
PERSBERICHTEN 2013 
 
============================================================ 
 
DE NEDERLANDSE STAAT INTRODUCEERT EEN NIEUWE 3-JAARS LENING 
Documentnummer: 2013-01, datum: 02-01-2013 
 
Op dinsdag 8 januari 2013 lanceert het Agentschap de eerste nieuwe lening van 2013: de DSL 0% 15 
april 2016. De kenmerken van deze lening zijn als volgt: 
 
Looptijd: 

 
tot 15 april 2016 

Coupon: 0%  
Uitgiftedatum: dinsdag 8 januari 2013 
Stortingsdatum: vrijdag 11 januari 2013 
Doelvolume: € 2,5 tot € 3,5 miljard 
 
De nieuwe 3-jaars benchmark lening bereikt in de loop van 2013 via heropeningen een uitstaand 
volume van minstens € 15 miljard. De eerste heropening staat gepland voor 12 maart 2013. De 
liquiditeit van deze lening wordt te allen tijde gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter 
beschikking staat van de Primary Dealers (PDs). 
 
Op de dag van uitgifte maakt de Staat om 10.00 uur 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. De lijst met Primary Dealers staat 
vermeld op de website van het Agentschap (www.dsta.nl). Ook de leningvoorwaarden zijn terug te 
vinden op de website.  

http://www.dsta.nl/�


DE NIEUWE 3-JAARS LENING BRENGT € 3,2 MILJARD OP 
Documentnummer: 2013-02, datum: 08-01-2013 
 
De lancering van de nieuwe 3-jarige ‘DSL 0% 15 april 2016’ heeft vandaag een bedrag van € 3,2 
miljard opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 11 januari 2013.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 98,97 
Gemiddeld rendement: 0,318% 
Geplaats bedrag: € 3.200.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 3.200.000.000 
   
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: 2013-03, datum: 16-01-2013 
 
Op dinsdag 22 januari 2013 heropent het Agentschap twee off-the-run leningen die aflossen in 
januari 2014 en in januari 2042. Het Agentschap beoogt in totaal een bedrag van € 1,5 tot € 2,5 
miljard te plaatsen. Storting is op vrijdag 25 januari 2013.  
 
De kenmerken van de leningen zijn:  
 

 DSL 15-01-2014 DSL 15-01-2042 

Couponrente 1,00% 3,75% 
Doelvolume Totaal € 1,5 – € 2,5 miljard 
Uitstaand bedrag € 15.104.000.000 € 12.125.910.000 
Eerste uitgifte 11-01-2011 18-05-2010 

 
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 € 2,085 MILJARD OP 
Documentnummer: 2013-04, datum: 22-01-2013 
 
Heropening vandaag van twee leningen die aflossen in januari 2014 en in januari 2042 heeft een 
bedrag van totaal € 2,085 miljard opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 25 januari 2013.  
 
De veiling leverde de volgende resultaten op:  
 

 DSL 15-01-2014 DSL 15-01-2042 
Couponrente 1,00% 3,75% 
Gemiddelde koers 100,92 127,76 
Gemiddeld rendement 0,054% 2,408% 
Geplaatst bedrag € 575.000.000  € 1.510.000.000 
Nieuw uitstaand bedrag € 15.679.000.000 € 13.635.910.000 

 
De leningen zijn geplaatst via de schermen van MTS Netherlands. Primary Dealers hebben na afloop 
van de emissie de mogelijkheid om  gedurende drie werkdagen 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 NIEUWE 10-JAARS BENCHMARKLENING OP 19 MAART 2013 
Documentnummer: 2013-05, datum: 22-01-2013 
 
Op 12 december 2012 heeft het Agentschap de Outlook 2013 en de uitgiftekalender voor het eerste 
kwartaal van 2013 bekend gemaakt. Hierin werd aangekondigd dat het Agentschap in het eerste 
kwartaal van 2013 een Dutch Direct Auction zal houden voor de lancering van een nieuwe 10-jaars 
benchmarklening.  
 
Het Agentschap heeft vandaag de veilingdatum voor deze DDA bekend gemaakt. 
 

Veilingdatum:    Dinsdag 19 maart 2013 
 
Nadere details over de te veilen lening – zoals de looptijd, de coupon, de referentielening en het 
doelvolume – worden te zijner tijd via persberichten bekend gemaakt. Indien onvoorziene 
marktomstandigheden zich voordoen, behoudt het Agentschap zich het recht voor om de veiling uit 
te stellen. Informatie over het DDA-proces en de DDA-veilingtechniek is te vinden op de website 
(www.dsta.nl).  



DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 5-JAARS LENING 
Documentnummer: 2013-06, datum: 06-02-2013 
 
Op dinsdag 12 februari 2013 heropent het Agentschap de ‘DSL 1,25% 15 januari 2018’.  
 
De kenmerken van deze lening zijn als volgt: 
 
Looptijd: 

 
tot 15 januari 2018 

Coupon: 1,25%  
Uitgiftedatum: dinsdag 12 februari 2013 
Stortingsdatum: vrijdag 15 februari 2013 
Doelvolume: 
Huidig uitstaand bedrag: 
Eerste uitgifte van deze lening: 

€ 2,0 tot € 3,0 miljard 
€ 8,561 miljard 
3 juli 2012 

 
Op de dag van uitgifte maakt de Staat om 10.00 uur 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. De lijst met Primary Dealers staat 
vermeld op de website van het Agentschap (www.dsta.nl). Ook de leningvoorwaarden zijn terug te 
vinden op de website.  

http://www.dsta.nl/�


HEROPENING 5-JAARSLENING BRENGT € 2,685 MILJARD OP 
Documentnummer: 2013-07, datum: 12-02-2013 
 
De heropening van de 5-jaars ‘DSL 1,25% 15 januari 2018’ heeft vandaag een bedrag van € 2,685 
miljard opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 15 februari 2013.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 101,75 
Gemiddeld rendement: 0,884% 
Geplaatst bedrag: € 2.685.000.000 
Nieuw uitstaand bedrag: € 11.246.425.000  
   
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/�


DDA OP 19 MAART: REFERENTIELENING EN DOELVOLUME 
Documentnummer: 2013-08, datum: 20-02-2013 
 
Dinsdag 19 maart 2013 introduceert het Agentschap een nieuwe 10-jaars benchmarklening via de 
Dutch Direct Auction (DDA). Indien onvoorziene marktomstandigheden zich voordoen, behoudt het 
Agentschap zich het recht voor om de veiling uit te stellen. 
 
De referentielening voor de nieuwe DSL 15 juli 2023 is de DBR 1,5% 15 februari 2023. De hoogte van 
de coupon zal vrijdag 15 maart bekend worden gemaakt. De initiële ‘spread guidance’ ten opzichte 
van de referentielening wordt op maandag 18 maart bekend gemaakt.  
 
Het doelvolume voor deze veiling bedraagt minimaal € 5 miljard. Het doel is om voor het einde van 
het jaar via heropeningen een uitstaand volume te realiseren van minimaal € 15 miljard. De 
liquiditeit wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary 
Dealers.  
 
De kenmerken van deze lening zijn: 
 
Afloopdatum: 15 juli 2023 
Coupon: wordt aangekondigd op 15 maart 2013  
Uitgiftevolume: minimaal € 5 miljard 
Referentielening: DBR 1,5% 15 februari 2023 
Initiële ‘spread guidance’: wordt aangekondigd op 18 maart 2013 
Veilingdatum: dinsdag 19 maart 2013, aanvang 10.00 uur  
Stortingsdatum: vrijdag 22 maart 2013 
 
Kenmerkend voor de DDA is de directe plaatsing van de lening bij eindbeleggers. Vanaf de opening 
van de veiling kunnen beleggers biedingen inleggen via één of meerdere Primary Dealers van hun 
keuze.  
 
Het orderboek opent om 10.00 uur en sluit uiterlijk om 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 Agentschap 
streeft ernaar om te prijzen op de veilingdag zelf.  
 
