender voor het 4e kwartaal 2010 bekend gemaakt en het 
kwartaalbericht gepubliceerd. In het vierde kwartaal zullen er twee DSL’s worden heropend tijdens 
de reguliere veiling op de tweede dinsdag van oktober en november. De ‘off-the-run’-faciliteit wordt 
in het 4e kwartaal niet gebruikt; de veilingen op de 4e dinsdag komen dan ook te vervallen. 
 
In het vierde kwartaal wordt op dinsdag 12 oktober de nieuwe 30-jaars lening, de 3,75% DSL Januari 
2042, voor het eerst heropend. Deze lening heeft op dit moment een uitstaand volume van € 5,2 
miljard. Het streefbedrag van de veiling is € 1,5 – € 2,5 mld. Op 9 november wordt de recent 
uitgegeven 10-jaars benchmarklening, de 3,50% DSL 15 juli 2020, heropend. Het streefbedrag van de 
heropening is € 2,5 - € 3,5 mld. December is een reservemaand; de verwachting is dat de 
reservedatum niet wordt benut. 
 
DSL-uitgiftekalender 4e kwartaal 2010 

  Reguliere veiling 

Uitgiftemaand Veilingdatum (2e 
dinsdag) 

Details 

Oktober 12 Heropening 3,75% DSL 15 januari 2042 
€ 1,5 – € 2,5 mld 

November 9 Heropening 3,50% DSL 15 juli 2020  
€ 2,5 - € 3,5 mld 

December 14 Reservedatum 

Veilingen worden op t-6 aangekondigd (woensdag vooraf aan de veiling). 
De off-the-run faciliteit in het vierde kwartaal is geschrapt 
 
Onderstaande tabel toont de uitgifte van Dutch Treasury Certificates in het vierde kwartaal 2010. Per 
veiling worden drie DTC programma’s aangeboden, hiervan zijn de afloopdata in de tabel 
opgenomen. DTCs worden geveild op de eerste en derde maandag van de maand via Bloomberg 
Auctioning System (BAS). De veilingen beginnen om 11.00 uur CET en duren 30 minuten.  
 
DTC-uitgiftekalender 4e kwartaal 2010 

Veilingdatum Settlement 
datum 

DTC programma's op afloopdatum 

04-10-10 06-10-10 31-12-10 30-09-11 28-02-11 

18-10-10 20-10-10 31-01-11 30-06-11 31-03-11 

01-11-10 03-11-10 31-01-11 29-04-11 30-06-11 

15-11-10 17-11-10 28-02-11 30-09-11 31-03-11 

06-12-10 08-12-10 28-02-11 31-05-11 29-04-11 

13-12-10* 15-12-07 31-03-11 30-06-11 31-05-11 

* Tweede maandag in plaats van derde   
Doelvolumes worden op t-5 bekendgemaakt (de woensdag vooraf aan de veiling).  
Settlement is op t+2 

 
Het Agentschap heeft vandaag het kwartaalbericht gepubliceerd dat ook te vinden is op de website 
(www.dsta.nl). Naast de uitgiftekalender voor het 4e kwartaal, bevat deze tevens informatie over de 
economische en budgettaire vooruitzichten van Nederland. Op basis van de Miljoenennota wordt 

http://www.dsta.nl/


een kastekort verwacht van € 22,9 mld in 2011. Samen met het herfinancieren van € 28,1 mld 
kapitaalmarktaflossingen en het doorrollen van de verwachte eindejaar geldmarktstand van € 66,9 
mld, wordt een financieringsbehoefte van € 117,9 mld verwacht in 2011. Het Agentschap zal op 10 
december het financieringsplan voor 2011 presenteren in Den Haag. 
  



HEROPENING VAN TWEE LENINGEN BRENGT € 1 MILJARD OP 
Documentnummer: 2010-48, datum: 28-09-2010 
 
Heropeningen vandaag van twee leningen die aflossen in juli 2015 en in juli 2018 hebben een bedrag 
van totaal € 1 miljard opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 1 oktober 2010.  
 
