
PERSBERICHTEN 2015 
 
============================================================ 
 
DE NEDERLANDSE STAAT INTRODUCEERT EEN NIEUWE 3-JAARS LENING EN ACTUALISEERT DE 
FINANCIERINGSBEHOEFTE VOOR 2015 
Documentnummer: 2015-01, datum: 07-01-2015 
 
Op dinsdag 13 januari 2015 lanceert het Agentschap de eerste nieuwe lening van 2015, de DSL 0% 15 
april 2018.  
 
De kenmerken van deze lening zijn als volgt: 
 
Looptijd: 

 
tot 15 april 2018 

Coupon: 0%  
Uitgiftedatum: dinsdag 13 januari 2015 
Stortingsdatum: donderdag 15 januari 2015 
Doelvolume: € 2,5 tot € 3,5 miljard 
 
Het Agentschap streeft ernaar om de nieuwe 3-jaars benchmarklening in de loop van 2015 via 
meerdere heropeningen naar een uitstaand volume van ten minste  € 15 miljard te brengen. De 
eerste heropening staat gepland voor 10 maart 2015. De liquiditeit van deze lening wordt te allen 
tijde gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers. 
 
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/


NIEUWE 3-JAARS LENING BRENGT € 2,85 MILJARD OP 
Documentnummer: 2015-02, datum: 13-01-2015 
 
De lancering van de nieuwe 3-jaars ‘DSL 0% 15 april 2018’ heeft vandaag een bedrag van € 2,85 
miljard opgebracht. De storting vindt plaats op donderdag 15 januari 2015.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 100,11 
Gemiddeld rendement: -0,034% 
Geplaats bedrag: € 2.850.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 2.850.000.000 
   
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 30-JAARSLENING  
Documentnummer: 2015-03, datum: 21-01-2015 
Op dinsdag 27 januari 2015 heropent het Agentschap de ‘DSL 2,75% 15 januari 2047’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 januari 2047 

Coupon 2,75% 

Uitgiftedatum 27 januari 2015 

Stortingsdatum 29 januari 2015 

Doelvolume € 1,0 tot € 2,0 miljard 

Huidig uitstaand bedrag € 5.206.187.000 

Eerste uitgifte van deze lening 18 februari 2014 

 
Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap 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 uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de 
schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en 
particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de 
leningvoorwaarden staan vermeld op onze website (www.dsta.nl). Er geldt voor Primary Dealers 
(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. Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de obligatie 
naar minimaal €10 miljard te brengen.  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING 30-JAARS LENING BRENGT € 1,15 MILJARD OP 
Documentnummer: 2015-04, datum: 27-01-2015 
 
De heropening van de 30-jaars ‘DSL 2,75% 15 januari 2047’  heeft vandaag een bedrag van € 1,15 
miljard opgebracht. De storting vindt plaats op donderdag 29 januari 2015.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 142,53 
Gemiddeld rendement: 1,152% 
Geplaatst bedrag: € 1.150.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 6.356.187.000 
   
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/


NIEUWE 10-JAARS BENCHMARKLENING: AANKONDIGING VEILINGDATUM, AFLOOPDATUM, 
REFERENTIELENING EN DOELVOLUME  
Documentnummer: 2015-05, datum: 29-01-2015 
 
In de Outlook 2015 heeft het Agentschap aangekondigd een nieuwe 10-jaars benchmarklening te 
zullen uitgeven. Daarbij werd aangegeven dat de DDA voor de lancering van deze lening zou 
plaatsvinden in de periode februari/maart 2015. 
 
Vandaag maakt het Agentschap de details voor de lancering van deze lening bekend. De 
veilingdatum, afloopdatum, referentielening en het doelvolume zijn als volgt: 
 

Veilingdatum Dinsdag 24 maart 2015, aanvang 10.00 uur 

Afloopdatum lening 15 juli 2025 (korte eerste coupon) 

Referentielening DBR 0,50% 15 februari 2025 

Doelvolume Minimaal € 5 miljard 

Stortingsdatum Donderdag 26 maart 2015 

Coupon Wordt aangekondigd op vrijdag 20 maart 2015 

Initiële ‘spread guidance’ Wordt aangekondigd op maandag 23 maart 2015 

 
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.  
 
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 de prijs op de veilingdag zelf bekend te maken. 
 
Meer informatie over de DDA methode is te vinden op de website van het Agentschap.

http://www.dsta.nl/Onderwerpen/Dutch_Direct_Auction


DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 5-JAARSLENING  
Documentnummer: 2015-06, datum: 04-02-2015 
 
Op dinsdag 10 februari 2015 heropent het Agentschap de ‘DSL 0,25% 15 januari 2020’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 januari 2020 

Coupon 0,25% 

Uitgiftedatum 10 februari 2015 

Stortingsdatum 12 februari 2015 

Doelvolume € 2,0 tot € 3,0 miljard 

Huidig uitstaand bedrag € 5.089.184.000 

Eerste uitgifte van deze lening 24 september 2014 

 
Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap 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 uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de 
schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en 
particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de 
leningvoorwaarden staan vermeld op onze website (www.dsta.nl). Er geldt voor Primary Dealers 
(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 5-JAARS LENING BRENGT € 2,295 MILJARD OP 
Documentnummer: 2015-07, datum: 10-02-2015 
 
De heropening van de 5-jaars ‘DSL 0,25% 15 januari 2020’ heeft vandaag een bedrag van € 2,295 
miljard opgebracht. De storting vindt plaats op donderdag 12 februari 2015.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 101,18 
Gemiddeld rendement: 0,01% 
Geplaatst bedrag: € 2.295.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 7.384.184.000 
   
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: 2015-08, datum: 04-03-2015 
 
Op dinsdag 10 maart 2015 heropent het Agentschap de ‘DSL 0% 15 april 2018’. De kenmerken van de 
lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 april 2018 

Coupon 0% 

Uitgiftedatum 10 maart 2015 

Stortingsdatum 12 maart 2015 

Doelvolume € 2,5 tot € 3,5 miljard 

Huidig uitstaand bedrag € 3.277.000.000 

Eerste uitgifte van deze lening 13 januari 2015 

 
Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap 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 uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de 
schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en 
particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de 
leningvoorwaarden staan vermeld op onze website (www.dsta.nl). Er geldt voor Primary Dealers 
(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 € 2,7 MILJARD OP 
Documentnummer: 2015-09, datum: 10-03-2015 
 
De heropening van de 3-jaars ‘DSL 0% 15 april 2018’ heeft vandaag een bedrag van € 2,7 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op donderdag 12 maart 2015.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 100,40 
Gemiddeld rendement: -0,129% 
Geplaatst bedrag: € 2.700.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 5.977.000.000 
   
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/


0,25% COUPON VOOR NIEUWE 10-JAARS STAATSLENING  
Documentnummer: 2015-10, datum: 20-03-2015 
 
De coupon voor de nieuwe 10-jaars benchmarklening van de Nederlandse Staat is vandaag 
vastgesteld op 0,25%. Het Agentschap lanceert de nieuwe lening, die op 15 juli 2025 aflost, op 
dinsdag 24 maart via een veiling volgens de Dutch Direct Auction (DDA) methode.  
 