Meer informatie is te vinden in de Outlook 2013 (in het Engels) op de website van het Agentschap, 
www.dsta.nl.  

http://www.dsta.nl/�


DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 3-JAARSLENING  
Documentnummer: 2013-09, datum: 06-03-2013 
 
Dinsdag 12 maart 2013 heropent het Agentschap de ‘DSL 0% 15 april 2016’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 april 2016 
Coupon 0% 
Uitgiftedatum 12 maart 2013 
Stortingsdatum 15 maart 2013 
Doelvolume € 2,5 tot € 3,5 miljard 
Huidig uitstaand bedrag € 3.200.000.000 
Eerste uitgifte van deze lening 8 januari 2013 

 
Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de obligatie voor het einde van het 
jaar op minimaal € 15 miljard te brengen. De liquiditeit wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit 
die ter beschikking staat van de Primary Dealers.  
 
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 evenals de 
leningvoorwaarden (www.dsta.nl). 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/�


PUBLICATIE VAN HET KWARTAALBERICHT VAN HET AGENTSCHAP  
Documentnummer: 2013-10, datum: 08-03-2013 
 
Vandaag heeft het Agentschap het kwartaalbericht gepubliceerd. De timing hangt samen met de 
promotie van de 10-jaars DDA op 19 maart 2013.  



HEROPENING 3-JAARS LENING BRENGT € 3,48 MILJARD OP 
Documentnummer: 2013-11, datum: 12-03-2013 
 
De heropening van de 3-jaars ‘DSL 0% 15 april 2016’ heeft vandaag een bedrag van € 3,48 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 15 maart 2013.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 98,79 
Gemiddeld rendement: 0,395% 
Geplaats bedrag: € 3.480.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 6.680.000.000 
   
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/�


1,75% COUPON VOOR NIEUWE 10-JAARS STAATSLENING 
Documentnummer: 2013-12, datum: 15-03-2013 
 
Het Agentschap is voornemens op dinsdag 19 maart een nieuwe 10-jaars staatslening, de 1,75% DSL 
15 juli 2023, uit te geven via een Dutch Direct Auction (DDA). Indien onvoorziene 
marktomstandigheden zich voordoen, behoudt het Agentschap zich het recht voor om de veiling uit 
te stellen. 
 
Kenmerkend voor de DDA is de directe plaatsing van de lening bij eindbeleggers. Vanaf de opening 
van de veiling kunnen beleggers biedingen inleggen via één of meerdere Primary Dealers van hun 
keuze. 
 
De kenmerken van deze lening zijn: 
 
Afloopdatum: 15 juli 2023 
Coupon: jaarlijks 1,75% vanaf 2013 (korte eerste coupon)  
Uitgiftevolume: minimaal € 5 miljard 
Referentielening: DBR 1,5% 15 februari 2023 
Initiële ‘spread guidance’: aankondiging op 18 maart 2013 
Veilingdatum: 19 maart 2013, aanvang 10.00 uur  
Pricing window 
Stortingsdatum: 

Vanaf 1 uur na allocatie tot uiterlijk 20 maart 2013 12.00 uur 
vrijdag 22 maart 2013 

 
De DDA is een ‘daylight’ auction. Het orderboek opent om 10.00 uur en sluit uiterlijk om 17.00 uur 
dezelfde dag. 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 Agentschap streeft ernaar om te prijzen op de veilingdag zelf. 
Het doelvolume voor deze veiling bedraagt minimaal € 5 miljard. Het doel is om voor het einde van 
het jaar via heropeningen een uitstaand volume te realiseren van minimaal € 15 miljard. De 
liquiditeit van de obligatie wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat aan 
de Primary Dealers. 
 
Meer informatie over de DDA is te vinden op de website van het Agentschap.  



VOORLOPIGE INITIËLE SPREAD GUIDANCE +44 TOT +47 BP VOOR NIEUWE 10-JAARS STAATSLENING 
Documentnummer: 2013-13, datum: 18-03-2013 
 
Morgen, 19 maart 2013, introduceert het Agentschap een nieuwe 10-jaars staatslening, de 1,75% 
DSL 15 juli 2023, via de Dutch Direct Auction (DDA).  
 
De voorlopige initiële spread guidance is vandaag vastgesteld op +44 tot +47 basispunten t.o.v. de 
referentielening, de DBR 1,5% 15 februari 2023. Het Agentschap behoudt zich het recht voor om de 
spread guidance aan te passen indien marktomstandigheden daar aanleiding toe geven. Het 
Agentschap zal op dinsdag 19 maart vóór de opening van het boek de initiële spread guidance 
bevestigen of aanpassen. 
 
De spread guidance kan gedurende de veiling worden aangepast, maar zal uiterlijk morgen om 15.00 
uur definitief gemaakt worden.  
 
De kenmerken van deze lening zijn: 
 
Afloopdatum: 15 juli 2023 
Coupon: Jaarlijks 1,75% vanaf 2013 (korte eerste coupon)  
Uitgiftevolume: Minimaal € 5 miljard 
Referentielening: DBR 1,5% 15 februari 2023 
Initiële spread guidance: +44 tot +47 basispunten  
Veilingdatum: Dinsdag 19 maart 2013, vanaf 10.00 uur  
Pricing window: Van 1 uur na allocatie tot uiterlijk 20 maart 2013 12.00 uur  
Stortingsdatum: Vrijdag 22 maart 2013 
 
Het orderboek opent morgen om 10.00 uur en sluit om uiterlijk om 17.00 uur. De allocatie en de cut-
off spread worden na sluiting van het orderboek zo snel mogelijk bekendgemaakt, maar uiterlijk om 
09.00 uur de volgende dag. 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 22 maart 2013.  
 
Het Agentschap hecht aan een transparant prijsvormingsproces. Het doorgeven van provisies die 
primary dealers voor hun inspanningen ontvangen aan eindinvesteerders, past hier niet bij. 
  
De DDA regels zijn beschikbaar via www.dsta.nl, op Bloomberg (DDA <GO>) en Reuters (DSTAMENU). 
Daar zijn ook de DDA-special en de beleggerspresentatie te vinden.  

http://www.dsta.nl/�


NIEUWE 10-JAARS STAATSLENING BRENGT € 6,52 MILJARD OP 
Documentnummer: 2013-14, datum: 19-03-2013 
 
Vandaag, 19 maart, is een nieuwe 10-jaars staatslening uitgegeven via een Dutch Direct Auction 
(DDA). De lening heeft een coupon van 1,75% en loopt af op 15 juli 2023. Het totale orderboek 
bedroeg bij sluiting bijna 12 miljard euro. De toewijzing bedraagt 6.519.963.000 euro, waarvan 47% 
naar ‘real money accounts’ zoals asset managers en centrale banken. De uniforme toewijzingsprijs 
ligt 44 basispunten boven de Duitse referentielening, de 1,5% DBR 15 februari 2023.  
 
De veiling ging om 10:00 uur van start met een initiële ‘spread guidance’ van +44 tot +47 basispunten 
ten opzichte van de referentielening. Investeerders toonden hun interesse waardoor het orderboek 
snel vol liep. Toen al na 30 minuten ruim 8 miljard euro in het boek lag, besloot het Agentschap de 
spread guidance aan te passen naar een range van +44 tot +45 basispunten. Het orderboek sloot om 
11:10 uur met een totaal volume van 11,8 miljard euro. Een bedrag van 6,52 miljard euro werd 
toegewezen op een cut-off spread van +44 basispunten. De prijs van de lening werd vastgesteld op 
99,25. Dit correspondeert met een uitgifterendement van 1,831%. 
 
Van het totaal uitgegeven bedrag werd 47% toegewezen aan ‘real money accounts’ en 53% aan 
zogeheten ‘other accounts’. De toewijzing op de cut-off spread van +44 basispunten bedroeg 100% 
voor ‘real money accounts’, en 45% voor ‘other accounts’. Het grootste deel van de uitgifte werd 
verkocht aan beleggers uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. De tabellen 
hieronder geven een uitgebreider overzicht van de allocatie. 
 
Het doel is om voor het einde van het jaar via heropeningen van deze lening een uitstaand volume te 
realiseren van minimaal € 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: 47% 
    Asset management 31% 
    Centrale bank/ Agency/ Multilaterale instelling 6% 
    Verzekeraar 5% 
    Pensioenfonds 4% 
  
‘Other’, waarvan: 53% 
    Bank & Trust 30% 
    Other Trading Desks 13% 
    ALM desk 9% 
    Hedge funds 1% 

 * Door afronding wijkt het totaal van de cijfers af van 100% 
 

Landen classificatie Allocatie (%) 
    Verenigd Koninkrijk  34% 
    Nederland 24% 
    Duitsland 12% 
    Frankrijk 10% 
    Overig eurogebied 7% 
    Overig Europa (excl. Eurogebied en VK) 10% 
     Rest van de wereld  3% 

  



DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 5-JAARS LENING 
Documentnummer: 2013-15, datum: 20-03-2013 
 
Op dinsdag 26 maart 2013 heropent het Agentschap de ‘DSL 1,25% 15 januari 2018’.  
 