De veiling leverde de volgende resultaten op:  
 

 DSL 15-07-2015 DSL 15-07-2018 

Couponrente 3,25% 4,00% 

Gemiddelde koers 108,06 113,09 

Gemiddeld rendement 1,492% 2,155% 

Geplaatst bedrag € 500.000.000 € 500.000.000 

Nieuw uitstaand bedrag € 14.032.765.000 € 13.472.020.000 

 
De leningen zijn geplaatst via de schermen van MTS Netherlands. Primary Dealers hebben na afloop 
van de emissie de mogelijkheid om gedurende drie werkdagen maximaal 15% van de geëmitteerde 
bedragen extra af te nemen. Deze faciliteit staat in de kapitaalmarkt bekend als ‘non-comp’. Als 
Primary Dealers hier gebruik van maken, nemen de uitstaande bedragen van de leningen verder toe. 
Voor de actuele stand van de leningen wordt daarom verwezen naar de website (www.dsta.nl). 
  

http://www.dsta.nl/


DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 30-JAARS LENING  
Documentnummer: 2010-49, datum: 06-10-2010 
 
Dinsdag 12 oktober 2010 heropent het Agentschap de ‘DSL 3,75% 15 januari 2042’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 januari 2042 

Coupon jaarlijks 3,75% vanaf 2011 (korte eerste coupon)  

Uitgiftedatum 12 oktober 2010 

Stortingsdatum 15 oktober 2010 

Doelvolume € 1,5 tot € 2,5 miljard 

Huidig uitstaand bedrag € 5.198.910.000 

Eerste uitgifte van deze lening 18 mei 2010 

 
Op de dag van de uitgifte om 10.00 uur maakt de Staat de prijs bekend waarop de Primary Dealers de 
lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de 
uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de schermen 
van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU, Bloomberg DSTA. Professionele en particuliere beleggers 
kunnen deelnemen via de Primary Dealers. Deze staan vermeld op onze website (www.dsta.nl). Ook 
de leningvoorwaarden zijn terug te vinden op onze website. 
  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING 30-JAARS LENING BRENGT € 1,815 MILJARD OP 
Documentnummer: 2010-50, datum: 12-10-2010 
 
De heropening van de 30-jaars ‘DSL 3,75% 15 januari 2042’ heeft vandaag een bedrag van € 1,815 
miljard opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 15 oktober 2010.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 117,01 
Gemiddeld rendement: 2,913% 
Geplaatst bedrag: € 1.815.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 7.013.910.000 
   
De lening is geplaatst via de schermen van MTS Netherlands. Na afloop van de emissie hebben de 
Primary Dealers de mogelijkheid om gedurende drie werkdagen maximaal 15% van het geëmitteerde 
bedrag van de veiling extra af te nemen. Deze faciliteit staat in de kapitaalmarkt bekend als ‘non-
comp’. Als Primary Dealers hier gebruik van maken, neemt het uitstaande bedrag van de lening toe. 
Voor de actuele stand van onze lening wordt daarom verwezen naar onze website (www.dsta.nl). 
  

http://www.dsta.nl/


Staat voegt twee banken toe aan dealer panel  
Documentnummer: 2010-51, datum: 20-10-2010 
 
Het Agentschap van het ministerie van Financiën breidt het dealer panel van het Commercial Paper 
(CP) programma uit. Vanaf 20 oktober 2010 worden HSBC France en Credit Agricole CIB toegevoegd 
aan het bestaande dealer panel samengesteld uit Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, 
ING en Rabobank. 
 
Samen met Dutch Treasury Certificates (DTC’s) en deposito’s behoort CP tot het 
geldmarktinstrumentarium van de Staat. Uitgifte van CP vindt plaats via een groep geselecteerde 
dealers. Deze plaatsen het papier door naar de eindbelegger. In tegenstelling tot staatsobligaties en 
DTC’s, wordt CP niet uitgegeven via vooraf aangekondigde veilingen op vaste momenten, maar 
wordt de markt op dagbasis betreden. Informatie over indicatieve prijzen en looptijden wordt 
gepubliceerd op de pagina’s van het Agentschap op Bloomberg (DSTA <GO>) en Reuters 
(DSTAMENU). 
  



DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 10-JAARS LENING 
Documentnummer: 2010-52, datum: 03-11-2010 
 
Op dinsdag 9 november 2010 heropent het Agentschap de ‘DSL 3,5% 15 juli 2020’.  
 
De kenmerken van deze lening zijn als volgt: 
 
Looptijd: tot 15 juli 2020 
Coupon: jaarlijks 3,5%, vanaf 2010 (korte eerste 

coupon) 
Uitgiftedatum: 9 november 2010 
Stortingsdatum: 12 november 2010 
Doelvolume: € 2,5 tot € 3,5 miljard 
Huidig uitstaand bedrag: € 11.869.615.000 
Eerste uitgifte van deze lening: 2 februari 2010 
 
Op de dag van uitgifte om 10.00 uur maakt de Staat de prijs bekend waartegen de Primary Dealers de 
lening kunnen afnemen. Bij de uitgifte wordt gebruik gemaakt van een toonbanksysteem. Tijdens de 
veiling kan de prijs doorlopend worden aangepast. De bekendmaking van de prijs gebeurt via de 
schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en 
particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. Deze staan vermeld op onze 
website (www.dsta.nl). Ook de leningvoorwaarden zijn terug te vinden op onze website. 
  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING 10-JAARS LENING BRENGT € 3,2 MILJARD OP 
Documentnummer: 2010-53, datum: 09-11-2010 
 
De heropening van de 10-jaars ‘DSL 3,5% 15 juli 2020’ heeft vandaag een bedrag van € 3,2 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 12 november 2010. De veiling leverde het volgende 
resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 107,55 
Gemiddeld rendement: 2,606% 
Geplaatst bedrag: € 3.200.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 15.069.615.000 
   
De lening is geplaatst via de schermen van MTS Netherlands. Na afloop van de emissie hebben de 
Primary Dealers de mogelijkheid om gedurende drie werkdagen maximaal 15% van het geëmitteerde 
bedrag van de veiling extra af te nemen. Deze faciliteit staat in de kapitaalmarkt bekend als ‘non-
comp’. Als Primary Dealers hier gebruik van maken, neemt het uitstaande bedrag van de lening toe. 
Voor de actuele stand van onze lening wordt daarom verwezen naar onze website (www.dsta.nl). 
  

http://www.dsta.nl/


OUTLOOK 2011 – NIEUWE 3-, 5 EN 10-JAARS STAATSLENINGEN 
Documentnummer: 2010-54, datum: 10-12-2010 
 
Het Agentschap kondigt in de Outlook 2011 de uitgifte van drie nieuwe staatsleningen aan. De 
Outlook gaat in op de omvang van de financieringsbehoefte voor 2011 en beschrijft hoe het 
Agentschap van plan is deze in te vullen. De Outlook kijkt tevens terug op de uitvoering van het 
financieringsplan voor het lopende jaar en maakt de selectie van Primary Dealers en Single Market 
Specialists voor het komende kalenderjaar bekend. Bovendien gaat de Outlook in op de economische 
en budgettaire vooruitzichten voor Nederland. 
 
In 2010 is € 51,9 miljard op de kapitaalmarkt gefinancierd. Op basis van de huidige 
begrotingsinzichten (kastekort van € 33,2 miljard) komt de geldmarktstand aan het einde van het jaar 
uit op € 66,7 miljard. De verwachte financieringsbehoefte voor 2011 bedraagt € 117 miljard.   
 

Financieringsbehoefte voor 2011 (€ mld) 

Kapitaalmarktaflossingen 28,1 

Geldmarkt eind 2010 66,7 

Kastekort in de begroting 22,3 

TOTAAL 117,1 

Financiering in 2011 (€ mld) 

Kapitaalmarkt (DSLs) ± 50,0 

Geldmarkt eind 2011 ± 67,1 

TOTAAL 117,1 

 
Het Agentschap zal ongeveer € 50 miljard op de kapitaalmarkt financieren door middel van de 
uitgifte van staatsobligaties. Het overige zal worden aangetrokken op de geldmarkt, voornamelijk via 
schatkistpapier en commercial paper. Dit resulteert in een geschatte geldmarktstand aan het einde 
van 2011 van ongeveer € 67 miljard. Mee- en tegenvallers in de begroting worden in eerste instantie 
opgevangen in de geldmarkt. 
 