Het Agentschap beoogt in de DDA een volume van minimaal € 5 miljard uit te geven. Het doel is om 
in 2015 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 juli 2025 

Coupon: Jaarlijks 0,25% vanaf 2015 (korte eerste coupon)  

Uitgiftevolume: Minimaal € 5 miljard 

Referentielening: DBR 0,50% 15 februari 2025  

Initiële ‘spread guidance’: Aankondiging op 23 maart 2015 

Veilingdatum: 24 maart 2015, aanvang 10.00 uur 

Stortingsdatum: Donderdag 26 maart 2015 

 
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, maar niet later dan 9.00 uur de volgende dag, 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 Agentschap behoudt zich het recht voor om de veiling uit te stellen indien zich onvoorziene 
marktomstandigheden voordoen. 
 
Meer informatie over de DDA is te vinden in de beleggerpresentatie en in het kwartaalbericht van 
het Agentschap dat later vandaag wordt gepubliceerd. Beide publicaties zijn in het Engels en worden 
gepubliceerd op de website van het Agentschap, www.dsta.nl.

http://www.dsta.nl/


KWARTAALBERICHT EN UITGIFTEKALENDER TWEEDE KWARTAAL 2015 
Documentnummer: 2015-11, datum: 20-03-2015 
 
Het Agentschap heeft vandaag het kwartaalbericht en de uitgiftekalender voor het tweede kwartaal 
2015 gepubliceerd. Het kwartaalbericht bevat een special over de nieuwe 10-jaars benchmarklening, 
de DSL 15 juli 2025, en gaat in op de nieuwe projecties over de economische ontwikkelingen en de 
overheidsfinanciën. Tegelijkertijd is ook de nieuwe DSL- en DTC-uitgiftekalender voor het tweede 
kwartaal bekendgemaakt. 
 
De DSL- en DTC-uitgiftekalender staan hieronder weergegeven. Vanwege een beter dan verwachte 
kaspositie wordt het DTC-programma met de looptijd tot eind september geannuleerd. Daarnaast zal 
er dit jaar één heropening van off-the-run obligaties plaatsvinden in plaats van twee, waarbij het 
precieze volume later wordt bepaald. Door het laten vervallen van een off-the-run veiling ontstaat er 
ruimte voor een extra veiling van de DSL 2047, waarbij het totale doelvolume dit jaar voor deze 
lening € 5 mld blijft. Verdere details staan vermeld in het kwartaalbericht.  
 
DSL-uitgiftekalender tweede kwartaal 2015 

Datum Details Doelvolume (in € mld) 

14 april Heropening 0,25% DSL 15 januari 2020 2,0 - 3,0 

28 april Heropening 2,75% DSL 15 januari 2047 1,0 - 1,5 

12 mei Heropening 0,25% DSL 15 juli 2025 2,0 - 3,0 

26 mei Heropening 0,25% DSL 15 januari 2020 2,0 - 3,0 

9 juni Heropening 0% DSL 15 april 2018 2,5 - 3,5 

23 juni Heropening 2,75% DSL 15 januari 2047 1,0 - 1,5 

Noot: De veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de  
veiling (t-6). 

DTC-uitgiftekalender tweede kwartaal 2015 

Veilingdatum Stortingsdatum Kort programma Langer programma 

7-4-2015* 9-4-2015 30-6-2015 31-8-2015 

20-4-2015 22-4-2015 30-6-2015   

4-5-2015 6-5-2015 31-7-2015   

18-5-2015 20-5-2015 31-7-2015 30-10-2015 

1-6-2015 3-6-2015 31-8-2015 30-10-2015 

15-6-2015 17-6-2015 31-8-2015 30-11-2015 

Noot: Gearceerde vakken zijn nieuwe programma’s; de veilingdetails worden 
bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-5). 
*Deze veiling is op dinsdag in plaats van maandag i.v.m. een nationale feestdag.  



VOORLOPIGE INITIËLE SPREAD GUIDANCE VOOR NIEUWE 10-JAARS STAATSLENING +16 TOT +19 
BASISPUNTEN 
Documentnummer: 2015-12, datum: 23-03-2015 
 
Morgen, 24 maart 2015, introduceert het Agentschap een nieuwe 10-jaars staatslening, de 0,25% 
DSL 15 juli 2025, door middel van een Dutch Direct Auction (DDA).  
 
De voorlopige initiële spread guidance is vandaag vastgesteld op +16 tot +19 basispunten t.o.v. de 
referentielening. Het Agentschap behoudt zich het recht voor om de spread guidance aan te passen 
indien marktomstandigheden daar aanleiding toe geven.  
 
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 2025 

Coupon Jaarlijks 0,25% vanaf 2015 (korte eerste coupon) 

Uitgiftevolume Minimaal € 5 miljard 

Referentielening DBR 0,50% 15 februari 2025 

Initiële ‘spread guidance’ +16 tot +19 basispunten 

Veilingdatum Dinsdag 24 maart 2015, aanvang 10.00 uur CET 

Allocatie Zo snel mogelijk na sluiting van het orderboek; uiterlijk 
woensdag 25 maart 2015 om 09.00 uur CET 

Pricing window Vanaf één uur na allocatie tot uiterlijk woensdag 25 
maart 2015 12.00 uur CET 

Stortingsdatum Donderdag 26 maart 2015 

 
Het doelvolume voor deze veiling bedraagt minimaal € 5 miljard. Na een aantal heropeningen later 
dit jaar zal de uitstaande stand eind 2015 minimaal € 15 miljard bedragen. De liquiditeit van de 
obligatie wordt gegarandeerd door de repofaciliteit die ter beschikking staat aan de Primary Dealers.  
 
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 DDA regels zijn beschikbaar via www.dsta.nl, op Bloomberg (DDA <GO>) en Reuters (DSTAMENU).  

http://www.dsta.nl/


EERSTE RESULTATEN UITGIFTE NIEUWE 10-JAARS STAATSLENING  
Documentnummer: 2015-13, datum: 24-03-2015 
 
Vandaag, 24 maart 2015, heeft het Agentschap een nieuwe 10-jaars DSL uitgegeven via een Dutch 
Direct Auction (DDA). De lening heeft een coupon van 0,25% en loopt af op 15 juli 2025.  
 
Een bedrag van € 6.705.159.000 werd toegewezen op een uniforme cut-off spread van +16,5 
basispunten boven de referentielening. Van de totale toewijzing ging 34% naar ‘real money’ 
investeerders en 66% naar ‘other’ investeerders. 
 
