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Bedrijfssamenvatting

Valuta: in EUR, tenzij anders aangegeven 

Scorebalk

D&B Rating O 1

Faillissementsscore - D&B 99

Betalingen in dagen vertraagd -

Door D&B aanbevolen maximumkrediet 750,000

Insolventie? Nee

D&B Bedrijfsoverzicht

Bedrijfsnaam Staat der Nederlanden

Geregistreerd adres
Plesmanweg 1
2597 JG 's-Gravenhage
Zuid-Holland
Nederland

Directielid Mark Rutte

Startdatum 1848

Rechtsvorm Publiekrechtelijke rechtspersoon

Activiteitencode (SIC) 9111

Activiteitenbeschrijving Leidinggevende organen

 

Faillissementsscore

99

 

1% van de Nederlandse bedrijven heeft een kleinere kans op
faillissement

Financieel overzicht

D&B heeft geen financiële informatie voor dit bedrijf

D&B Rating

 

D&B Rating O 1

  Vermogenssterkte O

Een vermogenssterkte die niet is bekendgemaakt - EUR

Risico-indicator (1-4)

 
Minimaal kredietrisico

 

D&B Maximum krediet

D&B Maximum krediet: 750.000 EUR
Maximum bedrag op basis van maandelijks krediet.Zet de
levering voort.
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Betalingen in dagen vertraagd

D&B heeft niet genoeg informatie over dit bedrijf om
het gemiddelde betaalgedrag te berekenen.

Officiële registraties

Type registratie  

Betrokken in insolventieprocedure? Nee

Fusies & overnames Nee

Faillissement Nee

Activiteiten gestaakt Nee

Opheffing Nee

 
 

Concernstructuur

Directe moedermaatschappij Staat der Nederlanden

Dochterondernemingen Ja

Filialen Nee

Aantal leden in concernstructuur 424

Concernstructuur

 
Moedermaatschappij & Aansprakelijkheid

Concernstructuur

 

Dit bedrijf is de wereldwijde moedermaatschappij  De wereldwijde concernstructuur van dit bedrijf bestaat uit 424 bedrijven. 

 

Dochterondernemingen

Staat der Nederlanden heeft de volgende directe dochterondernemingen. (maximaal 50 worden getoond).

 

Bedrijfsnaam D-U-N-S Deelname Startdatum
eigendom Plaats Land Activiteit

Nederlandse Onderneming
voor Energie en Milieu B.V.   40-428-0372 100.0% voor 2007 Sittard Nederland

Technische laboratorium,
m.u.v. tests,
Beheerfondsen

De Nederlandse
Investeringsbank voor
Ontwikkelingslanden N.V.

40-582-4590 100.0% 2010 's-Gravenhage Nederland Diverse zakelijke
kredietorganisaties

De Nederlandsche Bank
N.V. 40-660-2276 100.0% voor 2016 Amsterdam Nederland Banken voor nationale

reserves

Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties 41-061-3236 100.0% voor 2005 's-Gravenhage Nederland Algemene Overheid, neg

Nob Holding N.V.   40-447-3634 100.0% 1999 Hilversum Nederland Beheerfondsen

Noordelijke Ontwikkelings
Groep B.V. 40-693-8287 100.0% voor 2007 Staphorst Nederland Beheer van onroerend

goed

Ministerie van Economische

Zaken   
48-957-0462 100.0% voor 2011 's-Gravenhage Nederland Algemene Overheid, neg

Ministerie van Verkeer en

Waterstaat   
48-965-4644 100.0% voor 2012 's-Gravenhage Nederland Algemene Overheid, neg
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Programmaministerie voor
Jeugd en Gezin 48-965-6880 100.0% voor 2010 's-Gravenhage Nederland Openbaar Ministerie

Ministerie van Buitenlandse
Zaken 48-968-5881 100.0% voor 2012 's-Gravenhage Nederland Algemene Overheid, neg

Stichting
administratiekantoor beheer
financiële instellingen

49-023-3394 100.0% voor 2016 's-Gravenhage Nederland
Tussenpersonen en
handelaren in
waardepapieren

Nederlandse Loterij B.V. 49-194-8844 100.0% voor 2016 Rijswijk ZH Nederland Houdstermaatschappijen

N.V. Industriebank, Limburgs
Instituut voor Ontwikkeling
en Financiering
(Industriebank LIOF)

40-433-0151 94.4% voor 2010 Maastricht Nederland Participatiemaatschappijen

N.V. Luchthaven Schiphol 40-705-5805 69.77% voor 2014 Luchthaven
Schiphol Nederland Luchthaventerminal-

diensten

Nederlandse Financierings-
Maatschappij voor
Ontwikkelingslanden N.V.

40-584-6882 51.0% voor 2007 's-Gravenhage Nederland Diverse zakelijke
kredietorganisaties

Ministerie van Defensie 40-823-7352 - voor 2007 's-Gravenhage Nederland Leger

ministerie van Veiligheid en
Justitie 40-940-8432 - voor 2007 's-Gravenhage Nederland Juridische bijstand en

Openbaar Ministerie

Ministerie van Economische
Zaken 41-012-0869 - voor 2007 's-Gravenhage Nederland Algemene Overheid, neg

Ministerie van Financiën 41-169-5539 - voor 2007 's-Gravenhage Nederland Algemene Overheid, neg

Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap 41-170-3002 - voor 2007 's-Gravenhage Nederland Algemene Overheid, neg

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid 41-170-3010 - voor 2007 's-Gravenhage Nederland Algemene Overheid, neg

Ministerie van Algemene
Zaken 48-967-2806 - voor 2012 's-Gravenhage Nederland Algemene Overheid, neg

Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit   48-968-5960 - voor 2010 's-Gravenhage Nederland Algemene Overheid, neg

ministerie van Infrastructuur
en Milieu 49-001-7693 - voor 2012 's-Gravenhage Nederland Algemene Overheid, neg

Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport

49-016-2478 - voor 2012 's-Gravenhage Nederland Algemene Overheid, neg

ABN AMRO CAPITAL
FINANCE LIMITED 21-812-4479 - 1999 JERSEY Verenigd

Koninkrijk
DIENSTVERLENEND
BEDRIJF

 

  Gunstige stopzetting van de zaak

 

Aandelen en minderheidsbelangen

Bedrijfsnaam Deelname Startdatum eigendom Plaats Land Activiteit:

GasTerra B.V. 10.0% voor 01 aug 2007 Groningen Nederland Aardolie en aardgas

 

Voorspellende scores

 
D&B Maximum kredietlimiet

D&B Kredietlimiet: €750.000

Maximum bedrag op basis van maandelijks krediet.

Zet de levering voort.
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D&B Rating

D&B Analyse: Minimaal kredietrisico.

D&B Rating:  O 1    

Vermogenssterkte: O Een vermogenssterkte die niet is bekendgemaakt

Risico-indicator(1-4): 1 Minimaal kredietrisico

Commentaar met betrekking tot het risico van dit bedrijf

Belangrijke kenmerken die direct van invloed zijn op de D&B Score en Rating:

Dit bedrijf betaalt haar facturen binnen termijn

Incasso: er zijn geen incassovorderingen ontvangen voor dit bedrijf.

Jaar van oprichting: statistisch gezien zijn er hoge continuïteitsverwachtingen.

Bedrijfstak: dit segment is minder risicovol dan gemiddeld.

Rechtsvorm: bedrijven met deze rechtsvorm hebben statistisch gezien een laag risico.

Algemene opmerkingen die invloed kunnen hebben op het risico:

Dit bedrijf is meer dan 2 jaar op dit adres gevestigd.

 

D&B Faillissementsscore

D&B Faillissementsscore:  99 op 100

1% van de Nederlandse bedrijven heeft een kleinere kans op faillissement

 

D&B Faillissementsscore - Trend en branchevergelijking

Evolutie en branchevergelijking van de D&B Faillissementsscore

Onderstaande grafiek toont de evolutie van de D&B Faillissementsscore in vergelijking met het gemiddelde in de branche voor Staat der
Nederlanden gedurende de laatste 24 maanden in vergelijking met het gemiddelde van deze sector.
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Branchevergelijking risico

Aantal bedrijven in dezelfde branche als Staat der Nederlanden : 129

Gemiddelde score in de branche : 88

De actuele Faillissementsscore  99 geeft aan dat Staat der Nederlanden minder kans heeft op faillissement dan het branchegemiddelde.

 

Betaalgedrag

 
Betalingsinformatie

D&B berekent jaarlijks meer dan 100 miljoen betalingservaringen uit meer dan 1 miljard facturen over Europese bedrijven. Onderstaande informatie geeft
aan hoe Staat der Nederlanden zijn rekeningen heeft betaald.

 

Samenvatting betalingservaringen

 
Betaalgedrag van de door D&B ontvangen betalingservaringen voor dit bedrijf:

% betaald
binnen termijn 1-30 dagen vertraagd 31-60 dagen vertraagd 61-90 dagen vertraagd 91-120 dagen vertraagd 121+ dagen vertraagd

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 
 Analyse van de betalingservaringen - Gerapporteerd als binnen/buiten termijn
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Betalingsinformatie - Branchevergelijking

Betaalgedrag in de branche.

Onderstaande grafiek toont het verloop van het betaalgedrag gedurende de laatste 24 maanden voor de 72 bedrijven in dezelfde branche als Staat der
Nederlanden waarvoor D&B over betalingservaringen beschikt.