De kenmerken van deze lening zijn als volgt: 
 
Looptijd: 

 
tot 15 januari 2018 

Coupon: 1,25%  
Uitgiftedatum: dinsdag 26 maart 2013 
Stortingsdatum: dinsdag 2 aptil 2013 
Doelvolume: 
Huidig uitstaand bedrag: 
Eerste uitgifte van deze lening: 

€ 2,0 tot € 3,0 miljard 
€ 11.246.425.000  
3 juli 2012 

 
Op de dag van uitgifte maakt de Staat om 10.00 uur 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. De lijst met Primary Dealers staat 
vermeld op de website van het Agentschap (www.dsta.nl). Ook de leningvoorwaarden zijn terug te 
vinden op de website.  

http://www.dsta.nl/�


EMISSIEKALENDER TWEEDE KWARTAAL 2013 
Documentnummer: 2013-16, datum: 22-03-2013 
 
Het Agentschap heeft vandaag de uitgiftekalender voor het tweede kwartaal van 2013 
bekendgemaakt. Het tweede kwartaal kent vier reguliere veilingen. Daarnaast zal in juni/juli met een 
Dutch Direct Auction (DDA) de nieuwe 5-jaars lening worden gelanceerd. De precieze datum van 
deze veiling wordt op een later moment vastgesteld. 
 
DSL-uitgiftekalender 2e kwartaal 2013 

Maand 
Reguliere veilingen DDA 

Window Datum 
(2edinsdag) Details Datum 

(4edinsdag) 
Details 

April 9 
Heropening 20-jaars DSL 

15 januari 2033 
€ 1,5 - 2,5 mld 

23 Geen veiling  

Mei 14 
Heropening 5-jaars DSL 

15 januari 2018 
€ 1,5 - 2,5 mld 

28 
Heropening 10-jaars DSL 

15 juli 2023 
€ 2 - 3 mld 

 

Juni 11 
Heropening 3-jaars DSL 

15 april 2016 
€ 2,5 - 3,5 mld 

25 Geen veiling 
Juni/juli: 
5-jaars 

DDA 
Aankondiging van de veilingen vindt plaats op de woensdag voorafgaand aan de veiling.  
 
Op 9 april wordt de 20-jaarslening, de DSL 2,50% 15 januari 2033, heropend via een reguliere 
toonbankveiling. Met deze heropening zal een uitstaand volume van minimaal € 10 miljard voor deze 
lening worden bereikt. Op 14 mei wordt de 5-jaarslening, de 1,25% 15 januari 2018, heropend. Het 
streefbedrag van de heropening bedraagt € 1,5 tot € 2,5 miljard, waardoor een uitstaand volume van 
minimaal € 15 miljard zal worden bereikt. De DSL 1,75% 15 juli 2023, de nieuwe 10-jaars lening die 
op 19 maart 2013 werd gelanceerd, wordt op 28 mei voor het eerst heropend. In deze veiling wordt 
gestreefd naar een bedrag van € 2 tot € 3 miljard.  
 
De laatste reguliere veiling van het kwartaal vindt plaats op 11 juni. Op die datum wordt de 3-
jaarslening – de DSL 0% 15 april 2016 – voor de tweede maal heropend voor een bedrag van € 2,5 tot 
€ 3,5 miljard. Het uitstaande bedrag van deze lening is momenteel € 7,201 miljard.  
 
Onderstaande tabel toont de uitgifte van Dutch Treasury Certificates in het tweede kwartaal van 
2013. De kalender volgt het gebruikelijke patroon van twee veilingen per maand, op de eerste en 
derde maandag (zoals aangegeven in de tabel zijn er in het tweede kwartaal twee afwijkingen van 
deze regel).  
 
DTC-uitgiftekalender 2e kwartaal 2013 

Veilingdatum Settlement 
datum 

3-maands 
programma 

6-, 9-, 12-maands 
programma 

02-04-2013* 04-04-2013 28-06-2013 30-12-2013 
15-04-2013 17-04-2013 31-07-2013 31-10-2013 
06-05-2013 08-05-2013 31-07-2013 29-11-2013 
21-05-2013* 23-05-2013 30-08-2013 29-11-2013 
03-06-2013 05-06-2013 30-08-2013 30-12-2013 
17-06-2013 19-06-2013 30-09-2013 31-01-2014 
Aankondiging van alle veilingen vindt plaats op woensdag voorafgaand aan de veiling. 
Gearceerde vakken zijn nieuwe programma’s.  



* Dinsdag in plaats van maandag i.v.m. nationale feestdagen  



HEROPENING 5-JAARSLENING BRENGT € 2,225 MILJARD OP 
Documentnummer: 2013-17, datum: 26-03-2013 
 
De heropening van de 5-jaars ‘DSL 1,25% 15 januari 2018’ heeft vandaag een bedrag van € 2,225 
miljard opgebracht. De storting vindt plaats op dinsdag 2 april 2013.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 102,45 
Gemiddeld rendement: 0,727% 
Geplaatst bedrag: € 2.225.000.000 
Nieuw uitstaand bedrag: € 13.471.425.000  
   
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/�


DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 20-JAARS LENING  
Documentnummer: 2013-18, datum: 03-04-2013 
 
Op dinsdag 9 april 2013 heropent het Agentschap de ‘DSL 2,50% 15 januari 2033’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 januari 2033 
Coupon jaarlijks 2,50%  
Uitgiftedatum 9 april 2013 
Stortingsdatum 12 april 2013 
Doelvolume € 1,5 tot € 2,5 miljard 
Huidig uitstaand bedrag € 8.013.900.000 
Eerste uitgifte van deze lening 6 maart 2012 

 
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 20-JAARSLENING BRENGT € 2,035 MILJARD OP 
Documentnummer: 2013-19, datum: 09-04-2013 
 
De heropening van de 20-jaars ‘DSL 2,50% 15 januari 2033’ heeft vandaag een bedrag van € 2,035 
miljard opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 12 april 2013.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 103,71 
Gemiddeld rendement: 2,265% 
Geplaatst bedrag: € 2.035.000.000  
Nieuw uitstaand bedrag: € 10.048.900.000  
   
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/�


ABN AMRO, COMMERZBANK EN NOMURA ADVISEURS VOOR DE NIEUWE 5-JAARS DDA 
Documentnummer: 2013-20, datum: 19-04-2013 
 
Het Agentschap heeft ABN AMRO, Commerzbank en Nomura als adviseurs voor de komende Dutch 
Direct Auction (DDA) geselecteerd. In deze DDA wordt een nieuwe 5-jaars lening geïntroduceerd. 
Deze DDA vindt, zoals aangekondigd in de uitgiftekalender 2013, plaats in juni/juli 2013.  
De exacte veilingdatum wordt later bekend gemaakt. Zoals gebruikelijk, worden de details over de te 
veilen lening te zijner tijd via persberichten bekend gemaakt.  



DDA NIEUWE 5-JAARS BENCHMARKLENING OP 25 JUNI 2013 
Documentnummer: 2013-21, datum: 29-04-2013 
 
n de veilingkalender voor het tweede kwartaal van 2013 van het Agentschap, die op 22 maart 2013 
verscheen, is aangegeven dat de nieuwe 5-jaars benchmarklening in juni of juli van 2013 zou worden 
gelanceerd met een Dutch Direct Auction.  
 
Het Agentschap heeft vandaag de veilingdatum voor deze DDA bekendgemaakt. 
 

Veilingdatum:    Dinsdag 25 juni 2013 
 
Nadere details over de te veilen lening, zoals de looptijd, de coupon, de referentielening en het 
doelvolume, worden te zijner tijd via persberichten bekend gemaakt. Indien onvoorziene 
marktomstandigheden zich voordoen, behoudt het Agentschap zich het recht voor om de veiling uit 
te stellen.  
Informatie over het DDA-proces en de DDA-veilingtechniek is te vinden op de website (www.dsta.nl).  



DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 5-JAARS LENING 
Documentnummer: 2013-22, datum: 08-05-2013 
 
Op dinsdag 14 mei 2013 heropent het Agentschap de ‘DSL 1,25% 15 januari 2018’.  
 
De kenmerken van deze lening zijn als volgt: 
 
Looptijd: 

 
tot 15 januari 2018 

Coupon: 1,25%  
Uitgiftedatum: dinsdag 14 mei 2013 
Stortingsdatum: vrijdag 17 mei 2013 
Doelvolume: 
Huidig uitstaand bedrag: 
Eerste uitgifte van deze lening: 

€ 1,5 tot € 2,5 miljard 
€ 13.758.425.000  
3 juli 2012 

 
Op de dag van uitgifte maakt de Staat om 10.00 uur 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. De lijst met Primary Dealers staat 
vermeld op de website van het Agentschap (www.dsta.nl). Ook de leningvoorwaarden zijn terug te 
vinden op de website.  

http://www.dsta.nl/�


HEROPENING 5-JAARSLENING BRENGT € 1,5 MILJARD OP 
Documentnummer: 2013-23, datum: 14-05-2013 
 
De heropening van de 5-jaars ‘DSL 1,25% 15 januari 2018’ heeft vandaag een bedrag van € 1,5 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 17 mei 2013.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 102,93 
Gemiddeld rendement: 0,611% 
Geplaatst bedrag: € 1.500.000.000 
Nieuw uitstaand bedrag: € 15.258.425.000  
   
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/�


DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 10-JAARS LENING 
Documentnummer: 2013-24, datum: 22-05-2013 
 
Op dinsdag 28 mei 2013 heropent het Agentschap de ‘DSL 1,75% 15 juli 2023’.  
 
De kenmerken van deze lening zijn als volgt: 
 
Looptijd: tot 15 juli 2023 
Coupon: 1,75%  
Uitgiftedatum: dinsdag 28 mei 2013 
Stortingsdatum: vrijdag 31 mei 2013 
Doelvolume: € 2,0 tot € 3,0 miljard 
Huidig uitstaand bedrag: € 6.519.963.000 
Eerste uitgifte van deze lening: 19 maart 2013 
 
Op de dag van uitgifte maakt de Staat om 10.00 uur 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. De lijst met Primary Dealers staat 
vermeld op de website van het Agentschap (www.dsta.nl). Ook de leningvoorwaarden zijn terug te 
vinden op de website.  

http://www.dsta.nl/�


HEROPENING 10-JAARSLENING BRENGT € 2,320 MILJARD OP 
Documentnummer: 2013-25, datum: 28-05-2013 
 
De heropening van de 10-jaars ‘DSL 1,75% 15 juli 2023’ heeft vandaag een bedrag van € 2,320 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 31 mei 2013.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 99,70 
Gemiddeld rendement: 1,783% 
Geplaatst bedrag: € 2.320.000.000 
Nieuw uitstaand bedrag: € 8.839.963.000  
   
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/�


DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 3-JAARSLENING  
Documentnummer: 2013-26, datum: 05-06-2013 
 
Dinsdag 11 juni 2013 heropent het Agentschap de ‘DSL 0% 15 april 2016’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 april 2016 
Coupon 0% 
Uitgiftedatum 11 juni 2013 
Stortingsdatum 14 juni 2013 
Doelvolume € 2,5 tot € 3,5 miljard 
Huidig uitstaand bedrag € 7.201.000.000 
Eerste uitgifte van deze lening 8 januari 2013 

 
Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de obligatie voor het einde van het 
jaar op minimaal € 15 miljard te brengen. De liquiditeit wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit 
die ter beschikking staat van de Primary Dealers.  
 
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 evenals de 
leningvoorwaarden (www.dsta.nl). 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/�


DDA OP 25 JUNI: AFLOOPDATUM, REFERENTIELENING EN DOELVOLUME 
Documentnummer: 2013-27, datum: 10-06-2013 
 
Op dinsdag 25 juni 2013 introduceert het Agentschap een nieuwe 5-jaars benchmarklening via de 
Dutch Direct Auction (DDA). Indien onvoorziene marktomstandigheden zich voordoen, behoudt het 
Agentschap zich het recht voor om de veiling uit te stellen. 
 
De referentielening voor de nieuwe DSL 15 jan 2019 is de DBR 3,75% 4 jan 2019. De hoogte van de 
coupon zal op vrijdag 21 juni bekend worden gemaakt. De initiële ‘spread guidance’ ten opzichte van 
de referentielening wordt op maandag 24 juni bekend gemaakt.  
 
Het Agentschap beoogt in de DDA een volume van minimaal € 5 miljard uit te geven. Het doel is om 
binnen twaalf maanden via heropeningen van de lening een uitstaand volume te realiseren van 
minimaal € 15 miljard. De liquiditeit van de obligatie wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die 
ter beschikking staat van de Primary Dealers.  
 
De kenmerken van deze lening zijn: 
 
Afloopdatum: 15 januari 2019 
Coupon: Aankondiging op 21 juni 2013 (korte eerste coupon) 
Uitgiftevolume: Minimaal € 5 miljard 
Referentielening: DBR 3,75% 4 januari 2019 
Initiële ‘spread guidance’: Aankondiging op 24 juni 2013 
Veilingdatum: Dinsdag 25 juni 2013, aanvang 10.00 uur  
Stortingsdatum: Vrijdag 28 juni 2013 
 
Kenmerkend voor de DDA is de directe plaatsing van de lening bij eindbeleggers. Vanaf de opening 
van de veiling kunnen beleggers biedingen inleggen via één of meerdere Primary Dealers van hun 
keuze.  
 
Het orderboek opent om 10.00 uur en sluit uiterlijk om 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 Agentschap 
streeft ernaar om te prijzen op de veilingdag zelf.  
 
Meer informatie is te vinden in de Outlook 2013 (in het Engels) op de website van het Agentschap, 
www.dsta.nl.  

http://www.dsta.nl/�


HEROPENING 3-JAARS LENING BRENGT € 2,65 MILJARD OP 
Documentnummer: 2013-28, datum: 11-06-2013 
 
De heropening van de 3-jaars ‘DSL 0% 15 april 2016’ heeft vandaag een bedrag van € 2,65 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 14 juni 2013.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 98,61 
Gemiddeld rendement: 0,495% 
Geplaats bedrag: € 2.650.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 9.851.000.000 
   
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/�


KWARTAALBERICHT, UPDATE FINANCIERINGSBEHOEFTE, UITGIFTEKALENDER DERDE KWARTAAL 
Documentnummer: 2013-29, datum: 18-06-2013 
 
Vandaag heeft het Agentschap zijn Kwartaalbericht gepubliceerd. De timing van de publicatie valt 
samen met de promotie van de nieuwe 5-jaars benchmarklening van het Agentschap, die op 25 juni 
met een Dutch Direct Auction (DDA) zal worden gelanceerd.  
 
Naast een overzicht van recente economische en budgettaire ontwikkelingen geeft het 
Kwartaalbericht een update van de financieringsbehoefte van het Agentschap in 2013. Het 
Kwartaalbericht bevat tevens de uitgiftekalender voor het derde kwartaal van 2013.  
  
Meer informatie over de DDA op 25 juni kunt u vinden op onze website.  



COUPON VOOR NIEUWE 5-JAARS LENING: 1,25% 
Documentnummer: 2013-30, datum: 21-06-2013 
 
Op dinsdag 25 juni 2013 introduceert het Agentschap een nieuwe 5-jaars benchmarklening, de DSL 
15 jan 2019, via de Dutch Direct Auction (DDA).  
 
De coupon voor deze lening is vastgesteld op 1,25%. Eerder maakte het Agentschap bekend dat de 
referentielening voor deze DSL de DBR 3,75% 4 jan 2019 zal zijn. De initiële ‘spread guidance’ ten 
opzichte van de referentielening wordt op maandag 24 juni bekend gemaakt.  
 
Het Agentschap beoogt in de DDA een volume van minimaal € 5 miljard uit te geven. Het doel is om 
binnen twaalf maanden via heropeningen van de lening een uitstaand volume te realiseren van 
minimaal € 15 miljard. De liquiditeit van de obligatie wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die 
ter beschikking staat van de Primary Dealers.  
 