De prijs van de lening alsmede de gedetailleerde allocatie worden later vandaag vastgesteld en 
bekend gemaakt.  



NIEUWE 10-JAARS STAATSLENING BRENGT € 6,7 MILJARD OP 
Documentnummer: 2015-14, datum: 24-03-2015 
 
Vandaag, 24 maart 2015, heeft het Agentschap een nieuwe 10-jaars staatslening uitgegeven door 
middel van een Dutch Direct Auction (DDA). De lening heeft een coupon van 0,25% en loopt af op 15 
juli 2025.  
 
De veiling ging om 10:00 uur van start met een initiële ‘spread guidance’ van +16 tot +19 basispunten 
ten opzichte van de Duitse referentielening, de DBR 0,50% 15 februari 2025. Het orderboek 
ontwikkelde zich gestaag. Toen het orderboek om 11:00 uur ruim € 8 miljard bedroeg, besloot het 
Agentschap de ‘spread guidance’ te versmallen naar een range van +16 tot +18 basispunten. 
 
Het orderboek sloot om 11:35 uur met een totaal ordervolume van € 10,8 miljard. Een bedrag van € 
6.705.159.000 werd toegewezen op een uniforme cut-off spread van +16,5 basispunten boven de 
referentielening. De prijs van de lening is vastgesteld op 98,62. Dit correspondeert met een 
uitgifterendement van 0,387%. 
 
Van het totaal toegewezen bedrag werd 34% toegewezen aan ‘real money accounts’ en 66% aan 
zogeheten ‘other accounts’. De toewijzing op de cut-off spread van +16,5 basispunten bedroeg 100% 
voor ‘real money accounts’ en 60% voor ‘other  accounts’. Het grootste deel van de uitgifte werd 
verkocht aan beleggers uit de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De tabellen 
hieronder geven een uitgebreider overzicht van de allocatie. 
 
Het Agentschap zal de lening later dit jaar een aantal maal heropenen, waardoor het uitstaande 
volume eind 2015 minimaal € 15 miljard zal bedragen. De liquiditeit wordt gegarandeerd door een 
repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers. 
 
Allocatietabellen 

Beleggers classificatie Allocatie 

‘Real Money’, waarvan: 34% 

    Asset Liability Management 17% 

    Centrale Bank 8% 

    Asset Management 7% 

    Rest 2% 

‘Other’, waarvan: 66% 

    Bank & Trust 47% 

    Hedge Funds 19% 

 

Landen classificatie Allocatie 

Verenigde Staten 22% 

Nederland  21% 

Verenigd Koninkrijk 17% 

Duitsland 14% 

Overig Europa  25% 

Rest van de wereld  1% 

  



DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 5-JAARSLENING  
Documentnummer: 2015-15, datum: 08-04-2015 
 
Op dinsdag 14 april 2015 heropent het Agentschap de ‘DSL 0,25% 15 januari 2020’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 januari 2020 

Coupon 0,25% 

Uitgiftedatum 14 april 2015 

Stortingsdatum 16 april 2015 

Doelvolume € 2,0 tot € 3,0 miljard 

Huidig uitstaand bedrag € 7.709.184.000 

Eerste uitgifte van deze lening 24 september 2014 

 
Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap 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 uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de 
schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en 
particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de 
leningvoorwaarden staan vermeld op onze website (www.dsta.nl). Er geldt voor Primary Dealers 
(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. 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.  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING 5-JAARS LENING BRENGT EUR 2,5 MILJARD OP 
Documentnummer: 2015-16, datum: 14-04-2015 
 
De heropening van de 5-jaars ‘DSL 0,25% 15 januari 2020’ heeft vandaag een bedrag van € 2,5 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op donderdag 16 april 2015.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 

Gemiddelde koers: 101,64 

Gemiddeld rendement: -0,094% 

Geplaatst bedrag: € 2.500.000.000 

Huidig uitstaand bedrag: € 10.209.184.000 

   
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 deze website.  



DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 30-JAARSLENING  
Documentnummer: 2015-17, datum: 22-04-2015 
 
Op dinsdag 28 april 2015 heropent het Agentschap de ‘DSL 2,75% 15 januari 2047’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 januari 2047 

Coupon 2,75% 

Uitgiftedatum 28 april 2015 

Stortingsdatum 30 april 2015 

Doelvolume € 1,0 tot € 1,5 miljard 

Huidig uitstaand bedrag € 6.528.187.000 

Eerste uitgifte van deze lening 18 februari 2014 

 
Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap 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 uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de 
schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en 
particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de 
leningvoorwaarden staan vermeld op onze website (www.dsta.nl). Er geldt voor Primary Dealers 
(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. Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de obligatie 
naar minimaal €10 miljard te brengen.  

http://www.dsta.nl/


UITBREIDING TERUGKOOPFACILITEIT DSL’S 
Documentnummer: 2015-18, datum: 23-04-2015 
 
Het Agentschap heeft besloten de terugkoopfaciliteit voor DSL’s uit te breiden. Naast het terugkopen 
van DSL’s die aflossen in het huidige of volgende jaar (jaar T of T+1) is besloten om de mogelijkheid te 
creëren om tenminste tot eind 2015 ook DSL’s terug te kopen die aflossen binnen T+24 maanden. 
Deze uitbreiding van de terugkoopfaciliteit beoogt het cash management verder te verbeteren door 
mogelijke kasoverschotten te reduceren en aflossingspieken te verkleinen.  
 
De huidige voorwaarden voor het terugkopen van DSL’s blijven van kracht. De inkoop vindt niet 
plaats via van te voren aangekondigde veilingen. Van dag tot dag bekijkt het Agentschap of 
terugkoop opportuun is. Terugkoop vindt altijd plaats via 1 van de Primary Dealers. DSL’s die 
teruggekocht zijn, zullen direct geannuleerd worden. Om voldoende liquiditeit in DSL’s te 
waarborgen, zal het uitstaande volume van iedere DSL tenminste € 10 miljard blijven bedragen. 
Daarnaast blijft de repo-faciliteit beschikbaar voor alle Primary Dealers en voor alle DSL’s.  



HEROPENING 30-JAARS LENING BRENGT € 1,085 MILJARD OP 
Documentnummer: 2015-19, datum: 28-04-2015 
 
De heropening van de 30-jaars ‘DSL 2,75% 15 januari 2047’  heeft vandaag een bedrag van € 1,085 
miljard opgebracht. De storting vindt plaats op donderdag 30 april 2015.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 156,42 
Gemiddeld rendement: 0,746% 
Geplaatst bedrag: € 1.085.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 7.613.187.000 
   
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: 2015-20, datum: 06-05-2015 
 
Op dinsdag 12 mei 2015 heropent het Agentschap de ‘DSL 0,25% 15 juli 2025’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 juli 2025 

Coupon 0,25% 

Uitgiftedatum 12 mei 2015 

Stortingsdatum 14 mei 2015 

Doelvolume € 2,0 tot € 3,0 miljard 

Huidig uitstaand bedrag € 6.705.159.000 

Eerste uitgifte van deze lening 24 maart 2015 

 
Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap 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 uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de 
schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en 
particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de 
leningvoorwaarden staan vermeld op onze website (www.dsta.nl). Er geldt voor Primary Dealers 
(onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de 
“non-comp”-faciliteit.  
 
Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de obligatie naar minimaal € 15 
miljard te brengen binnen 12 maanden na de eerste uitgifte. De liquiditeit van de obligatie wordt 
gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING 10-JAARS LENING BRENGT € 2,405 MILJARD OP 
Documentnummer: 2015-21, datum: 12-05-2015 
 
De heropening van de 10-jaars ‘DSL 0,25% 15 juli 2025’  heeft vandaag een bedrag van € 2,405 
miljard opgebracht. De storting vindt plaats op donderdag 14 mei 2015.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 94,20 
Gemiddeld rendement: 0,848% 
Geplaatst bedrag: € 2.405.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 9.110.159.000 
   
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: 2015-22, datum: 20-05-2015 
 
Op dinsdag 26 mei 2015 heropent het Agentschap de ‘DSL 0,25% 15 januari 2020’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 januari 2020 

Coupon 0,25% 

Uitgiftedatum 26 mei 2015 

Stortingsdatum 28 mei 2015 

Doelvolume € 2,0 tot € 3,0 miljard 

Huidig uitstaand bedrag € 10.469.184.000 

Eerste uitgifte van deze lening 24 september 2014 

 
Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap 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 uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de 
schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en 
particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de 
leningvoorwaarden staan vermeld op onze website (www.dsta.nl). Er geldt voor Primary Dealers 
(onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de 
“non-comp”-faciliteit.  
 
Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de obligatie naar minimaal € 15 
miljard te brengen binnen 12 maanden na de eerste uitgifte. De liquiditeit van de obligatie wordt 
gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING 5-JAARS LENING BRENGT € 2,35 MILJARD OP 
Documentnummer: 2015-23, datum: 26-05-2015 
 
De heropening van de 5-jaars ‘DSL 0,25% 15 januari 2020’ heeft vandaag een bedrag van € 2,35 
miljard opgebracht. De storting vindt plaats op donderdag 28 mei 2015. De veiling leverde het 
volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 100,82 
Gemiddeld rendement: 0,073% 
Geplaatst bedrag: € 2.350.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 12.819.184.000 
   
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: 2015-24, datum: 03-06-2015 
 
Op dinsdag 9 juni 2015 heropent het Agentschap de ‘DSL 0% 15 april 2018’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 

Looptijd tot 15 april 2018 

Coupon 0 % 

Uitgiftedatum 9 juni 2015 

Stortingsdatum 11 juni 2015 

Doelvolume € 2,5 tot € 3,5 miljard 

Huidig uitstaand bedrag € 6.368.000.000 

Eerste uitgifte van deze lening 13 januari 2015 

 
Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap 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 uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de 
schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en 
particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de 
leningvoorwaarden staan vermeld op deze website. Er geldt voor Primary Dealers (onder de 
gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de “non-
comp”-faciliteit. 
 
Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de obligatie naar minimaal € 15 
miljard te brengen binnen 12 maanden na de eerste uitgifte. De liquiditeit van de obligatie wordt 
gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.  



HEROPENING 3-JAARS LENING BRENGT € 2,985 MILJARD OP 
Documentnummer: 2015-25, datum: 09-06-2015 
 
De heropening van de 3-jaars ‘DSL 0,00% 15 april 2018’ heeft vandaag een bedrag van € 2,985 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op donderdag 11 juni 2015. 
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 100,09 
Gemiddeld rendement: -0,032% 
Geplaatst bedrag: € 2.985.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 9.353.000.000 
   
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 30-JAARS LENING  
Documentnummer: 2015-26, datum: 17-06-2015 
 
Op dinsdag 23 juni 2015 heropent het Agentschap de ‘DSL 2,75% 15 januari 2047’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 januari 2047 

Coupon 2,75% 

Uitgiftedatum 23 juni 2015 

Stortingsdatum 25 juni 2015 

Doelvolume € 1,0 tot € 1,5 miljard 

Huidig uitstaand bedrag € 7.613.187.000  

Eerste uitgifte van deze lening 18 februari 2014 

 
Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap 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 uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de 
schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en 
particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de 
leningvoorwaarden staan vermeld op onze website (www.dsta.nl). Er geldt voor Primary Dealers 
(onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de 
“non-comp”-faciliteit.  
 
De liquiditeit van de lening wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van 
de Primary Dealers. Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de lening naar 
minimaal €10 miljard te brengen.  

http://www.dsta.nl/


NIEUW BELEIDSKADER RISICOMANAGEMENT STAATSSCHULD 
Documentnummer: 2015-27, datum: 19-06-2015 
 
De ministerraad is op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën akkoord met de hoofdlijnen 
van het nieuwe beleidskader voor het risicomanagement van de staatsschuld. Het nieuwe kader 
streeft naar een verdere looptijdverlenging ten opzichte van de huidige schuld en beoogt daarbij 
minder afhankelijk te zijn van renteswaps.  
 
Het nieuwe risicokader voor de periode 2016-2019 is opgesteld op basis van een evaluatie van het 
huidige risicokader. Minister Dijsselbloem schrijft aan de Tweede Kamer dat die evaluatie laat zien 
dat het risicokader in de afgelopen jaren heeft voldaan aan de doelstelling om de staatsschuld te 
financieren tegen zo laag mogelijke rentekosten onder acceptabel risico voor de begroting.  
 
De gemaakte keuzes voor de komende jaren sluiten aan bij het sinds 2012 ingezette beleid om de 
looptijd van de schuld te verlengen. De redenen voor verdere verlenging zijn de toegenomen omvang 
van de staatsschuld in combinatie met de historisch lage renteniveaus. In 2012 bedroeg de 
gemiddelde looptijd ongeveer 3,5 jaar. Eind 2014 was deze  opgelopen tot circa 4,5 jaar. Afhankelijk 
van hoe het renteklimaat zich in de komende periode ontwikkelt, is het voornemen om de 
gemiddelde looptijd in 2019 te laten uitkomen op 5,5 tot 6,5 jaar. Hierbij is het uitgangspunt om 
minder renteswaps te gebruiken dan nu het geval is. Door te verlengen wordt meer zekerheid voor 
de begroting bereikt en worden toekomstige risico’s verminderd. 
 