 

   Branchegemiddelde    Hoogste kwartiel  
 Laagste kwartiel

Betalingsgedrag van de branche

Het hoogste kwartiel (top 25%) betaalt op termijn Betalingsscore:80

De mediaan (50% middengroep) betaalt 3 dagen vertraagd Betalingsscore:78

Het laagste kwartiel (onderste 25%) betaalt 12 dagen vertraagd Betalingsscore:72
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Speciale gebeurtenis

 
Persknipsels - 3 Jaren

Datum Type gebeurtenis Bron

02 aug 2016

02-08-16: De Nederlandse Staat doet al jaren veel te weinig om de
luchtkwaliteit te verbeteren, vindt Milieudefensie. Daarom daagt de
milieuorganisatie de Nederlandse Staat voor de rechter. Milieudefensie eist
dat de luchtkwaliteit binnen e
en half jaar overal aan de Europese normen voldoet. Bron: Bnr

Pers

18 jul 2016 18-07-2016: Nederland heeft 25,7 miljoen euro teruggevorderd van
Starbucks, die ons land als staatssteun zou hebben verleend. Bron: Bnr Pers

30 jun 2016

30-06-2016: Voor het eerst sinds de financiële crisis in 2008 heeft de
overheid voor twee kwartalen op rij een overschot op de begroting
geboekt. In het eerste kwartaal van dit jaar kwam het overheidssaldo uit op
0,8 miljard euro. In de laa
tste drie maanden van vorig jaar werd een positief saldo van 1,4 miljard euro
geboekt. Het positieve saldo was te danken aan een stijging van de
belastingen en premies. Ook namen de inkomsten toe door de nieuwe
heffing voor het depositogara
ntiefonds. Bron: Nu.nl

Pers

28 jun 2016

28-06-2016: De staat verkoopt Propertize, de voormalige vastgoedtak van
SNS Reaal, aan JP Morgan Chase en Lone Star. Het consortium betaalt
een bedrag dat kan oplopen tot 895 miljoen euro. Propertize heeft tien jaar
de tijd gekregen om de d
oor slechte leningen geplaagde vastgoedportefeuille die SNS Reaal bijna
fataal werd, af te wikkelen. Bron: Bnr

Pers

05 mei 2016

05-05-2016: Nederland trekt twee miljoen euro uit voor een internationaal
fonds dat zich gaat richten op meer stabiliteit in Libië. Dit heeft het ministerie
van Buitenlandse Zaken laten weten na een bezoek van minister Bert
Koenders aan Tri
poli. Bron: Nu.nl

Pers

29 apr 2016

29-04-16: Het station van Schiphol gaat flink op de schop om meer mensen
te kunnen verwerken. Hiervoor trekken Rijk, NS en Amsterdam 200 tot 600
miljoen euro uit. De ministerraad stemde vrijdag in met een Actieplan
Schiphol om de bereikbaar
heid te verbeteren en de kosten van de luchthaven terug te brengen.
Heffingen gaan omlaag of worden stopgezet. Om luchtvaartmaatschappijen
tegemoet te komen daalt de securityheffing. Deze toeslag vormt een
aanzienlijk deel van de totale luc
hthavengelden. Verder hoeft Schiphol niet meer op te draaien voor
planschade aan woningen in de omgeving. Dat scheelt 10 miljoen euro per
jaar. Bron: Nu.nl.

Pers

09 apr 2016

09-04-2016: Het kabinet neemt de leiding over bij de falende
spoorbeheerder ProRail. Sinds 2005 is ProRail een zelfstandig bedrijf met
de Nederlandse Staat als enig aandeelhouder. Dijksma wil dat ProRail een
agentschap, een zelfstandig best
uursorgaan of een overheidsdienst wordt waar het ministerie beter toezicht
op kan houden. ProRail, dat jaarlijks een miljard euro van de overheid
ontvangt en 4000 werknemers heeft, stoomt over de periode 2018 tot 2028
af op een tekort van 4
75 miljoen euro. Naast de overheidsbijdrage betalen de Nederlandse
Spoorwegen, en andere gebruikers van het spoornet, ProRail nog eens 260
miljoen. Het kabinet neemt, zo spreekt uit het concept, vier scenario's in
overweging om de spoororde
ning te verbeteren, een aanbeveling van de commissie. Bij het eerste plan
komt het complete spoor in handen van NS. Bij het tweede scenario blijft de
verdeling gelijk, en houdt NS het hoofdspoor en andere vervoerders de
kortere lijnen aan d
e rand. Derde optie is om het gehele Nederlandse spoornet aan te besteden
aan de hoogste bieder, waarbij NS kan meebieden. In vierde instantie zou
het spoor worden opgedeeld in een aantal grote delen en eveneens worden
aanbesteed. Bron: Twe
ntse Courant

Pers

09 mrt 2016

09-03-2016: Het Havenbedrijf Rotterdam gaat het eerste deel van de
Betuweroute omleiden. Voor het 4 kilometer lange traject van de
Havenspoorlijn wordt zo'n 275 miljoen euro uitgetrokken. Het Rijk draagt
zo'n 100 miljoen euro bij, en het pr
oject kan ook op een bedrag van 62 miljoen euro van de EU rekenen. Het
Havenbedrijf betaalt het resterende bedrag. Na de bouw wordt het beheer
van het spoor overgedragen aan ProRail. Er wordt wel samengewerkt met
ProRail in het ontwerp van
de lijn. Men hoopt nog dit jaar het plan-MER en ontwerp-tracébesluit te
presenteren. In 2017 kan dan het contract worden gegund. De eerste trein

Pers
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moet medio 2021 over het nieuwe spoor rijden. Bron: Cobouw

07 mrt 2016

07-03-2016: Het kabinet stelt 12 miljoen euro extra beschikbaar voor
onderzoek naar 'genderspecifieke gezondheidszorg'. Het bedrag van 12
miljoen komt bovenop de 3,5 miljoen die eerder werd uitgetrokken voor
onderzoek naar depressies bij vr
ouwen. Het geld gaat naar de kennisagenda Gender en Gezondheid, waarin
in kaart is gebracht wat bekend is over de genderverschillen en waar de
kennis ontbreekt. Bron: Nrc

Pers

29 feb 2016

29-02-2016: Het gebouw van het station Delft krijgt dit voorjaar zijn
draaideuren terug. Het gaat zeker 3,4 miljoen euro kosten om de deuren
weer veilig te laten werken en mogelijk zelfs nog 6 miljoen meer. Het is de
zoveelste financiële te
genvaller voor het nieuwe Delftse stationsgebied dat naar schatting een
miljard euro kost. De uitvoering van de werkzaamheden aan het gebouw
starten in de loop van dit jaar. De kosten voor de aanpassingen die in 2016
en 2017 worden uitgevoe
rd bedragen circa 3,4 miljoen euro. Als blijkt dat ook de luchtschachten
geplaatst moeten worden dan komt daar nog ongeveer 6 miljoen euro bij.
Door deze operatie valt het nieuwe stationsgebied nog eens duurder uit. De
kosten werden in 2005
nog geschat op 270 miljoen euro. Inmiddels zijn ze al opgelopen tot boven
de 550 miljoen euro. Mogelijk wordt dat dus bijna het dubbele. Kosten die
voor rekening komen van het Rijk. Mede door de extreme kostenverhoging
is de gemeente Delft
in financiële problemen gekomen. Bron: Twentse Courant

Pers

03 feb 2016

03-02-2016: Nederland heeft ruim 5 miljoen euro ter beschikking gesteld
voor beurzen voor Syrische vluchtelingen die in de regio een studie willen
volgen. Ontwikkelingsorganisatie SPARK tekent hierover woensdag een
overeenkomst onder het mo
tto 'Higher Education 4 Syrians'. Bron: Twentse Courant

Pers

18 dec 2015

18-12-2015: Het nieuwe besluit om de gaswinning in Groningen verder te
beperken, kost de schatkist 1,5 miljard euro. De gaswinning gaat naar 27
miljard kuub. De Raad van State bepaalde eerder dat tot oktober 2016 maar
27 miljard kuub gas ma
g worden gewonnen in Groningen. Het terugdraaien van de gaswinning
heeft de afgelopen jaren al 7 miljard gekost. Bron: Bnr

Pers

08 dec 2015

08-12-2015: De Nederlandse staat trapt het verkoopproces van voormalig
SNS-onderdeel Propertize woensdag af. Via een advertentie in de Britse
zakenkrant Financial Times worden geïnteresseerde partijen uitgenodigd
hun interesse kenbaar te ma
ken. Propertize is de oude vastgoedpoot van het in 2013 genationaliseerde
SNS Reaal. De vastgoed- en vastgoedfinancieringsportefeuille van
Propertize is nu 5,5 miljard euro waard en wordt in de komende jaren
afgebouwd. Bron: Nu.nl

Pers

27 nov 2015

27-11-2015: Na ABN Amro gaat de staat nu ook de in 2008
genationaliseerde verzekeraar ASR verkopen. ASR wordt waarschijnlijk
volgend jaar in delen naar de beurs gebracht. ASR staat er heel goed voor
en er is veel interesse. ASR kwam in okto
ber 2008 in handen van de Staat door de nationalisatie van ABN AMRO en
Fortis Nederland. De Staat betaalde toen 3,6 miljard euro voor ASR. Tot op
heden is 700 miljoen euro aan rente betaald over het reddingsbedrag voor
ASR. De verzekeraar h
eeft tot en met vorig jaar 400 miljoen euro aan dividend uitgekeerd aan de
schatkist. ASR staat voor 3,2 miljard euro in de boeken. Bron: Nu.nl

Pers

27 nov 2015

27-112015: Nederland gaat in beroep in de zogeheten 'Starbucks-zaak'. Het
beroep richt zich tegen het besluit van de Europese Commissie dat
Nederland via belastingafspraken met het Amerikaanse koffiebedrijf
ongeoorloofde staatssteun zou heb
ben verleend. Het kabinet vindt dat Brussel ''niet overtuigend aantoont dat
de Belastingdienst zou zijn afgeweken van de wettelijke regels en dat
sprake is van staatssteun. Starbucks moet zodoende van de Commissie
een belastingvoordeel van
minimaal 20 miljoen euro terugbetalen dat de Nederlandse Belastingdienst
gunde aan de Amerikaanse koffieketen.De keten kreeg sinds 2009 naar
schatting tussen de 20 miljoen en 30 miljoen euro aan voordeel van de
Belastingdienst. Nederland kr
ijgt geen boete opgelegd. De Belastingdienst moet aan de hand van cijfers
bepalen hoe hoog het bedrag precies wordt. Bron: Nu.nl

Pers

17 nov 2015

15-11-2015: Nederland hoeft volgend jaar 1,8 miljard euro minder af te
dragen aan de EU-begroting, omdat het in de afgelopen jaren te veel heeft
betaald. Dat Nederland nu 1,8 miljard euro minder betaalt, komt doordat het
niet de jaarlijkse
EU-korting (rebate) heeft gekregen die in 2013 wel door premier Rutte was
bedongen. Het officiële besluit hierover wordt volgend jaar pas van kracht,
terwijl de korting loopt van 2014 tot 2020. Bron: Nrc

Pers

30 okt 2015

30-10-2015: ING wordt volgend jaar de nieuwe huisbankier van het Rijk.
Royal Bank of Scotland wordt aan de kant gezet. De bank zal voor minimaal
vier jaar al het betalingsverkeer van ministeries en partijen als Centraal
Justitieel Incasso B
ureau en DUO, de uitvoeringsorganisatie van het onderwijs, uitvoeren. Bron:
RTLz