De kenmerken van deze lening zijn: 
 
Afloopdatum: 15 januari 2019 
Coupon: 1,25% (korte eerste coupon) 
Uitgiftevolume: Minimaal € 5 miljard 
Referentielening: DBR 3,75% 4 januari 2019 
Initiële ‘spread guidance’: Aankondiging op 24 juni 2013 
Veilingdatum: Dinsdag 25 juni 2013, aanvang 10.00 uur  
Stortingsdatum: Vrijdag 28 juni 2013 
 
Kenmerkend voor de DDA is de directe plaatsing van de lening bij eindbeleggers. Vanaf de opening 
van de veiling kunnen beleggers biedingen inleggen via één of meerdere Primary Dealers van hun 
keuze.  
 
Het orderboek opent om 10.00 uur en sluit uiterlijk om 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 Agentschap 
streeft ernaar om te prijzen op de veilingdag zelf.  
 
Indien onvoorziene marktomstandigheden zich voordoen, behoudt het Agentschap zich het recht 
voor om de veiling uit te stellen. 
Meer informatie is te vinden in de DDA Special (Kwartaalbericht) op de website van het Agentschap, 
www.dsta.nl.  

http://www.dsta.nl/�


VOORLOPIGE INITIËLE SPREAD GUIDANCE +46 TOT +50 BP VOOR NIEUWE 5-JAARS STAATSLENING 
Documentnummer: 2013-31, datum: 24-06-2013 
 
Morgen, 25 juni 2013, introduceert het Agentschap een nieuwe 5-jaars staatslening, de 1,25% DSL 15 
jan 2019, via een Dutch Direct Auction (DDA).  
De voorlopige initiële spread guidance is vandaag vastgesteld op +46 tot +50 basispunten t.o.v. de 
referentielening, de DBR 3,75% 4 jan 2019.  
 
Het Agentschap behoudt zich het recht voor om de spread guidance aan te passen indien 
marktomstandigheden daar aanleiding toe geven. Het Agentschap zal op dinsdag 25 juni vóór de 
opening van het boek de initiële spread guidance bevestigen of aanpassen. 
 
De spread guidance kan gedurende de veiling wederom worden aangepast, maar zal uiterlijk om 
15.00 uur op de dag van de DDA definitief gemaakt worden.  
 
De kenmerken van deze lening zijn: 
 
Afloopdatum: 15 januari 2019 
Coupon: 1,25% (korte eerste coupon) 
Uitgiftevolume: Minimaal € 5 miljard 
Referentielening: DBR 3,75% 4 januari 2019 
Initiële spread guidance: +46 tot +50 basispunten  
Veilingdatum: Dinsdag 25 juni 2013, aanvang 10.00 uur 
Pricing window: Van 1 uur na allocatie tot uiterlijk 26 juni 2013 

12.00 uur  
Stortingsdatum: Vrijdag 28 juni 2013 
 
Het orderboek opent morgen om 10.00 uur en sluit uiterlijk om 17.00 uur. De allocatie en de cut-off 
spread worden na sluiting van het orderboek zo snel mogelijk bekendgemaakt, maar uiterlijk om 
09.00 uur de volgende dag. 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 28 juni 2013.  
 
Het Agentschap hecht aan een transparant prijsvormingsproces. Het doorgeven van provisies die 
primary dealers voor hun inspanningen ontvangen aan eindinvesteerders, past hier niet bij. 
  
De DDA regels zijn beschikbaar via www.dsta.nl, op Bloomberg (DDA <GO>) en Reuters (DSTAMENU). 
Daar zijn ook de DDA-special en de beleggerspresentatie te vinden.  

http://www.dsta.nl/�


DDA VANDAAG: INITIELE SPREAD GUIDANCE AANGEPAST NAAR +45 TOT +48 BASISPUNTEN 
Documentnummer: 2013-32, datum: 25-06-2013 
 
Om 10.00 vanochtend zal het Agentschap een nieuwe 5-jaars staatslening via een Dutch Direct 
Auction (DDA) lanceren. Gisteren werd de voorlopige initiële spread guidance van +46 tot +50 
basispunten t.o.v. de referentielening, de DBR 3,75%  
4 jan 2019, gecommuniceerd.  
 
Marktomstandigheden hebben aanleiding gegeven voor het Agentschap om de initiële spread 
guidance vanochtend aan te passen naar +45 tot +48 basispunten.  
 
De spread guidance kan gedurende de veiling wederom worden aangepast, maar zal uiterlijk om 
15.00 uur vandaag definitief gemaakt worden.  



NIEUWE 5-JAARS STAATSLENING BRENGT EUR 6,1 MILJARD OP 
Documentnummer: 2013-33, datum: 25-06-2013 
 
Vandaag, 25 juni, is een nieuwe 5-jaars staatslening uitgegeven via een Dutch Direct Auction (DDA). 
De lening heeft een coupon van 1,25% en loopt af op 15 januari 2019. Het totale orderboek bedroeg 
bij sluiting van de veiling ruime € 10 miljard. Er is € 6.109.224.000 toegewezen aan investeerders. De 
uniforme toewijzingsprijs ligt 45 basispunten boven de Duitse referentielening, de 3,75% DBR 4 
januari 2019. 
 
Ingegeven door ontwikkelingen op de financiële markten paste het Agentschap de initiële spread 
guidance kort voor de opening van de veiling aan, van +46 tot +50 basispunten naar +45 tot +48 
basispunten. De veiling ging om 10:00 uur van start. Nadat om 10.50 uur ruim € 8 miljard aan 
biedingen was ontvangen, besloot het Agentschap de spread guidance bij te stellen naar +45 tot +46 
basispunten. Het orderboek sloot om 11:15 uur met een totaal ingelegd volume van ruim € 10 
miljard.  
 
Een bedrag van € 6,1 miljard werd toegewezen op een cut-off spread van +45 basispunten ten 
opzichte van de referentielening. De prijs van de lening werd vastgesteld op 99,25. Dit 
correspondeert met een uitgifterendement van 1,392%. 
 
Van het totaal uitgegeven bedrag werd 39% toegewezen aan ‘real money accounts’ zoals asset 
managers en centrale banken, en 61% aan zogeheten ‘other accounts’. De toewijzing op de cut-off 
spread van +45 basispunten bedroeg 100% voor ‘real money accounts’, en 50% voor ‘other 
accounts’. Het grootste deel van de uitgifte werd verkocht aan beleggers uit Nederland, het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk. De tabellen hieronder geven een uitgebreider overzicht van de allocatie. 
 
Het doel is om via heropeningen van deze lening binnen twaalf maanden een uitstaand volume te 
realiseren van minimaal € 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: 39% 
    Asset management 19% 
    Centrale bank/Agency/Multilaterale instelling 17% 
    Verzekeraars 3% 
  
‘Other’, waarvan: 61% 
    Bank & Trust 33% 
    Other Trading Desks 15% 
    ALM desk 11% 
    Hedge funds 2% 

 
Landen classificatie Allocatie* 
    Verenigd Koninkrijk  33% 
    Nederland 24% 
    Frankrijk     9% 
    Duitsland 5% 
    Overig Europa  13% 
    Azië (incl. Midden Oosten) 8% 
    Noord Amerika 5% 
    Rest van de wereld  2% 
Door afronding wijkt het totaal af van 100% 

  



DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 10-JAARSLENING  
Documentnummer: 2013-34, datum: 03-07-2013 
 
Op dinsdag 9 juli 2013 heropent het Agentschap de ‘DSL 1,75% 15 juli 2023’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 juli 2023 
Coupon 1,75% 
Uitgiftedatum 9 juli 2013 
Stortingsdatum 12 juli 2013 
Doelvolume € 1,5 tot € 2,5 miljard 
Huidig uitstaand bedrag € 8.839.963.000 
Eerste uitgifte van deze lening 19 maart 2013 

 
Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de obligatie voor het einde van het 
jaar op minimaal €15 miljard te brengen. De liquiditeit wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die 
ter beschikking staat van de Primary Dealers.  
 