Nu de hoofdlijnen van het nieuwe kader zijn vastgesteld, zal het  risicokader in de komende maanden 
verder worden uitgewerkt. Meer informatie is beschikbaar in de brief die minister Dijsselbloem 
vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en in het achterliggende evaluatierapport. Beide zijn 
beschikbaar via www.dsta.nl.  

http://www.dsta.nl/


KWARTAALBERICHT EN UITGIFTEKALENDER DERDE KWARTAAL 2015 
Documentnummer: 2015-28, datum: 19-06-2015 
 
Het Agentschap heeft vandaag het kwartaalbericht en de uitgiftekalender voor het derde kwartaal 
2015 gepubliceerd. Het kwartaalbericht bevat een update van de financieringsbehoefte en nieuwe 
projecties van economische ontwikkelingen en de overheidsfinanciën.  
 
De DSL- en DTC-uitgiftekalender staan hieronder weergegeven. In het derde kwartaal zijn er vier 
reguliere heropeningen gepland. Zoals gewoonlijk zullen in augustus geen DSL veilingen plaatsvinden. 
Verdere details staan vermeld in het kwartaalbericht. 
 
DSL-uitgiftekalender derde kwartaal 2015 

Datum Details Doelvolume (in € mld) 

14 juli Heropening 0,25 DSL 15 juli 2025 1,5 - 2,5  

28 juli Heropening 0,25% DSL 15 januari 2020  1,5 - 2,5  

8 september  Heropening 2,75% DSL 15 januari 2047 0,5 - 1,5 

22 september  Heropening 0% DSL 15 april 2018 2,5 - 3,5 

Noot: De veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de  
veiling (t-6). 

 
DTC-uitgiftekalender derde kwartaal 2015 

Veilingdatum Stortingsdatum Kort programma Langer Programma 

6-7-2015 8-7-2015 - 30-11-2015 

20-7-2015 22-7-2015 - 30-12-2015 

3-8-2015 5-8-2015 30-10-2015 30-12-2015 

17-8-2015 19-8-2015 30-10-2015 29-1-2016 

7-9-2015 9-9-2015 30-11-2015 29-1-2016 

21-9-2015 23-9-2015 30-11-2015 29-2-2016 

Noot: De veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de  
veiling (t-5).  



HEROPENING 30-JAARS LENING BRENGT € 1,455 MILJARD OP 
Documentnummer: 2015-29, datum: 23-06-2015 
 
De heropening van de 30-jaars ‘DSL 2,75% 15 januari 2047’  heeft vandaag een bedrag van € 1,455 
miljard opgebracht. De storting vindt plaats op donderdag 25 juni 2015.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 123,20 
Gemiddeld rendement: 1,782% 
Geplaatst bedrag: € 1.455.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 9.068.187.000 
   
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/


INKOOP GROOTBOEKLENINGEN VERLENGD  
Documentnummer: 2015-30, datum: 01-07-2015 
 
Vanwege het succes van de huidige inkoopregeling biedt het Agentschap van de Generale Thesaurie 
(het Agentschap) alle houders van inschrijvingen in de grootboeken (met 2½%, 3% en 3½% rente) tot 
nader order de mogelijkheid deze te verkopen aan het Agentschap. Het Agentschap behoudt zich het 
recht voor om het inkoopprogramma te allen tijde te beëindigen. Aangezien een inschrijving in het 
grootboek eeuwigdurend is en niet aflost, is verkoop de enige mogelijkheid om de hoofdsom van de 
inschrijving te verzilveren.  
 
Voor het Agentschap zijn de registratie en het beheer en van de grootboekleningen omslachtige en 
kostbare aangelegenheden. Daarom biedt het Agentschap aan houders de mogelijkheid hun 
inschrijving in het grootboek voor de actuele waarde en zonder kosten te verkopen.  
 
De door het Agentschap geboden prijs wordt als volgt berekend:  
Inkoopprijs grootboeklening = rentepercentage grootboeklening / effectief rendement op de DSL 
2,75% 15 januari 20471. De geldende prijzen zijn te vinden op 
www.dsta.nl/Onderwerpen/Grootboeken.  
 
De prijzen worden wekelijks op maandag vastgesteld. Houders verkopen hun inschrijving tegen de op 
het moment van verkoop geldende prijs, waarbij de datum van binnenkomst van het verzoek bij het 
Agentschap bepalend is. 
 
Neem voor vragen en meer informatie omtrent de inkoop van de grootboekleningen contact op met 
het Agentschap:  
Telefoon: 070-3428181 
E-mail: bbs@minfin.nl 
 
  

                                                           
1  Dit is de langstlopende Nederlandse staatslening en geldt daarom als referentie voor de prijs van de 
eeuwigdurende grootboekinschrijving. Er gelden maximumprijzen van € 280 (2,5% GBK), € 335 (3% GBK) en € 
390 (3,5% GBK), gebaseerd op een rendement van de langstlopende lening van 0,9%. 

http://www.dsta.nl/Onderwerpen/Grootboeken
mailto:bbs@minfin.nl


DE NEDERLANDSE STAAT HEROPENT 10-JAARSLENING  
Documentnummer: 2015-31, datum: 08-07-2015 
 
Op dinsdag 14 juli 2015 heropent het Agentschap de ‘DSL 0,25% 15 juli 2025’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 juli 2025 

Coupon 0,25% 

Uitgiftedatum 14 juli 2015 

Stortingsdatum 16 juli 2015 

Doelvolume € 1,5 tot € 2,5 miljard 

Huidig uitstaand bedrag € 9.471.159.000 

Eerste uitgifte van deze lening 24 maart 2015 

 
Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap 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 uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de 
schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en 
particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de 
leningvoorwaarden staan vermeld op onze website (www.dsta.nl). Er geldt voor Primary Dealers 
(onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de 
“non-comp”-faciliteit.  
 
Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de obligatie naar minimaal € 15 
miljard te brengen binnen 12 maanden na de eerste uitgifte. De liquiditeit van de obligatie wordt 
gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING 10-JAARS LENING BRENGT € 2 MILJARD OP 
Documentnummer: 2015-32, datum: 14-07-2015 
 
De heropening van de 10-jaars ‘DSL 0,25% 15 juli 2025’  heeft vandaag een bedrag van € 2 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op donderdag 16 juli 2015.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 91,91 
Gemiddeld rendement: 1,109% 
Geplaatst bedrag: € 2.000.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 11.471.159.000 
   
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: 2015-33, datum: 22-07-2015 
 
Op dinsdag 28 juli 2015 heropent het Agentschap de ‘DSL 0,25% 15 januari 2020’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 januari 2020 

Coupon 0,25% 

Uitgiftedatum 28 juli 2015 

Stortingsdatum 30 juli 2015 

Doelvolume € 1,5 tot € 2,5 miljard 

Huidig uitstaand bedrag € 13.172.184.000 

Eerste uitgifte van deze lening 24 september 2014 

 
Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap 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 uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de 
schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en 
particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de 
leningvoorwaarden staan vermeld op onze website (www.dsta.nl). Er geldt voor Primary Dealers 
(onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de 
“non-comp”-faciliteit.  
 
Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de obligatie naar minimaal € 15 
miljard te brengen binnen 12 maanden na de eerste uitgifte. De liquiditeit van de obligatie wordt 
gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING 5-JAARS LENING BRENGT € 1,865 MILJARD OP 
Documentnummer: 2015-34, datum: 28-07-2015 
 
De heropening van de 5-jaars ‘DSL 0,25% 15 januari 2020’ heeft vandaag een bedrag van € 1,865 
miljard opgebracht. De storting vindt plaats op donderdag 30 juli 2015.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 100,82 
Gemiddeld rendement: 0,066% 
Geplaatst bedrag: € 1.865.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 15.037.184.000 
   
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 30-JAARS LENING  
Documentnummer: 2015-35, datum: 02-09-2015 
 
Op dinsdag 8 september 2015 heropent het Agentschap de ‘DSL 2,75% 15 januari 2047’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 januari 2047 

Coupon 2,75% 

Uitgiftedatum 8 september 2015 

Stortingsdatum 10 september 2015 

Doelvolume € 0,5 tot € 1,5 miljard 

Huidig uitstaand bedrag € 9.133.187.000 

Eerste uitgifte van deze lening 18 februari 2014 

 
Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap 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 uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de 
schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en 
particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de 
leningvoorwaarden staan vermeld op onze website (www.dsta.nl). Er geldt voor Primary Dealers 
(onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de 
“non-comp”-faciliteit.  
 
De liquiditeit van de lening wordt gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van 
de Primary Dealers. Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de lening naar 
minimaal €10 miljard te brengen.  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING 30-JAARS LENING BRENGT € 0,89 MILJARD OP 
Documentnummer: 2015-36, datum: 08-09-2015 
 
De heropening van de 30-jaars ‘DSL 2,75% 15 januari 2047’ heeft vandaag een bedrag van € 0,89 
miljard opgebracht. De storting vindt plaats op donderdag 10 september 2015.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 127,70 
Gemiddeld rendement: 1,616% 
Geplaatst bedrag: € 890.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 10.023.187.000 
   
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: 2015-37, datum: 16-09-2015 
 
Op dinsdag 22 september 2015 heropent het Agentschap de ‘DSL 0% 15 april 2018’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 april 2018 

Coupon 0 % 

Uitgiftedatum 22 september 2015 

Stortingsdatum 24 september 2015 

Doelvolume € 2,5 tot € 3,5 miljard 

Huidig uitstaand bedrag €  9.633.000.000 

Eerste uitgifte van deze lening 13 januari 2015 

 
Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap 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 uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de 
schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en 
particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de 
leningvoorwaarden staan vermeld op onze website (www.dsta.nl). Er geldt voor Primary Dealers 
(onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de 
“non-comp”-faciliteit.  
 
Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de obligatie naar minimaal € 15 
miljard te brengen binnen 12 maanden na de eerste uitgifte. De liquiditeit van de obligatie wordt 
gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.  

http://www.dsta.nl/


KWARTAALBERICHT EN UITGIFTEKALENDER VIERDE KWARTAAL 2015 
Documentnummer: 2015-38, datum: 18-09-2015 
 
Het Agentschap heeft vandaag het kwartaalbericht en de uitgiftekalender voor het vierde kwartaal 
2015 gepubliceerd. Het kwartaalbericht bevat een update van de financieringsbehoefte en nieuwe 
projecties van economische ontwikkelingen en de overheidsfinanciën.  
 
De DSL- en DTC-uitgiftekalender staan hieronder weergegeven. In het vierde kwartaal zijn er vier 
heropeningen van Dutch State Loans (DSL’s) gepland. Zoals gewoonlijk zullen in december geen DSL-
veilingen plaatsvinden. In het vierde kwartaal zijn zes veilingdata van Dutch Treasury Certificates 
(DTC’s). Verdere details staan vermeld in het kwartaalbericht. 
 
DSL-uitgiftekalender vierde kwartaal 2015 

Veilingdatum Details Doelvolume (€ mld) 

13 oktober Heropening 0,25% DSL 15 juli 2025 1,0 - 2,0 

27 oktober Heropening off-the-run DSL’s 1,5 - 2,5 

10 november Heropening 0% DSL 15 april 2018 2,0 - 3,0 

24 november Heropening 0,25% DSL 15 juli 2025 1,0 - 2,0 

Noot: de veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan  
de veiling (t-6). 

 
DTC-uitgiftekalender vierde kwartaal 2015 

Veilingdatum Stortingsdatum Kort programma Langer programma 

5-10-2015 7-10-2015 30-12-2015 29-2-2016 

19-10-2015 21-10-2015 30-12-2015 31-3-2016 

2-11-2015 4-11-2015 29-1-2016 31-3-2016 

16-11-2015 18-11-2015 29-1-2016 29-4-2016 

7-12-2015 9-12-2015 29-2-2016 29-4-2016 

14-12-2015 16-12-2015 29-2-2016 31-5-2016 

Noot: de veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan  
de veiling (t-5).  



HEROPENING 3-JAARS LENING BRENGT € 2,80 MILJARD OP 
Documentnummer: 2015-39, datum: 22-09-2015 
 
De heropening van de 3-jaars ‘DSL 0,00% 15 april 2018’ heeft vandaag een bedrag van € 2,80 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op donderdag 24 september 2015.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 100,40 
Gemiddeld rendement: -0,156% 
Geplaatst bedrag: € 2.800.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 12.433.000.000 
   
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 10-JAARS LENING  
Documentnummer: 2015-40, datum: 07-10-2015 
 
Op dinsdag 13 oktober 2015 heropent het Agentschap de ‘DSL 0,25% 15 juli 2025’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 juli 2025 

Coupon 0,25% 

Uitgiftedatum 13 oktober 2015 

Stortingsdatum 15 oktober 2015 

Doelvolume € 1,0 tot € 2,0 miljard 

Huidig uitstaand bedrag € 11.772.159.000 

Eerste uitgifte van deze lening 24 maart 2015 

 
Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap 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 uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de 
schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en 
particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de 
leningvoorwaarden staan vermeld op onze website (www.dsta.nl). Er geldt voor Primary Dealers 
(onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de 
“non-comp”-faciliteit.  
 
Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de obligatie naar minimaal € 15 
miljard te brengen binnen 12 maanden na de eerste uitgifte. De liquiditeit van de obligatie wordt 
gegarandeerd door de repo-faciliteit die ter beschikking staat van de Primary Dealers.  

http://www.dsta.nl/


HEROPENING 10-JAARS LENING BRENGT € 1,6 MILJARD OP 
Documentnummer: 2015-41, datum: 13-10-2015 
 
De heropening van de 10-jaars ‘DSL 0,25% 15 juli 2025’ heeft vandaag een bedrag van € 1,6 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op donderdag 15 oktober 2015.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 95,38 
Gemiddeld rendement: 0,743% 
Geplaatst bedrag: € 1.600.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 13.372.159.000 
   
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 TWEE LENINGEN 
Documentnummer: 2015-42, datum: 21-10-2015 
 
Op dinsdag 27 oktober 2015 heropent het Agentschap twee off-the-run leningen. Het betreft hier 
de ‘DSL 4% 15 juli 2019’ en de ‘DSL 2,5% 15 januari 2033’.  
 