Pers
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05 okt 2015

05-10-2015: Patiënten moeten veel sneller toegang krijgen tot de meest
moderne zorg. De overheid en het bedrijfsleven investeren daarom de
komende 2 jaar een half miljard euro in de ontwikkelingen van nieuwe
behandel- methodes en medische
vindingen. Maandag wordt de handtekening gezet onder het contract.
Minister Schippers (Volksgezondheid) maakt maandag bekend dat ze de
komende 2 jaar bijna 130 miljoen euro investeert in medisch-technologische
ontwikkelingen. Daar leggen he
t bedrijfsleven, instellingen en fondsen 347 miljoen euro bij. De private
partijen nemen de ontwikkeling voor hun rekening en de overheid zorgt dat
ze niet te veel worden gehinderd door regels of administratieve rompslomp.
Bron: Google.nl

Pers

05 okt 2015

05-10-2015: De regering maakt extra geld extra vrij voor ict en innovatie. De
komende twee jaar komt daarvoor bijna 40 miljoen euro beschikbaar. Het
geld wordt bijeengebracht door het ministerie van EZ (7 miljoen), TNO (12
miljoen) en de NW
O, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, die
onder het ministerie van OCW valt (20 miljoen). Er wordt ook een
consortium van bedrijven, kennisinstellingen en overheden opgericht zich
gaat bezighouden met onder meer big
data en energie. Bron: Google.nl

Pers

21 sep 2015

21-09-15: Na zeven jaar getouwtrek over de compensatie van Nederlandse
spaarders bij de failliete IJslandse internetspaarbank Icesave is het dossier
definitief afgerond. Nederland en IJsland besloten tot een schikking van ruim
48 miljoen eu
ro. Ook krijgt Nederland nog ongeveer 12 miljoen euro die op een rekening
in IJsland was geblokkeerd. Bron: Nu.nl.

Pers

04 sep 2015

04-09-2015: De overheid heeft haar vermogen vorig jaar fors zien slinken,
met 63,4 miljard euro naar 273,5 miljard euro. Dat komt met name doordat
de olie- en gasreserves voor minder geld in de boeken staan. Niet alleen de
sterk gedaalde ma
rktprijzen zetten de waarde van de gasvoorraad onder druk, maar ook het
terugschroeven van de gasproductie in Groningen. Het vermogen van de
overheid nam ook af doordat er simpelweg meer werd uitgegeven dan er
binnenkwam. Veranderingen in d
e marktwaarde van financiële derivaten en schuldbewijzen hadden per saldo
eveneens een negatief effect. Bron: Nu.nl

Pers

01 sep 2015

01-09-2015: De Nederlandse overheid heeft vorig jaar 23,9 miljard euro
ontvangen aan milieuheffingen en -belastingen. Van elke euro nemen
particulieren 0,66 euro en bedrijven 0,34 euro voor hun rekening. De laatste
jaren schommelen de opbre
ngsten tussen de 23 en de 24 miljard. Vooral energieverbruik, brandstof en
autobezit worden flink belast: grote posten zijn de motorrijtuigenbelasting
(5,4 miljard), accijnzen op brandstoffen (7,9 miljard) en energiebelasting op
aardgas en
elektriciteit (4,4 miljard). Bron: Nu.nl

Pers

31 aug 2015

31-08-2015: Op 24 augustus 2015 heeft Autoriteit Consument en Markt
(hierna: 'ACM') een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 42 van
de Mededingingswet ontvangen. Hierin is medegedeeld dat de Staat der
Nederlanden, thans zeggenschap
hebbende over Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij, voornemens
is zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b,
van de Mededingingswet, over Stichting de Nationale Sporttotalisator. Bron:
ACM

Pers

17 aug 2015

17-08-15: De Nederlandse staat heeft ruim 2,5 miljard euro opgehaald met
twee kortlopende rekeningen. Dat maakte het Agentschap van de Generale
Thesaurie (DSTA) van het ministerie van Financiën maandag bekend. Het
gaat om een lening die loo
pt tot eind oktober 2015 en een die loopt tot eind januari 2016. Daarmee
werd respectievelijk 1,37 miljard en 1,2 miljard euro opgehaald. De rente op
beide leningen bedraagt min 0,23 procent. Bron: RTLz

Pers

12 aug 2015

12-08-2015: De Nederlandse overheid wil maandag 2 tot 4 miljard euro
ophalen met de veiling van kortlopende staatsobligaties. De Staat heropent
een lening die op 30 oktober afloopt. Daarnaast wordt een nieuwe lening
met 29 januari 2016 als
einddatum in de markt gezet. Bron: RTLz

Pers

29 jul 2015

29-07-15: De Nederlandse staat wil op 3 augustus tussen 2 en 4 miljard
euro ophalen met de uitgifte van kortlopend schuldpapier. Het gaat om de
heropening van een lening die loopt tot en met 30 oktober 2015, waarop al
een bedrag uitstaat va
n 2,73 miljard euro. Daarnaast gaat het om de heropening van een lening
die loopt tot en met 30 december 2015, waarop al 1,34 miljard uitstaat. Bij
beide leningen wordt gemikt op een opbrengst van 1 tot 2 miljard euro.
Bron: RTLz.

Pers

28 jul 2015

28-07-15: De Nederlandse staat heeft krap 1,9 miljard euro opgehaald met
de heropening van een lening die afloopt in januari 2020. De gemiddelde
rente op het schuldpapier is 0,066 procent. Met de uitgifte komt het totaal
uitstaande bedrag o
p de betreffende lening op ruim 15 miljard euro. Bron: RTLz.

Pers

15 jul 2015
15-07-2015: De Nederlandse staat wil volgende week maandag 1 à 2
miljard euro ophalen met de uitgifte van een nieuwe korte lening. Het gaat Pers
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om een lening met een looptijd tot 30 december van dit jaar. Bron: RTLz

14 jul 2015

14-07-2015: De Nederlandse staat heeft 2 miljard euro opgehaald met de
heropening van een tienjarige lening. Bij de aankondiging van de veiling
werd een streefbedrag van 1,5 tot 2,5 miljard euro opgegeven. Het gaat om
een lening die verstri
jkt op 15 juli 2025, waarmee inmiddels bijna 11,5 miljard euro is opgehaald.
Bron: RTLz

Pers

10 jul 2015

10-07-2015: De Staat leidt een gevoelig verlies op de voorgenomen verkoop
van verzekeraar Reaal aan de grote Chinese verzekeraar Anbang. Waar
eerder nog werd uitgegaan van een verkoopprijs van 150 miljoen euro, is de
verkoop nu vastgesteld
op 1 euro. De opbrengst is zoveel lager omdat Anbang meer kapitaal in
Reaal moet storten. Dat bedrag is gestegen naar 1,35 miljard euro, waar
eerder nog werd uitgegaan van 770 miljoen tot 1 miljard. Bron: Bnr

Pers

09 jul 2015
09-07-2015: De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de
Nederlandse overheid verwerpen de claim van zo'n 150 mensen in het
Groningse aardbevingsgebied die immateriële schade zouden lijden. Bron:
Google.nl

Pers

08 jul 2015

08-07-2015: De Nederlandse overheid wil dinsdag 1,5 tot 2,5 miljard euro
ophalen met de heropening van een tienjarige staatslening. Op de lening
met een looptijd tot 15 juli 2025 staat nu 9,5 miljard euro uit. De eerste
uitgifte van obligat
ies met betrekking tot deze lening vond plaats op 24 maart. Het agentschap
wil de omvang van de lening binnen een jaar na de eerste uitgifte opvoeren
tot minimaal 15 miljard euro. Bron: RTLz

Pers

06 jul 2015

06-07-2015: De Nederlandse overheid is er opnieuw in geslaagd een
kortlopende lening te plaatsen tegen een negatief rendement. Met een
lening voor vijf maanden werd 1,56 miljard euro opgehaald, tegen een
rendement van min 0,285 procent. Dat
is nog iets minder uit dan bij de vorige, vergelijkbare veiling op 15 juni. Toen
kwam het gemiddelde rendement uit op min 0,21 procent. Bron: RTLz

Pers

06 jul 2015

06-07-2015: Op voordracht van de Raad van Commissarissen (RvC) heeft
minister Jeroen Dijsselbloem Roger van Boxtel (61) benoemd tot president-
directeur van NS per 1 augustus 2015 voor de periode van één jaar. De
Raad van Bestuur van NS best
aat door de benoeming van Roger van Boxtel als voorzitter weer uit twee
personen. Bron: Bnr

Pers

01 jul 2015 01-07-15: De Nederlandse staat wil volgende week maandag 1 à 2 miljard
euro ophalen met de heropening van een kortlopende lening. Bron: RTLz. Pers

26 jun 2015

26-06-2015: Nederland geeft 4 miljoen extra aan de Verenigde Naties (VN)
voor humanitaire hulp in Irak. De VN besteden het geld aan de opvang van
nieuwe ontheemden, toiletvoorzieningen en voedsel. Bron: Twentse Courant
 

Pers

25 jun 2015

25-06-2015: De Nederlandse overheidsschuld steeg in het eerste kwartaal
van dit jaar met 9 miljard euro naar 459 miljard euro, of 68,9 procent van het
bruto binnenlands product (bbp). De helft van de schuld is in buitenlandse
handen. Nederl
andse banken, pensioenfondsen en verzekeraars hebben een aandeel van
45 procent in de overheidsschuld. Dat aandeel bedroeg in 1995 nog 70
procent, maar was in 2008 gezakt tot 25 procent. Binnenlandse partijen
verkochten in die periode hun s
taatsobligaties en belegden een groter deel van hun vermogen in obligaties
van andere sectoren. Sindsdien loopt het aandeel weer op. Dat komt vooral
doordat staatsobligaties gelden als veilige beleggingen. Nederlandse
banken, pensioenfondse
n en verzekeraars kochten tijdens de financiële crisis Nederlandse
staatsobligaties om te voldoen aan de kapitaaleisen van De Nederlandsche
Bank. Nu.nl

Pers

23 jun 2015

23-06-2015: De Nederlandse staat heeft 1,455 miljard euro opgehaald met
de veiling van een lening die op 15 januari 2047 verstrijkt. De lening,
waarmee inmiddels in totaal ruim 9 miljard euro is opgehaald, biedt een
rente van 1,78 procent.
Bron: RTLz

Pers

17 jun 2015

17-06-2015: De Nederlandse overheid wil dinsdag 1 tot 1,5 miljard euro
ophalen met de heropening van een dertigjarige staatslening. De lening met
een looptijd tot 15 januari 2047 heeft een couponrente van 2,75 procent. De
lening werd geïntr
oduceerd op 18 februari 2014 en heeft nu een omvang van 7,6 miljard euro.
Het agentschap mikt uiteindelijk op een omvang van minstens 10 miljard
euro. Bron: RTLz