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 evenals de 
leningvoorwaarden (www.dsta.nl). 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 10-JAARSLENING BRENGT € 2,120 MILJARD OP 
Documentnummer: 2013-35, datum: 09-07-2013 
 
De heropening van de 10-jaars ‘DSL 1,75% 15 juli 2023’ heeft vandaag een bedrag van € 2,120 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 12 juli 2013.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 97,21 
Gemiddeld rendement: 2,061% 
Geplaatst bedrag: € 2.120.000.000 
Nieuw uitstaand bedrag: € 10.959.963.000  
   
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: 2013-36, datum: 17-07-2013 
 
Op dinsdag 23 juli 2013 heropent het Agentschap twee off-the-run leningen. De leningen lossen af 
in juli 2021 en in januari 2042. Het Agentschap beoogt in totaal een bedrag van € 1,5 tot € 2,5 
miljard te plaatsen. Storting is op vrijdag 26 juli 2013.  
 
De kenmerken van de leningen zijn als volgt:  
 

 DSL 15-07-2021 DSL 15-01-2042 

Couponrente 3,25% 3,75% 
Doelvolume Totaal € 1,5 – € 2,5 miljard 
Uitstaand bedrag € 15.493.985.000 € 13.635.910.000 
Eerste uitgifte 01-03-2011 18-05-2010 

 
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 € 1,785 MILJARD OP 
Documentnummer: 2013-37, datum: 23-07-2013 
 
Heropening vandaag van twee leningen die aflossen in juli 2021 en in januari 2042 heeft een bedrag 
van totaal € 1,785 miljard opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 26 juli 2013.  
 
De veiling leverde de volgende resultaten op:  
 

 DSL 15-07-2021 DSL 15-01-2042 
Couponrente 3,25% 3,75% 
Gemiddelde koers 112,75 123,35 
Gemiddeld rendement 1,538% 2,581% 
Geplaatst bedrag € 1.000.000.000  € 785.000.000 
Nieuw uitstaand bedrag € 16.493.985.000 € 14.420.910.000 

 
De leningen zijn geplaatst via de schermen van MTS Netherlands. Primary Dealers hebben na afloop 
van de emissie de mogelijkheid om  gedurende drie werkdagen 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-JAARSLENING  
Documentnummer: 2013-38, datum: 04-09-2013 
 
Op dinsdag 10 september 2013 heropent het Agentschap de ‘DSL 1,75% 15 juli 2023’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 juli 2023 
Coupon 1,75% 
Uitgiftedatum 10 september 2013 
Stortingsdatum 13 september 2013 
Doelvolume € 2,0 tot € 3,0 miljard 
Huidig uitstaand bedrag € 11.278.963.000 
Eerste uitgifte van deze lening 19 maart 2013 

 
Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de obligatie voor het einde van het 
jaar op minimaal €15 miljard te brengen. De liquiditeit wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die 
ter beschikking staat van de Primary Dealers.  
 
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 evenals de 
leningvoorwaarden (www.dsta.nl). 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 10-JAARSLENING BRENGT € 2,0 MILJARD OP 
Documentnummer: 2013-39, datum: 10-09-2013 
 
De heropening van de 10-jaars ‘DSL 1,75% 15 juli 2023’ heeft vandaag een bedrag van € 2,0 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 13 september 2013.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 94,26 
Gemiddeld rendement: 2,412% 
Geplaatst bedrag: € 2.000.000.000 
Nieuw uitstaand bedrag: € 13.278.963.000  
   
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/�


DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 3-JAARSLENING  
Documentnummer: 2013-40, datum: 18-09-2013 
 
Dinsdag 24 september 2013 heropent het Agentschap de ‘DSL 0% 15 april 2016’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 april 2016 
Coupon 0% 
Uitgiftedatum 24 september 2013 
Stortingsdatum 27 september 2013 
Doelvolume € 2,0 tot € 3,0 miljard 
Huidig uitstaand bedrag € 10.247.000.000 
Eerste uitgifte van deze lening 8 januari 2013 

 
Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de obligatie voor het einde van het 
jaar op minimaal € 15 miljard te brengen. De liquiditeit wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit 
die ter beschikking staat van de Primary Dealers.  
 
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 evenals de 
leningvoorwaarden (www.dsta.nl). 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/�


BENOEMING NIEUWE DIRECTEUR AGENTSCHAP 
Documentnummer: 2013-41, datum: 19-09-2013 
 
Niek Nahuis is per 1 oktober 2013 benoemd als directeur (‘Agent’) van het Agentschap van het 
Ministerie van Financiën. Niek werkt acht jaar bij het Agentschap, en is in die tijd hoofd geweest van 
verschillende afdelingen. Niek was vanaf 2009 tevens plaatsvervangend Agent.  
Meer informatie is beschikbaar op de website van het Agentschap.  

http://www.dsta.nl/Organisatie/Organisatieschema_Agentschap/Niek_Nahuis�


KWARTAALBERICHT, ACTUALISERING FINANCIERINGSBEHOEFTE, UITGIFTEKALENDER Q4, START 
PD-SELECTIE 
Documentnummer: 2013-42, datum: 20-09-2013 
 
Vandaag heeft het Agentschap het Kwartaalbericht gepubliceerd. Naast een overzicht van recente 
economische en budgettaire ontwikkelingen geeft het Kwartaalbericht een actualisering van de 
financieringsbehoefte van het Agentschap in 2013, en de uitgiftekalender voor het vierde kwartaal 
van 2013.  
 
In het laatste kwartaal van 2013 zullen drie veilingen plaatsvinden. Hiermee zal de totale 
kapitaalmarktfinanciering dit jaar uitkomen op circa € 50 miljard. De kwartaalkalender voor de 
uitgifte van Dutch State Loans (DSLs) en Dutch Treasury Certificates (DTCs) is te vinden op de website 
van het Agentschap.   
 
Het Kwartaalbericht bevat tevens een eerste prognose van de financieringsbehoefte van het 
Agentschap in 2014.  
 
In voorbereiding op de uitgifte in 2014 heeft het Agentschap de selectieprocedure voor zijn Primary 
Dealers voor 2014 gestart. Meer informatie over deze procedure is beschikbaar op de website van 
het Agentschap.  

http://www.dsta.nl/Actueel/Publicaties/Kwartaalberichten�
http://www.dsta.nl/Actueel/Uitgiftekalenders�
http://www.dsta.nl/Actueel/Uitgiftekalenders�
http://www.dsta.nl/Onderwerpen/PD_selectie_2014�
http://www.dsta.nl/Onderwerpen/PD_selectie_2014�


HEROPENING 3-JAARS LENING BRENGT € 2,35 MILJARD OP 
Documentnummer: 2013-43, datum: 24-09-2013 
 
De heropening van de 3-jaars ‘DSL 0% 15 april 2016’ heeft vandaag een bedrag van € 2,35 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 27 september 2013.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 98,90 
Gemiddeld rendement: 0,435% 
Geplaats bedrag: € 2.350.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 12.597.000.000 
   
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/�


DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 5-JAARSLENING  
Documentnummer: 2013-44, datum: 02-10-2013 
 
Op dinsdag 8 oktober 2013 heropent het Agentschap de ‘DSL 1,25% 15 januari 2019’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 januari 2019 
Coupon 1,25% 
Uitgiftedatum 8 oktober 2013 
Stortingsdatum 11 oktober 2013 
Doelvolume € 1,5 tot € 2,5 miljard 
Huidig uitstaand bedrag € 6.109.224.000 
Eerste uitgifte van deze lening 25 juni 2013 

 
Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de obligatie binnen een jaar na de 
eerste uitgifte van de lening op minimaal € 15 miljard te brengen. De liquiditeit van de obligatie 
wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.  
 
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 evenals de 
leningvoorwaarden (www.dsta.nl). 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 5-JAARS LENING BRENGT € 1,775 MILJARD OP 
Documentnummer: 2013-45, datum: 08-10-2013 
 
De heropening van de 5-jaars ‘DSL 1,25% 15 januari 2019’ heeft vandaag een bedrag van € 1,775 
miljard opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 11 oktober 2013.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 100,18 
Gemiddeld rendement: 1,215% 
Geplaats bedrag: € 1.775.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 7.884.224.000 
   
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/�


DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 10-JAARSLENING  
Documentnummer: 2013-46, datum: 06-11-2013 
 
Op dinsdag 12 november 2013 heropent het Agentschap de ‘DSL 1,75% 15 juli 2023’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 juli 2023 
Coupon 1,75% 
Uitgiftedatum 12 november 2013 
Stortingsdatum 15 november 2013 
Doelvolume € 1,5 tot € 2,5 miljard 
Huidig uitstaand bedrag € 13.578.963.000 
Eerste uitgifte van deze lening 19 maart 2013 

 
Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de obligatie voor het einde van het 
jaar op minimaal €15 miljard te brengen. De liquiditeit wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die 
ter beschikking staat van de Primary Dealers.  
 