Storting vindt plaats op donderdag 29 oktober 2015. 
 
De kenmerken van de leningen zijn als volgt:  

Looptijd tot 15 juli 2019 tot 15 januari 2033 

Couponrente 4% 2,5% 

Doelvolume Totaal € 1,5 – € 2,5 miljard 

Uitstaand bedrag € 14.065.398.000 € 10.048.900.000 

Eerste uitgifte 10 februari 2009 6 maart 2012 

 
Op de dag van uitgifte maakt het Agentschap om 10.00 uur de prijzen bekend waartegen Primary 
Dealers 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 Primary Dealers. Deze staan 
vermeld op onze website (www.dsta.nl). Ook de leningvoorwaarden zijn terug te vinden op onze 
website. Er geldt voor Primary Dealers (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 VAN TWEE LENINGEN BRENGT € 1,58 MILJARD OP 
Documentnummer: 2015-43, datum: 27-10-2015 
 
De heropening vandaag van twee leningen die aflopen in juli 2019 en in januari 2033 heeft een 
bedrag van in totaal € 1,58 miljard opgebracht. De storting vindt plaats op donderdag 29 oktober 
2015.  
 
De veiling leverde de volgende resultaten op:  

 DSL 15 juli 2019 DSL 15 januari 2033 

Coupon 4,00% 2,5% 

Gemiddelde koers 115,55 121,67 

Gemiddeld rendement -0,174% 1,110% 

Geplaatst bedrag € 600.000.000 € 980.000.000 

Nieuw uitstaand bedrag € 14.656.398.000 € 11.028.900.000 

 
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 3-JAARS LENING  
Documentnummer: 2015-44, datum: 04-11-2015 
 
Op dinsdag 10 november 2015 heropent het Agentschap de ‘DSL 0% 15 april 2018’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 april 2018 

Coupon 0% 

Uitgiftedatum 10 november 2015 

Stortingsdatum 12 november 2015 

Doelvolume € 2,0 tot € 3,0 miljard 

Huidig uitstaand bedrag € 12.464.000.000 

Eerste uitgifte van deze lening 13 januari 2015 

 
Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap 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 uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de 
schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en 
particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de 
leningvoorwaarden staan vermeld op onze website (www.dsta.nl). Er geldt voor Primary Dealers 
(onder de gebruikelijke voorwaarden) het recht om na afloop van de veiling gebruik te maken van de 
“non-comp”-faciliteit.  
 
Het Agentschap is voornemens om het uitstaande volume van de obligatie naar minimaal € 15 
miljard te brengen binnen 12 maanden na de eerste uitgifte. 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 € 2,58 MILJARD OP 
Documentnummer: 2015-45, datum: 10-11-2015 
 
De heropening van de 3-jaars ‘DSL 0,00% 15 april 2018’ heeft vandaag een bedrag van € 2,58 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op donderdag 12 november 2015.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 100,66 
Gemiddeld rendement: -0,271% 
Geplaatst bedrag: € 2.580.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 15.044.000.000 
   
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 10-JAARS LENING  
Documentnummer: 2015-46, datum: 18-11-2015 
 
Op dinsdag 24 november 2015 heropent het Agentschap de ‘DSL 0,25% 15 juli 2025’.  
 
De kenmerken van de lening zijn als volgt: 
 

Looptijd tot 15 juli 2025 

Coupon 0,25% 

Uitgiftedatum 24 november 2015 

Stortingsdatum 26 november 2015 

Doelvolume € 1,0 tot € 2,0 miljard 

Huidig uitstaand bedrag € 13.610.159.000 

Eerste uitgifte van deze lening 24 maart 2015 

 
Op de dag van de uitgifte maakt het Agentschap 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 uitgifte kan de prijs doorlopend worden aangepast. De prijs wordt bekend gemaakt via de 
schermen van MTS Netherlands, Reuters DSTAMENU en Bloomberg DSTA. Professionele en 
particuliere beleggers kunnen deelnemen via de Primary Dealers. De Primary Dealers en de 
leningvoorwaarden staan vermeld op onze website (www.dsta.nl). Er geldt voor Primary Dealers 
(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 10-JAARS LENING BRENGT € 1,4 MILJARD OP 
Documentnummer: 2015-48, datum: 24-11-2015 
 
De heropening van de 10-jaars ‘DSL 0,25% 15 juli 2025’ heeft vandaag een bedrag van € 1,4 miljard 
opgebracht. De storting vindt plaats op donderdag 26 november 2015.  
 
De veiling leverde het volgende resultaat op: 
  
Gemiddelde koers: 96,35 
Gemiddeld rendement: 0,642% 
Geplaatst bedrag: € 1.400.000.000 
Huidig uitstaand bedrag: € 15.010.159.000 
   
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/


HET AGENTSCHAP ANNULEERT LAATSTE DTC-VEILING VAN 2015 
Documentnummer: 2015-47, datum: 25-11-2015 
 
Het Agentschap heeft besloten de veiling van Dutch Treasury Certificates (DTC’s) die gepland stond 
voor 14 december te annuleren. Het kassaldo is sterker dan verwacht verbeterd vanwege onder 
andere de gedeeltelijke verkoop van ABN AMRO op 20 november jl. Deze DTC-veiling is daarom niet 
langer nodig om aan de geldmarktfinancieringsbehoefte voor 2015 te voldoen. De laatste DTC-veiling 
in 2015 vindt plaats op 7 december.  



NIEUW BELEIDSKADER RISICOMANAGEMENT STAATSSCHULD 
Documentnummer: 2015-49, datum: 11-12-2015 
 
In juni heeft het Agentschap de hoofdlijnen gepubliceerd van het beleidskader voor het 
risicomanagement van de staatsschuld in de periode 2016-2019.Vandaag heeft de minister van 
Financiën in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de nadere invulling van het nieuwe 
risicokader. 
 
In het nieuwe kader wordt gestreefd naar een verdere looptijdverlenging van de portefeuille, waarbij 
de afhankelijkheid van renteswaps wordt verminderd.  
 
De gemaakte keuzes voor de komende jaren continueren het sinds 2012 ingezette beleid om de 
looptijd van de schuld te verlengen. Argumenten voor verdere verlenging zijn de toegenomen 
omvang van de staatsschuld in combinatie met de historisch lage renteniveaus. Begin 2012 bedroeg 
de gemiddelde looptijd ongeveer 3,5 jaar, eind 2015 is deze  opgelopen tot circa 5 jaar. Het 
voornemen is om de gemiddelde looptijd in 2019 te laten uitkomen op 6,4 jaar. Tegelijkertijd zullen 
korte termijn renterisico’s voor de begroting worden beheerst door een maximum te stellen aan het 
bedrag dat jaarlijks blootstaat aan renterisico’s.  
 