Pers

15 jun 2015

15-06-2015: De Nederlandse staat heeft 2,4 miljard euro opgehaald met de
veiling van twee korte leningen. Het rendement is de leningen is negatief.
Een lening met een looptijd tot 31 augustus bracht 1 miljard euro in het
laatje, tegen een r
endement van 0,215 procent negatief. De andere lening, een nieuwe die
verstrijkt op 30 november, was goed voor 1,33 miljard euro tegen een
rendement van 0,205 procent negatief. Bron: RTLz

Pers

09-06-2015: De Nederlandse staat heeft bijna 3 miljard euro opgehaald met
de heropening van een lening die loopt tot 15 april 2018. Het gemiddelde
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09 jun 2015 rendement is min 0,032 procent. Het uitstaande volume is nu 9,35 miljard
euro. Bron: RTLz

Pers

08 jun 2015

08-06-2015: De helft van de waarde van het vastgoedconcern van de
geliquideerde Willem Endstra gaat naar de Staat. Het gaat om een bedrag
van 40 miljoen euro. De staat ontvangt geen cheque van 40 miljoen euro,
maar de deal bestaat uit een c
ombinatie van geldbedragen, vorderingen en onroerend goed. Bron: BNR

Pers

02 jun 2015

02-06-15: Het rijk is dit jaar al 123 miljoen euro extra kwijt door de
problemen met de persoonsgeboden bugetten (pgb's). Er moet 80 miljoen
euro meer worden uitgekeerd dan op Prinsjesdag was begroot. Daarnaast
kost het nog eens 43 miljoen
om de uitvoeringsproblemen bij de Sociale Verzekeringsbank op te lossen.
Dat blijkt uit de Voorjaarsnota van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën).
De grootste strop is voor minister Henk Kamp (Economische Zaken). Het
dichtdraaien van de
gaskraan kost de staat alleen al het eerste half jaar 1,3 miljard euro. Beter
nieuws komt er van staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën). Door hogere
bedrijfswinsten inde de Belastingdienst al 2,5 miljard euro meer aan
vennootschaps- en d
ividendbelasting. Onder de streep gaat het iets beter met de schatkist, al
verwacht Dijsselbloem aan het eind van het jaar 13,8 miljard euro tekort te
komen. Het begrotingstekort komt daarmee op 2,2 procent. De staatsschuld
komt uit op 461
miljard euro. Bron: Twentse Courant.

Pers

02 jun 2015

02/06/2015: Opvang, procedures en onderwijs van en voor asielzoekers
hebben Nederland vorig jaar meer dan 800 miljoen euro gekost, zo blijkt uit
een opgave van staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Het leeuwendeel ging naar
het Centraal Orgaan o
pvang asielzoekers (COA). Dat had over het afgelopen jaar 485 miljoen
nodig. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maakte voor bijna 198
miljoen aan kosten. De Dienst Terugkeer & Vertrek heeft in 2014 circa 72
miljoen moeten besteden.
De Raad voor de Rechtsbijstand meldt dat er in 2014 26 miljoen nodig was
voor advocaten in asielzaken. Primair onderwijs aan asielkinderen kostte in
2014-2015 ruim 23 miljoen, voortgezet onderwijs aan iets oudere
asielkinderen ongeveer 33
miljoen. Bron: Bnr

Pers

01 jun 2015

01-06-15: De Nederlandse staat heeft een bedrag van in totaal ruim 2,8
miljard euro opgehaald met de heropening van twee kortlopende leningen.
De rente op beide leningen was 0,23 procent negatief. Beleggers geven de
staat hiermee geld toe.
Een lening die loopt tot 31 augustus bracht 1,56 miljard euro op en met een
lening tot 30 oktober 2015 werd 1,26 miljard euro opgehaald. Het
streefbedrag voor beide leningen was 1 tot 2 miljard euro. Bron: RTLz.

Pers

27 mei 2015

27-05-2015: De Nederlandse overheid wil maandag 2 tot 4 miljard euro
ophalen met kortlopende staatsleningen. De Staat heropent twee leningen,
met looptijden tot 31 augustus en 30 oktober 2015. Bij beide leningen wordt
op een opbrengst van
1 tot 2 miljard euro gemikt. Bron: RTLz

Pers

26 mei 2015

26-05-15: Nederland gaat per direct vijftig miljoen euro investeren in de
Afrikaanse economie. De investering moet er op termijn voor zorgen dat de
migrantenstroom van Afrika naar Europa afneemt. De Nederlandse
investering in Afrika wordt g
edaan vanuit het budget van het Dutch Growth Fund. Daarmee financiert
Ploumen ook andere projecten die ontwikkelingssamenwerking koppelen
aan handel. Het is de bedoeling dat lokale ondernemers ondersteund
worden met het geld. Ook Nederlands
e bedrijven met plannen in de regio kunnen aanspraak maken op geld uit
het fonds. Daarbij is het de bedoeling dat samengewerkt wordt met
maatschappelijke organisaties die in het gebied actief zijn. Bron: Nu.nl.

Pers

26 mei 2015

26-05-15: De Nederlandse staat heeft 2,35 miljard euro opgehaald met de
heropening van een vijfjarige lening. Het gaat om een lening die op 15
januari 2020 verstrijkt met een gemiddeld rendement van 0,073 procent.
Inclusief de jongste veili
ngsronde is met de lening, die voor het eerst werd uitgegeven op 24
september 2014, inmiddels ruim 12,8 miljard euro opgehaald. De Staat
streeft ernaar dat bedrag binnen twaalf maanden na de eerste uitgifte op te
krikken tot minimaal 15 mil
jard euro. Bron: RTLz.

Pers

20 mei 2015
20-05-2015: De Nederlandse overheid wil volgende week dinsdag 2 tot 3
miljard euro ophalen met de heropening van een vijfjarige staatslening. Op
de lening met een couponrente van 0,25 procent staat nu 10,5 miljard euro
uit. Bron: RTLz

Pers

18 mei 2015

18-05-2015: De Nederlandse Staat heeft maandag 2,66 miljard euro
opgehaald met de veiling van twee korte leningen. Voor beide
schatkistpapieren was de rente negatief. Een lening die eind juli aflost,
leverde 1,2 miljard op, tegen een rendem
ent van -0,26%% voor de komende 3 maanden. Een lening tot 30 oktober
bracht 1,5 miljard euro op, bij een yield van -0,25%% voor het komende
halfjaar. Bron: RTLz

Pers

11

SPECIM
EN



13 mei 2015

13-05-15: De Nederlandse staat wil volgende week maandag 2 tot 4 miljard
euro ophalen met de veiling van twee kortlopende leningen. Het
streefbedrag is 1 à 2 miljard euro per lening. Het gaat om de heropening van
een lening die op 31 juli v
an dit jaar verstrijkt en tot dusver 3,16 miljard euro opleverde en om de
uitgifte van een nieuwe lening met een looptijd tot 30 oktober. Bron: RTLz.

Pers

12 mei 2015

12/05/2015: De Nederlandse overheid heeft dinsdag 2,4 miljard euro
opgehaald met de heropening van een tienjarige staatslening. De rente die
daarbij moest worden geboden lag aanzienlijk hoger dan bij de vorige
vergelijkbare obligatieveiling
. Het rendement op de lening kwam uit op 0,85 procent. Bij de eerste veiling
van de lening, in maart, kwam de rente uit op 0,39 procent. Op de lening,
met een looptijd tot 15 juli 2025, staat nu 9,1 miljard euro uit. De overheid wil
uiteind
elijk 15 miljard euro ophalen met deze lening. Bron: RTLz

Pers

06 mei 2015

06-05-15: De Nederlanse Staat wil miljarden euro's ophalen met de uitgifte
van een zeer goedkope 10-jarige staatsobligatie. De Staat profiteert zo
optimaal van de huidige recordlage rente in Europa. De Nederlandse Staat
beoogt volgende week
tussen de 2 en 3 miljard euro op te halen met de heropening van een
tienjarige lening met een looptijd tot 15 juli 2025. De Nederlandse Staat veilt
de tienjarige lening met een coupon van 0,25 procent op 12 mei. Binnen een
jaar wil de Mini
ster van Financiën 15 miljard euro ophalen met deze lange en goedkope
staatsobligatie. Bron: RTLz.

Pers

02 mei 2015

02-05-15: Shell heeft gisteren in Nigeria een overeenkomst ondertekend
met lokale milieuorganisaties over het opruimen van de Nigerdelta. De
onderhandelingen, tijdens welke ook afspraken zijn gemaakt over het
voorkomen van het illegale afta
ppen van olie, hebben de Nederlandse staat 350.000 euro gekost. Door
operationele fouten en het illegaal aftappen van olie werd in 2008 en 2009
een gebied van ruim 1000 hectare zwaar vervuild. Bron: Nrc.

Pers

28 apr 2015
28-04-15: De Nederlandse overheid heeft 1,09 miljard euro opgehaald met
obligaties met een looptijd van ruim dertig jaar. De staatslening, met een
looptijd tot januari 2047, heeft nu een totale omvang van 7,6 miljard euro.
Bron: RTLz.