De financiering op de kapitaalmarkt vindt plaats door de uitgifte van drie nieuwe staatsleningen; een 
3-jaars, een 5-jaars en een 10-jaars. De 3-jaars DSL wordt gelanceerd via een reguliere 
toonbankveiling in januari; zie voor meer details de uitgiftekalender voor het eerste kwartaal van 
2011 die ook vandaag bekend is gemaakt. Voor zowel de 5-jaars als de 10-jaars lening wordt de 
Dutch Direct Auction (DDA) gebruikt. De 10-jaars lening staat gepland voor februari/maart en de 5-
jaars lening voor mei/juni. De exacte data worden op een later tijdstip bekend gemaakt. Daarnaast 
houdt het Agentschap de mogelijkheid open om in 2011 een obligatie in Amerikaanse dollars uit te 
geven, indien dit een financieringsvoordeel oplevert. 
 
De drie nieuwe leningen bereiken binnen een jaar na de eerste uitgifte een uitstaand volume van 
minimaal € 15 miljard. Naast de reguliere toonbankveilingen op de 2e dinsdag van de maand, gaat 
het Agentschap in 2011 door met de ‘off-the-run’-faciliteit. De frequentie wordt echter wel 
teruggebracht naar één keer per kwartaal; telkens op 4e dinsdag van de eerste maand. De keuze van 
de te veilen obligatie(s) wordt per keer bepaald en zal worden aangekondigd in de uitgiftekalender 
voor het betreffende kwartaal. 
 
De ondersteuning door Primary Dealers en Single Market Specialists is van essentieel belang voor de 
liquiditeit van obligaties en schatkistpapier. Voor 2011 wordt het aantal Primary Dealers en Single 
Market Specialists vergroot tot respectievelijk 16 en 5. 
 



De volledige tekst van de Outlook 2011 is (in het Engels) beschikbaar via www.dsta.nl, onder 
Publicaties. 
  

http://www.dsta.nl/


EMISSIEKALENDER EERSTE KWARTAAL 2011 
Documentnummer: 2010-55, datum: 10-12-2010 
 
Het Agentschap heeft vandaag, naast de Outlook 2011, de uitgiftekalender voor het eerste kwartaal 
2011 bekend gemaakt. Zoals gebruikelijk vindt op de tweede dinsdag van elke maand steeds de 
reguliere veiling plaats. De vierde dinsdag in januari wordt gebruikt voor de ‘off-the-run’-faciliteit. De 
DDA van de nieuwe 10-jaars DSL vindt plaats in februari/maart. 
 
In het eerste kwartaal worden twee nieuwe staatsleningen gelanceerd en wordt een bestaande 
lening heropend. In januari wordt de nieuwe 3-jaars obligatie – de DSL 15 januari 2014 – geplaatst via 
een reguliere toonbankveiling. De coupon wordt enkele dagen voorafgaand aan de veiling bekend 
gemaakt. Deze lening wordt in maart heropend. Het voorlopige doelvolume voor de eerste uitgifte in 
januari is € 2,5 tot € 3,5 miljard en voor de heropening in maart is dit eveneens  
€ 2,5 tot € 3,5 miljard. In februari wordt de bestaande 30-jaars - de 3,75% DSL 15 januari 2042 - met 
een uitstaand bedrag van € 7,0 miljard heropend voor een doelvolume van € 1,0 tot € 2,0 miljard. De 
nieuwe 10-jaars DSL zal in februari/maart met behulp van een Dutch Direct Auction (DDA) worden 
geplaatst. De precieze datum van de DDA en de details van de 10-jaars obligatie worden later bekend 
gemaakt. Via heropeningen zullen de nieuwe 3- en 10-jaars leningen een omvang van minstens € 15 
miljard bereiken binnen 12 maanden na de eerste uitgifte.  
 