Meer informatie is beschikbaar in de brief aan de Tweede Kamer en in het evaluatierapport van 19 
juni 2015. Beide zijn beschikbaar via www.dsta.nl.  

http://www.dsta.nl/


PUBLICATIE OUTLOOK 2016 EN UITGIFTEKALENDER EERSTE KWARTAAL 2016 
Documentnummer: 2015-50, datum: 11-12-2015 
 
Het Agentschap heeft vandaag de Outlook 2016 gepubliceerd. Centraal in deze Outlook staat het 
financieringsplan voor 2016.  
 
De verwachte financieringsbehoefte voor 2016 bedraagt € 78,8 miljard. Deze bestaat uit aflossingen 
op de kapitaalmarkt, de geldmarktstand inclusief onderpand in contanten aan het einde van 2015, en 
het in de begroting verwachte kastekort voor 2016. 
 

Financieringsbehoefte voor 2016 (in € mld) 

Kapitaalmarktaflossingen in 2016 28,2 

Uitstaande geldmarktinstrumenten eind 2015 22,4 

Onderpand in contanten eind 2015 20,6 

Kastekort 2016 7,6 

Totaal 78,8 

 
De verwachte financieringsbehoefte voor 2016 is lager dan voorgaande jaren. Dit komt o.a. door 
lagere aflossingen op de kapitaalmarkt. Het officieel geraamde kastekort in de begroting houdt geen 
rekening met eventuele verdere verkoop van ABN Amro en verkoop van ASR. De 
financieringsbehoefte voor 2016 is dan ook omgeven met relatief veel onzekerheid, ook omdat de 
stand van de geldmarkt inclusief onderpand einde jaar nog niet definitief bekend is. 
 
Gegeven deze omstandigheden is enige flexibiliteit in de verdeling tussen het beroep op de 
kapitaalmarkt en de geldmarkt wenselijk. Daarom heeft het Agentschap besloten om voor 2016 een 
bandbreedte te hanteren voor het beroep op de kapitaalmarkt. Deze bandbreedte bedraagt € 25 
mld. tot € 30 mld. Gegeven de financieringsbehoefte en het huidige onderpand zal het beroep op de 
geldmarkt uitkomen tussen € 28,2 mld. en € 33,2 mld. Hiermee fungeert de geldmarkt als een buffer 
voor bijvoorbeeld eventuele meevallers uit hoofde van financiële transacties (zoals een eventueel 
verdere verkoop van ABN Amro en verkoop ASR). Wanneer door dergelijke transacties het kassaldo 
verbetert, kan het daadwerkelijke beroep op de geldmarkt lager worden dan in onderstaande tabel 
aangegeven. Gegeven deze onzekerheid is ook enige flexibiliteit op de kapitaalmarkt gewenst. 
 

Financiering in 2016 (in € mld) 

Kapitaalmarkt 25 - 30 

Geldmarkt eind 2016 48,8 – 53,8 

     Waarvan reguliere geldmarktinstrumenten 28,2 – 33,2 

     Waarvan onderpand in contanten* 20,6 

Totaal 78,8 

*verondersteld dat het onderpand in contanten gelijk blijft 
 
De financiering op de kapitaalmarkt wordt ingevuld met de uitgifte van twee nieuwe Dutch State 
Loans (DSL’s): een nieuwe 5- en een nieuwe 10-jaars DSL. De 10-jaars DSL zal in 2016 een uitstaand 
volume van minimaal € 15 mld. bereiken. De 5-jaars DSL zal in 2016 naar een uitstaand volume van 
€7,5 mld. tot €10 mld. worden gebracht, waarna deze in 2017 een uitstaand volume van minimaal € 
15 mld. zal bereiken. Ten slotte zal het Agentschap in 2016 voor €2,5 mld. tot € 5 mld. lange off-the-
run leningen heropenen. 
 
 
 



Kapitaalmarktuitgifte in 2016 Indicatieve bedragen (in € mld) 

Nieuwe 5-jaars DSL 7,5 - 10 

Nieuwe 10-jaars DSL 15 

Heropening langlopende off-the-run DSL’s 2,5 - 5 

Totaal  25 - 30 

 
Zoals gebruikelijk, worden de financieringsbehoefte en het financieringsplan gedurende het jaar 
geactualiseerd wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt.  
 
Uitgiftekalender eerste kwartaal 2016 
Naast de Outlook 2016 heeft het Agentschap vandaag de uitgiftekalender van DSL’s en DTC’s voor 
het eerste kwartaal van 2016 bekendgemaakt.  
 
Het Agentschap zal de kapitaalmarktuitgifte in 2016 beginnen met de heropening van de 2,5% DSL 15 
januari 2033, een lange off-the-run DSL. Daarnaast zal in maart de nieuwe 10-jaarslening gelanceerd 
worden via een Dutch Direct Auction (DDA). De precieze datum voor de DDA en de details van de 
lening zullen later bekend gemaakt worden. In 2016 zullen de veilingen voornamelijk plaatsvinden op 
de tweede dinsdag van de maand (exclusief augustus en december), de vierde dinsdag van de maand 
geldt steeds als een reservedatum.  
 

Maand 
van 

uitgifte 
Veilingdatum Details Doelvolume (€ mld) 

Januari 12 Heropening 2,5% DSL  
15 januari 2033 

1 – 1,5 

Februari 9 Geen tap  

Maart De specifieke datum voor 
de DDA zal te zijner tijd 
worden aangekondigd 

Nieuwe 10-jaars DSL: 
15 juli 2026 

Het doelvolume van de 
DDA wordt te zijner tijd 

aangekondigd 

Noot: De veilingdetails worden bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling  
(t-6). 

 
De DTC kalender volgt het gebruikelijke patroon van veilingen op de eerste en derde maandag van de 
maand. Op elk veilingmoment worden een 3- en een 6-maands programma geveild.  
 

Veilingdatum Stortingsdatum 3 maands programma 6-maands programma 

4-1-2016 6-1-2016 31-3-2016 30-6-2016 

18-1-2016 20-1-2016 31-3-2016 30-6-2016 

1-2-2016 3-2-2016 29-4-2016 29-7-2016 

15-2-2016 17-2-2016 29-4-2016 29-7-2016 

7-3-2016 9-3-2016 31-5-2016 31-8-2016 

21-3-2016 23-3-2016 31-5-2016 31-8-2016 

Noot: Gearceerde vakken zijn nieuwe programma’s. De veilingdetails worden 
bekendgemaakt op de woensdag voorafgaand aan de veiling (t-5). 