Pers

22 apr 2015

22-04-2015: De Nederlandse overheid wil dinsdag 1 tot 1,5 miljard euro
ophalen met de heropening van een dertigjarige staatslening. De lening met
een looptijd tot 15 januari 2047 heeft een couponrente van 2,75 procent. De
lening werd geïntr
oduceerd op 18 februari 2014 en heeft nu een omvang van 6,5 miljard euro.
Het agentschap mikt uiteindelijk op een omvang van minstens 10 miljard
euro. Bron: RTLz

Pers

20 apr 2015

20-04-2015: De Nederlandse staat heeft 2,2 miljard euro opgehaald met de
heropening van twee kortlopende leningen. Vooraf was gemikt op een
opbrengst met 2 tot 4 miljard euro. Met beide leningen werd 1,1 miljard
opgehaald. Het gaat om een l
ening tot eind juni en een lening tot eind juli. Bron: RTLz

Pers

14 apr 2015

14-04-15: De Nederlandse staat heeft 2,5 miljard euro opgehaald met de
heropening van een lening die afloopt in januari 2020. De gemiddelde rente
op het schuldpapier is 0,094 procent negatief. Dat maakte het agentschap
van de generale thesa
urie (DSTA) van het ministerie van Financiën bekend. Met de uitgifte komt
het totaal uitstaande bedrag op de betreffende lening op ruim 10,2 miljard
euro. Bron: RTLz

Pers

08 apr 2015
08-04-2015: De Nederlandse Staat wil dinsdag 14 april EUR2 miljard tot
EUR3 miljard ophalen met de heropening van een 5-jaarslening. Bron: RTLz
 

Pers

08 apr 2015

08-04-2015: De Nederlandse uitgaven aan ontwikkelingshulp kwamen vorig
jaar uit op $5,6 miljard dollar, wat overeenkomt met 0,6%% van de omvang
van de economie. In totaal werd 135 miljard dollar (ruim 124 miljard euro)
besteed aan hulp die
aan de OESO-definities voor ontwikkelingssamenwerking voldoet. Net als in
2013 kwamen de uitgaven daarmee overeen met 0,3 procent van de
omvang van de betreffende economieën. De directe steun aan de armste
landen nam vorig jaar echter met 1
6 procent af, tot 25 miljard dollar. Bron: Google.nl

Pers

07 apr 2015

07-04-2015: De Nederlandse staat heeft bijna 2,3 miljard euro opgehaald
met de heropening van twee kortlopende leningen. Een lening met een
looptijd tot 30 juni bracht 1,17 miljard euro op en met een lening die op 31
augustus afloopt werd 1
,11 miljard euro opgehaald. De rente op beide leningen kwam uit op min
0,23 procent. Bron: RTLz

Pers

04-04-2015: De geleidelijke verlaging van de hypotheekrenteaftrek moet de
overheid dit jaar 45 miljoen euro op gaan leveren. Het maximale aftrektarief
werd in 2014 al verlaagd van 52 naar 51,5 procent voor inkomens in de
hoogste belastingsc
hijf. Dat percentage wordt de komende 28 jaar verder stapsgewijs verlaagd
naar 38 procent. Volgens een raming levert die verlaging in 2015, dankzij
een verdere verlaging tot 51 procent, 89 miljoen euro op. In 2016 stijgt dit
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04 apr 2015 naar 133 miljoe
n euro. Op de lange termijn zou de maatregel de schatkist jaarlijks 770
miljoen euro op moeten leveren. Voor de hoogste inkomens wordt de
lastenverzwaring vanwege een lagere hypotheekrenteaftrek
gecompenseerd doordat een groter gedeelte van
dit inkomen in de belastingschijf van 42 procent komt te vallen. Die
maatregel geldt voor alle huishoudens, ook de groep die geen huis bezit.
Bron: Nu.nl

Pers

20 mrt 2015

20-03-15: De Nederlandse Gasunie heeft vorig jaar bijna een tiende meer
winst geboekt dan in 2013. De nettowinst kwam uit op 603 miljoen euro.
Hiervan is 362 miljoen euro als dividend uitgekeerd aan de Staat, die de
enige aandeelhouder is v
an het bedrijf. In 2013 was dat nog 325 miljoen euro. De omzet van Gasunie
groeide vorig jaar met bijna 13 procent tot 1,7 miljard euro. Bron: Nu.nl.

Pers

20 mrt 2015

20-03-15: De Nederlandse Staat geeft in het tweede kwartaal van dit jaar
naar verwachting gemiddeld 13 miljard euro aan langlopende
staatsobligaties uit, blijkt vrijdag uit de kwartaaloutlook van het Agentschap
van de Generale Thesaurie van
het Ministerie van Financien. De financieringsbehoefte voor dit jaar van 94,8
miljard euro wordt vooralsnog gehandhaafd. In het eerste kwartaal werd
ongeveer 10 miljard euro opgehaald op de kapitaalmarkt, met de uitgifte van
een nieuwe dri
ejarige lening en de heropening van een tweetal leningen met
respectievelijke looptijden tot 2020 en 2047. In totaal verwacht de Staat dit
jaar zo'n 48 miljard euro op te halen op de kapitaalmarkt. In het tweede
kwartaal staat voor een bedr
ag van 10,5-15,5 miljard aan langlopende uitgiftes gepland, dus gemiddeld
zo'n 13 miljard. Het betreffen heropeningen van drie-, vijf-, tien- en
dertigjarige leningen die verspreid tussen april en juni zullen worden
uitgevoerd. Via uitgifte
s op de geldmarkt wil de Staat in 2015 46,8 miljard ophalen. In het tweede
kwartaal vinden zes veilingen van kortlopende leningen plaats. Eerder op de
dag maakte het Agentschap bekend dat de coupon op een nieuwe tienjarige
lening die op 24
maart wordt geveild, is vastgesteld op 0,25%%. Er wordt gemikt op een
minimaal bedrag van 5 miljard. De obligatie loopt af op 15 juli 2025 en de
eerste heropening van de lening staat gepland voor 12 mei. Met de lening
moet dit jaar in totaa
EUR15 miljard worden opgehaald. Bron: RTLz.

Pers

16 mrt 2015

16/03/2015: De Nederlandse staat heeft bijna 2,5 miljard euro opgehaald
met de veiling van twee kortlopende leningen. Dat maakte het Agentschap
van de Generale Thesaurie (DSTA) bekend. Een lening met een looptijd tot
29 mei bracht 1,3 milja
rd euro op en met een lening die op 31 augustus afloopt, werd 1,17 miljard
euro opgehaald. De rente op de kortste lening kwam uit op min 0,2 procent.
Het rendement op de andere lening bedroeg min 0,205 procent. Bron: RTLz

Pers

13 mrt 2015

13-03-15: Hoogspanningsnetbeheerder TenneT keert over 2014 een
recorddividend van 116,5 miljoen euro uit aan de Nederlandse staat. Vorig
jaar kreeg Nederland nog 98 miljoen euro overgemaakt. De Nederlandse
overheid is voor 100 procent aande
elhouder van TenneT. Het bedrijf zag de omzet stijgen van 2,2 naar 2,3
miljard euro en de winst met 17 procent stijgen naar een bedrag van 418
miljoen euro. De meeste inkomsten komen uit het Duitse hoogspanningsnet
waarin TenneT sinds 2009
heeft geïnvesteerd. Daar steeg de operationele winst met 29 procent tot 564
miljoen, terwijl het in Nederland juist terugliep. Het afgelopen jaar
investeerde de stroomtransporteur voor in totaal 2,3 miljard euro in de
netten, zowel in Duits
land als in Nederland. De komende tien jaar staan nog voor 20 miljard aan
investeringen op de planning. Bron: Nrc.

Pers

04 mrt 2015

04-03-2015: De Nederlandse overheid wil dinsdag 2,5 tot 3,5 miljard euro
ophalen met de heropening van een driejaarslening. Het betreft een lening
tot 15 april 2018, waarop nu een bedrag van 3,3 miljard euro uitstaat. De
lening heeft een co
uponrente van 0 procent. Bron: RTLz

Pers

02 mrt 2015

02-03-2015: De Nederlandse overheid heeft 2,1 miljard euro opgehaald met
kortlopende leningen. De rente op de leningen lag daarbij opnieuw lager dan
0 procent. De Staat leende 1,04 miljard euro voor drie maanden, tegen een
rente van min 0,1
8 procent. Daarnaast werd 1,05 miljard euro opgehaald met een lening tot
31 juli, tegen een rente van min 0,2 procent. Bron: RTLz

Pers

27 feb 2015

27-02-2015: Het kabinet trekt de komende jaren extra geld uit om terrorisme
en de jihadistische dreiging langdurig te kunnen tegengaan. Het gaat om
een bedrag dat oploopt tot bijna 129 miljoen euro per jaar in 2020. Het geld
wordt verdeeld
onder de diverse veiligheidsdiensten. Het extra geld wordt gebruikt voor
preventie en het tegengaan van radicalisering, voor de inlichtingendiensten,
beveiligingsactiviteiten en niet-militaire internationale samenwerking. Bron:
Twentse Cour
ant

Pers

24-02-2015: De Nederlandse overheid heeft voor 11,9 miljard euro aan
Griekenland geleend. Dat komt neer op ruim 700 euro per Nederlander.
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24 feb 2015

Naast de Europese leningen heeft Griekenland een lening van het IMF
gekregen. Ook bezit de Europese Ce
ntrale Bank (ECB) Griekse staatsobligaties. De Nederlandse overheid loopt
op beide een indirect financieel risico doordat Nederland mogelijk extra
kapitaal moet verstrekken aan deze instellingen als Griekenland haar
schulden niet terugbetaa
lt. Bron: Twentse Courant

Pers

18 feb 2015

18-02-15: De schatkist heeft vorig jaar 102 miljoen euro meer binnen
gekregen aan accijns op diesel en lpg dan in 2013. Uit het overzicht van
staatssecretaris Eric Wiebes blijkt dat er in 2014 ruim 3,8 miljard euro
binnenkwam aan accijnzen
over diesel en LPG. Aan accijns op benzine kwam iets meer dan 4 miljard
binnen. De accijnsinkomsten op benzine liep vorig jaar wel terug, met 19
miljoen ten opzichte van 2013. Bron: Nu.nl.

Pers

16 feb 2015

16-02-15: De Nederlandse staat verkoopt zijn aandelen in de
genationaliseerde verzekeraar Vivat, voorheen Reaal, voor 150 miljoen euro
aan de Chinese verzekeraar Anbang. Anbang steekt naast 150 miljoen euro
ook nog eens zo'n 1,3 miljard eu
ro in versterking van de balans en aflossing van interne leningen binnen de
groep SNS Reaal. De komende periode moeten DNB en de Chinese
toezichthouder op de verzekeringssector nog groen licht geven voor de
verkoop. Bron: Nu.nl.

Pers

16 feb 2015

16-02-15: De Nederlandse staat heeft iets meer dan 2 miljard euro
opgehaald met de veiling van twee kortlopende leningen. Een lening met
een looptijd tot eind april 2015 bracht 1,02 miljard euro op en met een
nieuwe lening die op 31 juli 20
15 afloopt, werd 1,01 miljard euro opgehaald. Bron: RTLz.