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 evenals de 
leningvoorwaarden (www.dsta.nl). 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 10-JAARSLENING BRENGT € 1,955 MILJARD OP 
Documentnummer: 2013-47, datum: 12-11-2013 
 
De heropening van de 10-jaars ‘DSL 1,75% 15 juli 2023’ heeft vandaag een bedrag van € 1,955 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 15 november 2013.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 96,93 
Gemiddeld rendement: 2,104% 
Geplaatst bedrag: € 1.955.000.000 
Nieuw uitstaand bedrag: € 15.533.963.000  
   
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/�


DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 3-JAARSLENING  
Documentnummer: 2013-48, datum: 20-11-2013 
 
Op dinsdag 26 november 2013 heropent het Agentschap de ‘DSL 0% 15 april 2016’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 april 2016 
Coupon 0% 
Uitgiftedatum 26 november 2013 
Stortingsdatum 29 november 2013 
Doelvolume € 2,0 tot € 3,0 miljard 
Huidig uitstaand bedrag € 12.838.000.000 
Eerste uitgifte van deze lening 8 januari 2013 

 
Dit is de laatste obligatieveiling van het jaar.  
 
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 evenals de 
leningvoorwaarden (www.dsta.nl). Er geldt voor PDs (onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht 
om na afloop van de veiling gebruik te maken van de “non-comp”-faciliteit.  
 
De liquiditeit van de obligatie wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat 
van de Primary Dealers.  

http://www.dsta.nl/�


HEROPENING 3-JAARS LENING BRENGT € 2,4 MILJARD OP 
Documentnummer: 2013-49, datum: 26-11-2013 
 
De heropening van de 3-jaars ‘DSL 0% 15 april 2016’ heeft vandaag een bedrag van € 2,4 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op vrijdag 29 november 2013.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 99,35 
Gemiddeld rendement: 0,275% 
Geplaatst bedrag: € 2.400.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 15.238.000.000 
   
Dit was de laatste obligatieveiling van het jaar. 
 
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 KONDIGT VERKOOPPROCES ALT-A PORTEFEUILLE AAN 
Documentnummer: 2013-50, datum: 02-12-2013 
 
De Nederlandse Staat voornemens de Amerikaanse gesecuritiseerde hypothekenportefeuille (Alt-A 
portefeuille) uit de ING Illiquid Assets Back-up Facility (IABF) middels een veiling te verkopen. Het 
Agentschap van de Generale Thesaurie zal namens de Nederlandse Staat verantwoordelijk zijn voor 
de verkoop.  
 
In Januari 2009 kwamen de Nederlandse staat en ING de Illiquid Assets Back-up Facility (IABF) 
overeen. Instelling van de IABF is een van de maatregelen waarmee de staat de stabiliteit in de 
financiële sector waarborgde. Met de overeenkomst nam de staat 80% van het risico op de Alt-A 
portefeuille over van ING. Op 1 november 2013 maakte de Nederlandse staat bekend 
overeenstemming met ING te hebben bereikt over beëindiging van de IABF.  
 
Het besluit te starten met de verkoop van de portefeuille is ingegeven door de verbetering op de 
Amerikaanse huizenmarkt en de toegenomen belangstelling onder investeerders voor de 
portefeuille. Hoewel het Agentschap uitgaat van een periode van 12 maanden voor de verkoop, 
bestaat er geen harde deadline voor afronding van deze verkoop. Het Agentschap behoudt zich het 
voor recht de verkoop uit te stellen indien marktomstandigheden daar aanleiding voor geven.  
Namens het Agentschap zal BlackRock Solutions verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de 
veilingen. De verkoop zal plaatsvinden door middel van een competitief veilingproces waaraan een 
aantal geselecteerde tegenpartijen deelnemen. Indicatieve biedingen dienen tenminste een omvang 
te hebben van USD 5 miljard. Indien de nominale uitstaande balans van de portefeuille kleiner is dat 
dit bedrag worden uitsluitend indicatieve biedingen op de gehele portefeuille geaccepteerd. Op basis 
van de indicatieve biedingen worden voor een veiling een aantal tegenpartijen geselecteerd.  
 
Indicatieve biedingen kunnen worden gestuurd naar IABFinquiries@blackrock.com. Voor aanvullende 
informatie kunt u terecht op de website van het Agentschap: 
http://www.dsta.nl/onderwerpen/IABF.  
 
Teneinde een transparant en competitief veilingproces te bevorderen zullen alle publieke 
aankondigingen die verband houden met de afwikkeling van de IABF op deze website geplaatste 
worden.  

mailto:IABFinquiries@blackrock.com�
http://www.dsta.nl/onderwerpen/IABF�


EERSTE VEILING ALT-A PORTEFEUILLE VAN START 
Documentnummer: 2013-51, datum: 06-12-2013 
 
Vandaag is de eerste veiling gestart van de Amerikaanse gesecuritiseerde hypothekenportefeuille 
(Alt-A portefeuille) uit de ING Illiquid Assets Back-up Facility (IABF). 
Namens het Agentschap zal BlackRock Solutions verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de 
veiling. In de veiling zullen obligaties voor een nominale waarde van USD 5,1 miljard verdeeld over 
316 verschillende obligaties worden aangeboden. Voor een compleet overzicht van de te veilen 
activa kunt u terecht op de website van het Agentschap: http://www.dsta.nl/onderwerpen/IABF. 
 
Op grond van indicatieve biedingen zijn vijf tegenpartijen geselecteerd om te participeren in deze 
veiling. De tegenpartijen zijn: 
 
Bank of America Merrill Lynch 
Credit Suisse 
Deutsche Bank 
Goldman Sachs 
Morgan Stanley 
 
De veiling sluit op 11 december om 15:00 CET (9:00am EST). 
Op grond van de uiteindelijke biedingen zal bepaald worden of de allocatie plaats vindt. Het 
Agentschap behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen indien marktomstandigheden daar 
aanleiding toe geven. 
 
Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website van het Agentschap: 
http://www.dsta.nl/onderwerpen/IABF.  

http://www.dsta.nl/onderwerpen/IABF�
http://www.dsta.nl/onderwerpen/IABF�


STAAT VERKOOPT USD 5,1 MILJARD AAN ACTIVA UIT DE ALT-A PORTEFEUILLE IN EERSTE VEILING 
Documentnummer: 2013-52, datum: 11-12-2013 
 
Staat heeft vandaag USD 5,1 miljard aan activa uit de Alt-A portefeuille verkocht via een veiling. Alle 
deelnemende partijen hebben een deel van de portefeuille gekocht. De verdeling over de partijen is 
als volgt: 
 
Partij 

Toegekende nominale 
waarde ($ miljoenen) 

Bank of America Merrill Lynch 1.849 
Credit Suisse 659 
Deutsche Bank 553 
Goldman Sachs 1.269 
Morgan Stanley 788 
 
De resultaten van deze veiling zullen worden gepubliceerd na de verkoop van de gehele portefeuille, 
die nominaal USD 11,6 miljard bedraagt. Pas dan kan worden vastgesteld wat de totale opbrengsten 
zijn voor de Staat. Gedurende het veilingproces zal niet tussentijds gecommuniceerd worden over de 
verkoopprijs en de daadwerkelijk gerealiseerde opbrengsten. 
De na de veiling resterende nominale omvang van de portefeuille bedraagt USD 6,5 miljard. Zoals 
eerder vermeld is het de bedoeling om de gehele portefeuille binnen een termijn van twaalf 
maanden te verkopen. Nieuwe veilingen of gerelateerde berichten zullen worden aangekondigd op 
de website van het Agentschap http://www.dsta.nl/onderwerpen/IABF.  
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PUBLICATIE OUTLOOK 2014 EN KALENDER EERSTE KWARTAAL 2014  
Documentnummer: 2013-53, datum: 13-12-2013 
 
Het Agentschap heeft vandaag de Outlook 2014 gepubliceerd. Deze Outlook gaat in op de omvang 
van de financieringsbehoefte voor 2014 en beschrijft hoe het Agentschap van plan is deze in te 
vullen. Tevens wordt teruggekeken op de uitvoering van het financieringsplan voor het lopende jaar 
en wordt de selectie van Primary Dealers en Single Market Specialists voor het komende kalenderjaar 
bekendgemaakt. Ook gaat de Outlook in op de economische en budgettaire vooruitzichten voor 
Nederland. 
 