De ‘off-the-run’-faciliteit behelst de heropening van een of meer bestaande leningen. Voor 2011 
wordt het aantal veilingen teruggebracht naar vier; steeds op de 4e dinsdag van de eerste maand van 
het kwartaal. In het eerste kwartaal worden de 5% DSL 15 juli 2012 en de 4,5% DSL 15 juli 2017 
heropend. Het Agentschap beoogt in totaal een bedrag van € 2,0 tot € 3,0 miljard te plaatsen. 
 
DSL-uitgiftekalender 1e kwartaal 2011 

Maand Reguliere veilingen Overige veilingen 

Datum 
(2e dinsdag) 

Details Datum 
(4e dinsdag) 

Details 

Januari 11 

Tap nieuw 3-jaars 
DSL 15 januari 2014 

€ 2,5 – € 3,5 mld 
25 

Off-the-runs 

DSL 15 juli 2012 DSL 15 juli 2017 

€ 2,0 - € 3,0 mld 

Februari 
 

8 
Heropening 30-jaars DSL  

15 januari 2042 
€ 1,0 - € 2,0 mld DDA nieuwe 10-jaars* 

 
Maart 8 

Heropening 3-jaars DSL  
15 januari 2014 
€ 2,5 - € 3,5 mld 

*= het exacte moment van de DDA moet nog worden bepaald, dit kan leiden tot veranderingen in de 
uitgiftekalender. Aankondiging van de veilingen vindt plaats op t-6 (woensdag voorafgaand aan de 
veiling). Storting vindt plaats op t+3 (vrijdag na de veiling). 
 
Onderstaande tabel toont de uitgifte van Dutch Treasury Certificates in het eerste kwartaal 2011. 
DTC’s worden geveild op de eerste en derde maandag van de maand via het Bloomberg Auctioning 
System (BAS). Steeds wordt naast een 3-maands DTC-programma een 6-, 9- of 12-maands DTC-
programma aangeboden.  
Naast deze twee reguliere programma’s kan het Agentschap ervoor kiezen een extra programma te 
veilen. Alle programma’s worden aangekondigd op de woensdag voorafgaand aan de veiling. De 
veilingen beginnen om 11.00 uur CET en duren 30 minuten. 
 
DTC-uitgiftekalender 1e kwartaal 2011 



Veilingdatum Settlement 
datum 

3-maands 
programma 

6-, 9-, 12-maands 
programma 

04-01-2011* 06-01-2011 31-03-2011 30-12-2011 

17-01-2011 19-01-2011 29-04-2011 30-09-2011 

07-02-2011 09-02-2011 29-04-2011 29-07-2011 

21-02-2011 23-02-2011 31-05-2011 30-12-2011 

07-03-2011 09-03-2011 31-05-2011 31-08-2011 

21-03-2011 23-03-2011 30-06-2011 30-09-2011 

*Op dinsdag 
Aankondiging van alle veilingen vindt plaats op t-5 (woensdag voorafgaand aan de veiling). 
Gearceerde vakken zijn nieuwe programma’s.  
 
Meer informatie over het financieringsplan voor 2011 van het Agentschap vindt u in de Outlook 2011 
die vandaag is gepubliceerd (www.dsta.nl). 
  



ABN AMRO, HSBC EN BARCLAYS ADVISEURS VOOR DE DDA 
Documentnummer: 2010-56, datum: 21-12-2010 
 
Het Agentschap heeft ABN Amro, HSBC France en Barclays Capital als adviseurs voor de Dutch Direct 
Auction (DDA) geselecteerd. Deze DDA, waarmee een nieuwe 10-jarige benchmark lening wordt 
gelanceerd, vindt zoals aangekondigd in de uitgiftekalender en in de Outlook 2011 plaats in 
februari/maart 2011. De exacte veilingdatum wordt later bekend gemaakt. Zoals gebruikelijk, 
worden de details omtrent de te veilen lening te zijner tijd via persberichten bekend gemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 