Pers

10 feb 2015 10-02-2015: De Nederlandse overheid heeft 2,3 miljard euro geleend voor
vijf jaar, tegen gemiddeld 0,01%%. Bron: RTLz Pers

08 feb 2015

08-02-2015: Schoonmakers van overheidsgebouwen komen definitief weer
in dienst van het Rijk. Volgend jaar komt er een
'Rijksschoonmaakorganisatie' en de mensen die daar werken, worden
rijksambtenaar. Bij hun overgang naar de nieuwe organis
atie gaan ze er netto niet op achteruit. De overgang gaat geleidelijk tot en
met 2020. Tegen die tijd heeft het Rijk zo'n 2000 schoonmakers in dienst.
De schoonmakers worden pas ambtenaar na afloop van hun huidige
contract. Bestaande contra
cten worden gerespecteerd. Volgens de betrokken ministers Blok en
Asscher kost de operatie het Rijk geen geld. Bron: Google.nl

Pers

04 feb 2015

15-02-2015: De Nederlandse overheid wil dinsdag 2 tot 3 miljard euro
ophalen met de heropening van een vijfjarige lening. De lening met een
coupon van 0,25 procent loopt tot 15 januari 2022. Op de lening staat nu
een bedrag van 5,1 miljard
euro uit. Bron: RTLz

Pers

29 jan 2015

29-01-2015: De Nederlandse overheid gaat op 24 maart de markt op met
een nieuwe tienjaars lening. Daarmee wil zij minstens 5 miljard euro
ophalen. De coupon wordt op 20 maart bekendgemaakt. Het orderboek
opent op 24 maart om 10.00 uur en sl
uit uiterlijk om 17.00 uur. De allocatie wordt na de sluiting van het orderboek
zo snel mogelijk bekend gemaakt. De prijs van de lening wordt op zijn
vroegst een uur na allocatie vastgesteld, en niet later dan 12.00 uur de
volgende dag. Bro
n: RTLz

Pers

29 jan 2015

29-01-2015: De maatregelen die de overheid nam na de kredietcrisis in
2008 hebben over het algemeen geen geld gekost maar winst opgeleverd.
De overheid verdiende onder meer circa 3,5 miljard euro op het kapitaal dat
werd verstrekt aan ING,
Aegon en SNS Reaal. Daarnaast zorgde de veiling van de
hypotheekportefeuille van ING waarop de overheid een deel van het risico
overnam voor een winst van 1,4 miljard euro. Op de garantie van bancaire
leningen werd 1,3 miljard euro binnenge
haald. Bron: Bnr

Pers

23 jan 2015 23-01-2015: Rijk verkoopt schelpen en gebouwen voor 256 miljoen. Bron:
Cobouw Pers

22 jan 2015

22-01-2015: Het Rijk heeft vorig jaar bijna 240 miljoen euro binnengehaald
door onder meer overtollig vastgoed van de hand te doen en grond te
verhuren. Er werden volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken 27
gebouwen of complexen verko
cht voor in totaal 125 miljoen euro. Daar komt dit jaar waarschijnlijk nog 18
miljoen euro bij voor vier grote kantoorgebouwen die in 2014 al onder
voorwaarden zijn verkocht. Verder is veel grond verhuurd voor bijvoorbeeld
agrarische doelei
nden en voor de plaatsing van windmolens. Dat leverde bijna 90 miljoen
euro op. Ook werd grond geruild. De verkoop van zand, grind en schelpen
leverde ruim 15 miljoen op en de veiling van huurrechten van tankstations
langs rijkswegen bracht
ruim 7 miljoen euro in het laatje. Bron: Nu.nl

Pers

21 jan 2015

21/01/2015: De Nederlandse overheid heropent op dinsdag 15 januari een
dertigjaarslening en wil daarmee tussen de EUR1 miljard en EUR2 miljard
ophalen. De staatsobligatie heeft een coupon van 2,75%% en loopt tot 15 Pers
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januari 2047. Met de leni
g heeft de overheid eerder al 5,2 miljard euro opgehaald. Bron: RTLz

14 jan 2015

14-01-15: De Nederlandse staat wil maandag 2 tot 4 miljard euro ophalen
met de heropening van kortlopende leningen. Dat meldde het Agentschap
van de Generale Thesaurie woensdag. Het gaat om een lening die loopt tot
31 maart en een lening to
t 30 juni. Het streefbedrag voor beide leningen is 1 tot 2 miljard euro. Bron:
RTLz.

Pers

02 jan 2015

02-01-2015: De Nederlandse Staat wil met de heropening van twee
leningen op 5 januari 2015 2-4 miljard euro ophalen. Het doelvolume voor
beide leningen bedraagt 1-2 miljard, waarmee het totaal uitkomt op 2-4
miljard euro. Eén lening heeft e
en looptijd tot 31 maart 2015. Het reeds uitstaand bedrag is 2,490 miljard
euro. De tweede lening, met een looptijd tot 29 mei 2015, heeft een reeds
uitstaand bedrag van 1,210 miljard euro. Bron: RTLz

Pers

24 dec 2014

24-12-14: Het overheidstekort van Nederland is in de periode van het vierde
kwartaal van 2013 tot en met het derde kwartaal van dit jaar uitgekomen op
2,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheid gaf in de
betreffende pe
riode 17,7 miljard euro meer uit dan er binnenkwam. De Nederlandsche
Bank (DNB) meldde woensdag dat het overschot op de lopende rekening
van Nederland in het derde kwartaal is gestabiliseerd op 15 miljard euro.
Het verschil tussen de inkoms
ten uit en de betalingen aan het buitenland kwam daarmee uit op 9 procent
van het bbp. Bron: Nu.nl.

Pers

15 dec 2014

15-12-2014: Doordat steeds meer mensen aangifte doen via internet kan de
komende 10 jaar ongeveer de helft van alle volwaardige politiebureaus
dicht. In ruil daarvoor komen echter wel zo'n 400 kleinere of grotere
steunpunten, veelal gevesti
gd in gemeentehuizen. Over tien jaar hebben nog 167 politieteams een
eigen bureau nodig, waardoor zo'n 200 volwaardige bureaus dicht kunnen.
Naast de bureaus die overblijven, krijgt de politie zo'n 100 grote en 300
kleine steunpunten. De op
eratie hangt nauw samen met de invoering van de Nationale Politie, die een
bezuiniging van 230 miljoen euro moet opleveren. Bron: Nrc

Pers

15 dec 2014

15-12-2014: De reorganisatie van de Nationale Politie gaat veel meer
kosten dan minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft begroot.
Volgens Giltay moet er ten minste 201 miljoen euro bij. Het ministerie van
Veiligheid en Justitie
heeft 230 miljoen euro uitgetrokken voor de grootste reorganisatie bij de
overheid ooit. Maar volgens Giltay komen die kosten in totaal dus ruim
boven de 430 miljoen euro uit. Volgens de ondernemingsraad is er veel
meer geld nodig voor re
iskosten voor agenten die door reorganisatie veel verder van huis moeten
werken. De COR vindt dat minister Opstelten met extra geld over de brug
moet komen. Eerder velde de Centrale Ondernemingsraad al een negatief
oordeel over het reorgani
satie- en formatieplan van de Nationale Politie. De reden voor dit oordeel is
de 'ingewikkeldheid en betaalbaarheid' van de reorganisatie. Volgens de
ondernemingsraad is het een ''haast onmogelijke taak, zeker met extra
bezuinigingen''. Bro
n: Nu.nl

Pers

11 dec 2014

11-12-2014: De Nederlandse staat moet volgend jaar 94,4 miljard euro
lenen om in alle geplande uitgaven te kunnen voorzien. Dat is bijna 4 miljard
euro minder dan in september werd berekend. De 94,4 miljard euro zal voor
48 miljard euro wor
den aangetrokken op de geldmarkt, waar gehandeld wordt in staatspapier
met een maximale looptijd van een jaar. In het restant wordt voorzien met
de heropening van bestaande leningen danwel de uitgifte van nieuwe
staatsobligaties op de kapit
aalmarkt, waar de maximale looptijd 30 jaar is. In februari of maart wordt
een nieuwe lening in de markt gezet, die verstrijkt op 15 juli 2025. Bron:
Nu.nl

Pers

08 dec 2014

08-12-2014: De Staat gaat 33,5 miljoen euro schadevergoeding betalen aan
de Stichting de Thuiskopie. De twee partijen zijn het daarover eens
geworden. Een gerechtelijke procedure die hierover loopt, zal worden
beëindigd. De zaak draaide om
het besluit uit 2007 van het toenmalige kabinet om de thuiskopievergoeding
te bevriezen. Volgens de Stichting de Thuiskopie was die regeling
onrechtmatig, omdat er alleen werd geheven over cd's en dvd's, en niet over
bijvoorbeeld mp3-speler
s en harddiskrecorders. De opbrengsten uit de heffingen waren daardoor te
laag om als billijke vergoeding te kunnen gelden voor de rechthebbenden.
Bron: RTLz

Pers

04 dec 2014

04/12/2014: De garantiepot van 200 miljard euro die het toenmalige kabinet
in 2008 instelde, heeft de Staat uiteindelijk 1,3 miljard aan premies
opgebracht. Met de aflossing door NIBC Bank dinsdag is de
garantieregeling beëindigd. Het minis
terie van Financiën meldt dat donderdag. Bron: Nu.nl

Pers

04-12-2014: De garantiepot van 200 miljard euro die het toenmalige kabinet
in 2008 instelde, heeft de Staat uiteindelijk 1,3 miljard aan premies
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04 dec 2014

opgebracht. Met de aflossing door NIBC Bank dinsdag is de
garantieregeling beëindigd. De garant
ieregeling werd op het dieptepunt van de kredietcrisis in 2008 door minister
Wouter Bos van Financiën ingesteld. Banken konden de regeling gebruiken
om middellang schuldpapier uit te geven. Uiteindelijk werd er voor bijna 50
miljard euro ge
bruik van gemaakt. Zes instellingen deden een beroep op de regeling: ING,
Fortis, SNS, NIBC, Leaseplan en Achmea. NIBC was deze week de laatste
die afloste. De garantiestelling is twee keer verlengd, voor het laatst op 1 juli
2010. Bron: Go
ogle.nl

Pers

02 dec 2014 02-12-2014: De staat verliest opnieuw ruim 10 miljoen euro vanwege een
gestaakt project bij Uitkeringsorganisatie UWV. Pers

01 dec 2014

01/12/2014: Het kabinet gaat Verenigingen van Eigenaren (VvE's) verder
stimuleren om aan energiebesparing te doen. Minister Stef Blok (Wonen)
maakt 35 miljoen euro vrij voor een speciaal fonds dat garant staat voor
leningen van VvE's om ene
rgiebesparende maatregelen te nemen. De VvE's betalen dan minder rente
aan de bank. Bron: RTLz

Pers

29 nov 2014

29/11/2014: Nederland gaat de komende jaren 140 miljoen euro investeren
in Europese ruimtevaartprogramma's. Er wordt onder andere geïnvesteerd
in een nieuwe draagraket en het internationale ruimtestation ISS. Er wordt
67,7 miljoen euro uitg
etrokken voor de ontwikkeling van een nieuwe draagraket, de Ariane 6, voor
de Europese ruimteorganisatie ESA. 35 miljoen euro gaat naar een
ontwikkelingsprogramma voor satellieten die de aarde in de gaten houden.
Voor ruimtestaton ISS is ti
en miljoen euro gereserveerd. Bron: Nu.nl