Op basis van de meest recente raming voor het kastekort in de begroting zal de geldmarktstand aan 
het einde van 2013 uitkomen op € 47,6 miljard. Dit bedrag zal in de loop van 2014 geherfinancierd 
moeten worden. Het netto kastekort voor komend jaar bedraagt € 13,9 miljard.1

 

 Samen met 
kapitaalmarktaflossingen in 2014 ter grootte van € 32,2 miljard komt de totale financieringsbehoefte 
voor 2014 hiermee uit op ca. € 93,7 miljard.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Inclusief ontvangen onderpand 
 
Van deze totale financieringsbehoefte zal het Agentschap in 2014, net als in 2013, ongeveer € 50 
miljard op de kapitaalmarkt financieren met de uitgifte van staatsobligaties. De resterende 
financieringsbehoefte van € 43,7 mld zal worden aangetrokken op de geldmarkt, voornamelijk via de 
uitgifte van schatkistpapier en Commercial Paper.  
 
De geschatte financieringsbehoefte in 2014 is ca. € 4 mld lager dan in 2013. Bij een gelijkblijvende 
kapitaalmarktuitgifte zal dit ertoe leiden dat de omvang van de geldmarkt onder de huidige 
veronderstellingen iets zal afnemen. Net als in eerdere jaren zullen ook in 2014 mee- of tegenvallers 
in de totale financieringsbehoefte in eerste instantie worden opgevangen door de geldmarktuitgifte 
aan te passen. De kapitaalmarktuitgifte zal in principe niet afwijken van de aangekondigde omvang 
van ca. € 50 mld.  
 
De financiering op de kapitaalmarkt wordt in 2014 onder meer ingevuld met de uitgifte van vier 
nieuwe staatsleningen. Naast de uitgifte van een nieuwe 3-jaars, een 5-jaars en een 10-jaarslening, 
zal in 2014 ook een voor het eerst sinds 2010 een nieuwe 30-jaarslening worden gelanceerd. Dit is 
conform de toezegging van het Agentschap om eens in de vier of vijf jaar een nieuwe 30-jaarslening 
uit te geven. Voor de eerste uitgifte van de 5-jaars, 10-jaars en 30-jaarslening wordt de Dutch Direct 
Auction (DDA) gebruikt. De lancering van de 10- en 30-jaarsleningen zal gedurende de periode 
februari-april plaatsvinden. De 5-jaarslening zal in september-oktober worden gelanceerd. Hieraan 
voorafgaand zal in de eerste helft van 2014 de 5-jaarslening die in 2013 werd gelanceerd heropend 
worden zodat deze obligatie zijn benchmarkvolume van tenminste € 15 mld bereikt.  

                                                           
1 Dit het geraamde bruto kastekort van € 15,9 mld verminderd met de verwachte instroom vanuit de decentrale overheden in het kader 
van schatkistbankieren van ca € 2 mld. 

Financieringsbehoefte voor 2014 in € mld (€ mld) 
Kapitaalmarktaflossingen 32,2  
Geldmarkt eind 2013 * 47,6 
Netto kastekort in de begroting 13,9  
Totaal  93,7  
Financiering in 2014 in € mld (€ mld) 
Kapitaalmarkt (DSLs) 50,0  
Geldmarkt eind 2014 * 43,7  
Totaal 93,7  

http://www.dsta.nl/Actueel/Publicaties/Outlook�


 
Voorts zal het Agentschap in 2014 de ‘off-the-run’-faciliteit continueren, waarin oudere leningen 
worden heropend. Net als in 2013 zijn er twee off-the-run veilingen gepland; op de vierde dinsdag 
van januari en de vierde dinsdag van juni. De keuze van de te veilen obligaties zal op de woensdag 
voorafgaand aan de veiling worden aangekondigd.  
 
Het Agentschap houdt de mogelijkheid open om in 2014 een obligatie in Amerikaanse dollars uit te 
geven, indien dit een financieringsvoordeel voor de Staat oplevert en er voldoende ruimte in de 
financieringsbehoefte bestaat. 
 
UITGIFTEKALENDER EERSTE KWARTAAL 2014 
Naast de Outlook 2014 heeft het Agentschap vandaag tevens de uitgiftekalender voor het eerste 
kwartaal van 2014 bekendgemaakt. 
 
Maand Reguliere veilingen DDA 

Window Datum 
(2edinsdag) 

Details Datum 
(4edinsdag) 

Details 

Jan 14 Tap nieuwe 3-jaars DSL 
15 april 2017  
€ 2,5 - 3,5 mld 

28 Off-the-run 
€ 1,0 - € 2,0 mld 

 

Febi 11 Heropening 5-jaars DSL 
15 januari 2019 
€ 2,0 - 3,0 mld 

25 Geen veiling  

Mrt 11 Heropening 3-jaars DSL 
15 april 2017 
€ 2,5 - 3,5 mld 

25 Geen veiling Juni/juli: 5-
jaars DDA 

De timing van de DDA kan mogelijk aanleiding geven voor veranderingen in de uitgiftekalender. 
Aankondiging van de tapveilingen vindt plaats op t-6 (woensdag voorafgaand aan de veiling). Storting 
vindt plaats op t+3 (vrijdag na de veiling). 
 
Het Agentschap zal zijn kapitaalmarktuitgifte in 2014 inleiden met de uitgifte van een nieuwe 3-jaars 
obligatie – de DSL 15 april 2017 – via een reguliere toonbankveiling op 14 januari. Het doelvolume 
voor deze eerste uitgifte is € 2,5 tot € 3,5 miljard. De coupon van de obligatie zal enkele dagen voor 
de veiling bekend worden gemaakt.  
 
Op 28 januari worden in het kader van de off-the-run faciliteit twee oude leningen heropend. Het 
Agentschap beoogt tijdens deze veiling in totaal een bedrag van € 1,0 tot € 2,0 miljard te plaatsen. De 
keuze voor de te heropenen leningen zal op 22 januari bekend worden gemaakt. 
 
Op de tweede dinsdag van februari wordt de 5-jaarslening die in 2013 werd gelanceerd - de 1,25% 
DSL 15 januari 2019 - heropend voor een doelvolume van € 2,0 tot € 3,0 miljard. Een maand later, op 
de tweede dinsdag van maart, zal de nieuwe 3-jaars DSL voor het eerst worden heropend. Het 
voorlopige doelvolume van deze veiling bedraagt € 2,5 tot € 3,5 miljard.  
 
De nieuwe 10- en 30-jaarsleningen zullen beiden in de periode februari-april worden gelanceerd. De 
precieze data voor de DDA’s en details van de leningen zullen later bekend gemaakt worden.  
 
Onderstaande tabel toont de uitgifte van Dutch Treasury Certificates (DTC’s) in het eerste kwartaal 
van 2014. DTC’s worden geveild op de eerste en derde maandag van iedere maand via het 
Bloomberg Auctioning System (BAS). Steeds wordt naast een 3-maands DTC-programma een 6-, 9- of 
12-maands DTC-programma aangeboden. De nadruk ligt hierbij op het 6-maands programma. Alle 

http://www.dsta.nl/Actueel/Uitgiftekalenders�


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 2014 

Veilingdatum Settlement 
datum 

3-maands 
programma 

6-, 9-, 12-maands 
programma 

06-01-2014 08-01-2014 31-03-2014 06-01-2015 
20-01-2014 22-01-2014 29-04-2014 30-06-2014 
03-02-2014 05-02-2014 29-04-2014 31-07-2014 
17-02-2014 19-02-2014 30-05-2014 29-08-2014 
03-03-2014 05-03-2014 30-05-2014 30-09-2014 
17-03-2014 19-03-2014 30-06-2014 30-09-2014 

Aankondiging van alle veilingen vindt plaats op t-5 (woensdag voorafgaand aan de veiling). 
Gearceerde vakken zijn nieuwe programma’s. 
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