Pers

25 nov 2014

25-11-14: De Nederlandse staat heeft 1,8 miljard euro opgehaald met de
heropening van een tienjaarslening. Het effectief rendement voor beleggers
die intekenen ligt op 0,895 procent. Het gaat om een lening die loopt tot 15
juli 2024 met een
coupon van 2 procent. De lening werd voor het eerst uitgegeven op 25
maart van dit jaar en heeft tot dusver 15 miljard euro opgebracht. Bron:
RTLz

Pers

21 nov 2014

21-11-2014: Nederland zal de Europese naheffing van 642 miljoen euro nog
voor het einde van dit jaar betalen. 'Gegeven de ruimte op de begroting is
het in het belang van Nederland om nog dit jaar te betalen', zei de minister.
Het kabinet h
ad eerder gespreide betaling bedongen tot 1 september, maar volgens
Dijsselbloem leidt snellere betaling niet tot problemen. Bron: Nu.nl

Pers

17 nov 2014

17-11-14: De Nederlandse staat heeft 2,56 miljard euro opgehaald met de
heropening van twee kortlopende leningen. Dat maakte het Agentschap van
de Generale Thesaurie maandag bekend. Bij de aankondiging van de
veiling, vorige week, werd een
streefbedrag van 1 à 2 miljard per lening afgegeven. De kortste lening, de
afloopt op 27 februari 2015, leverde 1,31 miljard euro op. Daarmee staat nu
in totaal 3,52 miljard euro op de lening uit. De andere lening, die verstrijkt op
30 apri
l volgend jaar, bracht nog eens 1,25 miljard euro op. Daarmee komt het
totaalbedrag op 2,35 miljard euro. De belangstelling voor het schuldpapier
was groot. Op de kortste lening werd in totaal voor 3,5 miljard euro
geboden, op de langere vo
or 2,96 miljard euro. Bron: RTLz

Pers

11 nov 2014

11-11-14: De Nederlandse staat heeft 1,3 miljard euro opgehaald met de
heropening van een langlopende lening. Dat maakte het Agentschap van de
Generale Thesaurie bekend. Het streefbedrag was 1 à 2 miljard euro. Het
gaat om een lening met ee
n looptijd tot 15 januari 2047 met een couponrente van 2,75 procent. In
totaal staat nu ruim 5 miljard euro uit op de lening, die op 18 februari van dit
jaar voor het eerst in de markt werd gezet. Bron: RTLz

Pers

07 nov 2014

07-11-2014: Een bank maakt niet dagelijks 1 miljard euro over, maar
vandaag wel. ING boekte ruim 1 miljard euro over naar de staat. Den Daas
vertelt over het succes van de staatssteun aan ING, we hebben er namelijk
5 miljard euro aan verdie
nd. Bron: RTLz

Pers

31 okt 2014
31-10-14: De Nederlandse overheid stond eind 2013 garant voor 46 miljard
euro aan leningen. Netto heeft dit de staat 166 miljoen euro opgeleverd.
Bron: Nu.nl.

Pers

29 okt 2014

29-10-14: De Nederlandse overheid wil maandag 2 tot 4 miljard euro
ophalen met kortlopende staatsleningen. De Staat heropent een lening die
afloopt op 30 januari volgend jaar en zet een nieuwe lening tot 29 mei 2015
in de markt. In beide ge
vallen wordt gemikt op een opbrengst van 1 tot 2 miljard euro. Bron: RTLz.

Pers

20 okt 2014

20/10/2014: Twee obligatieveilingen hebben in totaal EUR2,19 miljard in het
laatje gebracht voor de Nederlandse Staat. Yields op beide leningen waren
negatief. Het gaat om staatsobligaties met looptijden van 3,5 maanden en
6,5 maanden. Met
de lening die aflost per 30 januari 2015 werd EUR1,09 miljard opgehaald en
kwam de yield uit op -0,09%%. De lening die loopt tot 30 april 2015 bracht

Pers
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EUR1,1 miljard op en hier was de yield -0,07%%. Bron: RTLz

14 okt 2014

14-10-2014: De Nederlandse Staat heeft 2,6 miljard euro opgehaald met de
veiling van een driejarige lening, waarbij de yield op driejarig staatspapier
het laagste niveau ooit bereikte. De lening met een coupon van 0,5%% loopt
tot 15 april 2
17. De Staat wilde een bedrag tussen de EUR2,5 miljard en EUR3,5 miljard
ophalen met de veiling. De gemiddelde yield daalde daarbij tot 0,015%%,
onder de 0,192%% tijdens de vorige veiling in juni en onder het laagterecord
van 0,129%% voor d
jarig staatspapier in november 2012. Bron: RTLz

Pers

11 okt 2014

11/10/2014: Nederland gaat de Wereldbank bijstaan bij het aanpakken van
de waterproblematiek in de wereld. Met Nederlandse kennis en een
eenmalige investering van 50 miljoen dollar moeten de komende jaren zo'n
200 miljoen mensen van schoner
drinkwater of schonere wc's worden voorzien. Het partnerschap voor de
nieuwe 'waterbank' van de Wereldbank werd zaterdag in Washington
bezegeld door minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) en
Wereldbankpresident Jim Yong Kim.
Bron: Bnr

Pers

06 okt 2014

06-10-14: De Nederlandse staat heeft iets meer dan 2 miljard euro
opgehaald met de veiling van 2 kortlopende leningen. Dat maakte het
Agentschap van de Generale Thesaurie (DSTA) maandag bekend. Vooraf
mikte de staat op een opbrengst van 2 t
ot 4 miljard euro. Een lening met een looptijd tot 6 januari 2015 bracht 1,1
miljard euro op en een lening die op 30 juni 2015 verstrijkt nog eens 1,04
miljard euro. Op de kortste staat nu in totaal 4,56 miljard euro uit, op de
langste 3,49
miljard euro. Bron: RTLz

Pers

01 okt 2014

01/10/2014: De Nederlandse Staat veilt maandag 6 oktober twee
kortlopende veilingen die in totaal tussen de 2 miljard en 4 miljard euro
moeten opbrengen. De staatsobligaties lopen af op respectievelijk 6 januari
2015 en op 30 juni 2015. Bro
n: RTLz

Pers

24 sep 2014

24-09-2014: Het Nederlandse overheidstekort is in het eerste halfjaar van
2014 gegroeid met 5,1 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder. Het
begrotingstekort komt na het eerste halfjaar van 2014 uit op 9,4 miljard euro,
wat gelijk is
aan 3 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Eind maart 2015
maakt het CBS het begrotingstekort over heel 2014 bekend. De
overheidsinkomsten lieten een daling zien van 600 miljoen euro ten opzichte
van vorig jaar. De overheidsuitg
aven stegen in de eerste twee kwartalen met 4,5 miljard euro ten opzichte
van vorig jaar. Bron: Nu.nl

Pers

24 sep 2014
24-09-2014: De Nederlandse staat heeft ruim 5 miljard euro opgehaald met
de veiling van een nieuwe 5-jarige benchmarklening. De couponrente
bedraagt 0,25 procent. De exacte opbrengst was 5.089.184.000 euro. Bron:
RTLz

Pers

16 sep 2014

16-09-2014: Nederland gaat de komende 30 jaar ongeveer 20 miljard euro
investeren in nieuwe maatregelen om het land te beschermen tegen
hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater. Het deltagebied rond
Rotterdam, waar Rijn en Maas uitmo
nden in zee, krijgt steviger dijken. In 2050 moet het land klaar zijn voor
klimaatveranderingen. Bron: RTLz

Pers

15 sep 2014

15-09-2014: De Nederlandse overheid is er maandag opnieuw in geslaagd
kortlopende leningen te veilen tegen negatieve rentes. In totaal werd daarbij
2,4 miljard euro geleend. Een lening van 3 maanden bracht 1,16 miljard
euro op, tegen een ge
middelde rente van min 0,08 procent. De overheid leende maandag ook
1,27 miljard euro voor 6,5 maanden, tegen een rente van min 0,085 procent.
Bij beide leningen werd gemikt op een opbrengst van 1 tot 2 miljard euro.
Bron: RTLz

Pers

10 sep 2014
10-09-2014: De Nederlandse overheid wil maandag 2 tot 4 miljard euro
ophalen met de heropening van kortlopende staatsleningen. Het gaat om
een lening tot 6 januari 2015 en om een lening die afloopt op 31 maart
volgend jaar. Bron: RTLz

Pers

09 sep 2014

09-09-2014: De Nederlandse staat heeft met de heropening van een
langlopende lening 1,6 miljard euro opgehaald. Het gaat om een lening die
loopt tot 15 juli 2024. Het streefbedrag lag tussen de 1,5 en 2,5 miljard euro.
De lening werd geplaa
tst tegen een gemiddelde koers van 107,99. Het gemiddeld rendement komt
daarmee uit op 1,137 procent. Bron: RTLz

Pers

03 sep 2014

03-09-2014: Het verhogen van de assurantiebelasting levert het Rijk minder
op dan van tevoren op was gerekend. De verhoging van deze belasting
heeft de schatkist tussen 2011 en 2013 ruim 1,5 miljard euro opgeleverd.
Dat is 70 miljoen euro m
inder dan het kabinet had geraamd. Bron: Nu.nl

Pers

03 sep 2014
03-09-2014: De Nederlandse Staat heropent dinsdag 9 september een
tienjarige lening. Het gaat om een lening die afloopt op 15 juli 2024. Er staat
reeds ruim EUR11,6 miljard uit op de betreffende obligatie. Bron: RTLz

Pers
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27 aug 2014

27/08/2014: Het kabinet trekt 6,5 miljoen euro extra uit voor noodhulp aan
Noord-Irak. Een deel van het geld wordt beschikbaar gesteld voor het
ruimen van mijnen, zo heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking
Lilianne Ploumen vandaag beke
ndgemaakt, meldt persbureau Novum. Het ruimen van de mijnen wordt
gedaan door specialisten uit Groot-Brittannië en België. Het kabinet draagt
daar anderhalf miljoen euro aan bij. De rest van het geld gaat naar het Rode
Kruis. Het kabinet he
eft nu ongeveer acht miljoen euro beschikbaar gesteld voor hulp aan Noord-
Irak. Bron: Nrc

Pers

27 aug 2014

27-08-2014: De Nederlandse staat heeft al het geld terug dat het in de jaren
2008-2009 heeft voorgeschoten om gedupeerde spaarders van de
IJslandse internetspaarbank Icesave te helpen. Het gaat in totaal om een
bedrag van ruim 1,4 miljard e
uro. Nederland had tot voor kort al 811 miljoen terug van de vordering op de
IJslandse bank Landsbanki, de moederbank van Icesave. Dijsselbloem
heeft onlangs met De Nederlandsche Bank besloten de rest van de
vordering te verkopen aan marktp
artijen en investeerders. Dat leverde nog eens 623 miljoen euro op, nog 6
miljoen meer dan waar de vordering bij Dijsselbloem voor in de boeken
stond. Bron: Bnr

Pers

22 aug 2014

22/08/2014: Nederland kan de komende jaren ruim 2 miljard euro aan
investeringen uit Brussel verwachten. De Europese Commissie stemde
vrijdag in met een zogenoemde partnerschapsovereenkomst met
Nederland. Het geld moet de economische groei
stimuleren en werkloosheid bestrijden, aldus een woordvoerster. Nederland
kan tot 2020 rekenen op 1,4 miljard euro uit een speciaal
ontwikkelingsfonds. Daarnaast ontvangt Nederland 607 miljoen euro voor
ontwikkeling van het platteland en 10
2 miljoen euro voor visserij en de maritieme sector. In de overeenkomst is
vastgelegd hoe het geld het best kan worden gebruikt. Bron: Nu.nl

Pers

04 aug 2014

04-08-14: De Nederlandse staat heeft maandag in totaal 2,5 miljard euro
opgehaald met de veiling van twee staatsleningen. De Staat heropende een
lening die loopt tot eind oktober 2014 en haalde daarmee 1,29 miljard euro
op. De rente bedroeg
min 0,01 procent. Verder werd een nieuwe lening uitgegeven die loopt tot
eind februari 2015 en daarmee werd 1,21 miljard euro opgehaald. De rente
op die obligatie is 0 procent. Dat maakte het schuldenagentschap DSTA
bekend. Bron: RTLz

Pers

08 jul 2014

08-07-2014: De Nederlandse staat heeft 2 miljard euro opgehaald met de
heropening van een 10-jarige staatslening. Het rendement op de lening, met
een looptijd tot 15 juli 2024, bedraagt 1,47 procent. Er werd gemikt op een
opbrengst van 1,5
tot 2,5 miljard euro. Het uitstaande volume van de lening bedraagt nu 11,3
miljard euro. Bron: RTLz

Pers

03 jul 2014

03-07-2014: Het beheer van de Waddenzee moet worden gestroomlijnd.
Daartoe gaan het Regiecollege Waddengebied (RCW) en de Beheerraad
Waddenzee samenwerken. Onder meer herstelmaatregelen, onderhoud en
calamiteitenbeheersing worden onderdeel
van het samenwerkingsprogramma. Dat staat in het plan van aanpak
Verbetering Beheer Waddenzee van de Beheerraad Waddengebied. Bron:
Cobouw

Pers

02 jul 2014

02-07-2014: De Nederlandse staat wil maandag 2 tot 4 miljard euro ophalen
met de veiling van twee leningen. Voor beide leningen is het streefbedrag 1
à 2 miljard euro. Het gaat om een lening die loopt tot 30 september van dit
jaar, waarmee
eerder al 3,26 miljard euro werd opgehaald en een nieuwe lening die
verstrijkt op 30 juni 2015. Bron: RTLz

Pers

26 jun 2014

26/06/2014: Het kabinet krijgt dit jaar tweehonderd miljoen euro minder
binnen aan brandstofaccijns dan voorzien. Dat blijkt uit informatie die
minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) naar de Tweede Kamer
heeft gestuurd. Volgens C
DA-Kamerlid Pieter Omtzigt bewijst het cijfer dat de verhoging van de
brandstofaccijns de schatkist niets oplevert. De accijnsverhoging op diesel
heeft in de eerste vier maanden van dit jaar 73 miljoen euro extra
opgeleverd voor de schatkis
t, aldus Wiebes donderdag tijdens een Kamerdebat over de omstreden
accijnsverhoging. Bron: Nu.nl

Pers

26 jun 2014

26-06-2014: Vier woningen moeten wijken voor de aanleg van de
Kanaalzone Traverse die in het Gelderse dorp Dieren wordt aangelegd. De
kosten van de traverse bedragen 105,7 miljoen euro. Het geld komt voor
ruim de helft van het rijk. Daarnaa
st zijn er bijdragen van de provincie en de gemeente Rhenen. Naar
verwachting komt het definitieve inpassingsplan in november gereed. De
aanleg van de traverse kan dan volgend jaar beginnen. In 2018 moet het
karwei geklaard zijn. Bron: Cobo
uw

Pers

24-06-2014: De Nederlandse staat heeft 1,2 miljard euro opgehaald met de
veiling van twee heropende leningen. Bij de aankondiging van de veiling,
vorige week, werd een streefbedrag gegeven van 1 à 2 miljard euro. Een
lening met een looptijd
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24 jun 2014 tot 15 juli 2016 leverde 400 miljoen euro op tegen een gemiddeld rendement
van 0,082 procent en een lening die verstrijkt op 15 januari 2042 nog eens
800 miljoen euro tegen 2,315 procent. Op de kortste lening staat nu in totaal
ruim 14,7 m
iljard euro uit, op de langere meer dan 15,2 miljard euro. Bron: RTLz

Pers

24 jun 2014

24/06/2014: Een consortium met onder meer Arcadis tekent woensdag in
Polen een intentieverklaring voor het bevaarbaar maken van de rivier de
Wisla. Dat meldde het bij de opdracht betrokken architectenbedrijf
Rothuizen dinsdag. De partijen g
aan onderzoeken op welke wijze de rivier tussen Gdansk en Warschau weer
geschikt kan worden gemaakt voor de scheepvaart. Rothuizen treedt daarbij
de komende twee jaar als liaison op tussen het consortium met Arcadis,
Deltares en Eurolandsca
pe en de Nederlandse en Poolse overheden. Bron: RTLz

Pers

20 jun 2014

20/06/2014: De Nederlandse staat zal dit jaar meer geld lenen op de
financiële markten dan eerder werd gedacht. Dat maakte het Agentschap
van de Generale Thesaurie, onderdeel van het ministerie van Financiën,
vrijdag bekend. De financiering
sbehoefte voor 2014 is nu vastgesteld op 91,3 miljard euro, terwijl in januari
nog werd gerekend op 87,7 miljard euro. Het agentschap gaf aan dat dit jaar
een bedrag van 50 miljard euro wordt opgehaald op de kapitaalmarkten en
37,7 miljard
euro op de geldmarkten. Op de geldmarkt worden leningen geplaatst met
looptijden tot 1 jaar en op de kapitaalmarkten leningen met een langere
looptijd. Het schuldenagentschap liet verder weten dat aan het einde van
mei de totale schuld aan
uitstaande Nederlandse staatsobligaties ruim 332,7 miljard euro bedroeg.
Bron: RTLz

Pers

17 jun 2014

17-06-2014: Het kabinet trekt samen met een aantal regio's 1,1 miljard euro
uit voor nieuwe investeringen op en rond het spoor. Op Amsterdam Centraal
worden de perrons en de oosttunnel onder het spoor verbreed, in Vught
komt er een verdiept
spoor en bij Meteren komt er een goederenboog. Voor de verbeteringen in
Amsterdam trekt Mansveld 431 miljoen euro uit, voor de maatregelen in
Gelderland (Meteren) en die in Noord-Brabant (Vught) wordt in totaal door
Rijk en regio's ruim 70
0 miljoen gereserveerd. Bron: Twentse Courant

Pers

16 jun 2014

16-06-2014: Nederland gaat op landbouwgebied meer samenwerken met
Vietnam. Bedrijven krijgen zo hulp bij bijvoorbeeld het produceren van
groenten en bloembollen die beter bestand zijn tegen droogte en minder
pesticiden nodig hebben. Bron: R
TLz

Pers

16 jun 2014

16-06-2014: Staatssecretaris Wilma Mansveld trekt 30,25 miljoen uit voor de
elektrificatie van de Maaslijn. Ook neemt het Rijk de extra kosten van 31,2
miljoen euro voor beheer en onderhoud van het gehele spoor voor haar
rekening. Bron: Goo
gle.nl

Pers

11 jun 2014

11-06-2014: Het uitstel van de 'mantelzorgboete' met een jaar kost de
schatkist 33 miljoen euro. Het kabinet wilde ouderen vanaf volgend jaar juli
korten op de AOW als ze met hun kinderen samenwonen. Door een woning
te delen, hebben ze ook
lagere kosten van levensonderhoud, was de redenering. Bron: Nu.nl

Pers

11 jun 2014

11-06-2014: De Nederlandse staat wil volgende week maandag met de
heropening van twee kortlopende leningen tot 4 miljard euro ophalen. Het
gaat om een lening met een looptijd tot 30 september van dit jaar en een
lening die verstrijkt op 30
januari 2015. Voor beide leningen geldt een streefbedrag van maximaal 2
miljard euro. Bron: RTLz

Pers

10 jun 2014

10-06-2014: De Nederlandse staat heeft 2,85 miljard euro opgehaald met de
veiling van een 3-jarige lening. De lening, die loopt tot 15 april 2017 met een
couponrente van 0,5 procent, werd geveild tegen een gemiddeld rendement
van 0,192 proc
ent. Bron: RTLz

Pers

10 jun 2014

11-06-2014: De keuring van vlees en het toezicht op slachterijen komt
volledig in handen van de overheid. De Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) traint meer inspecteurs en zal vaker
onaangekondigd controleren. Door contracten aan
te gaan conformeren bedrijven zich aan afspraken over kwaliteit, veiligheid
en integriteit. Wanneer bedrijven hier niet aan voldoen kunnen er sancties
volgen. Nu controleren bedrijven zelf het vlees en de herkomst. Zij stellen 70
miljoen
euro beschikbaar voor de nieuwe aanpak. Bron: Bnr

Pers

02 jun 2014

02-06-14: De Nederlandse Staat heeft maandag 2,21 miljard euro
opgehaald met de veiling van twee korte leningen, zo maakt het agentschap
Generale Thesaurie van het ministerie van Financien bekend. Een lening
die aflost op 29 augustus 2014 l
everde 1,02 miljard euro op, tegen een rendement van 0,035%%. Een
lening tot 6 januari 2015 bracht 1,19 miljard euro op, bij een yield van
0,055%%. Bron: RTLz

Pers

30-05-2014: De Nederlandse staat heeft de non-competitive optie voor de
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30 mei 2014 DSL januari 2019 volledig uitgeoefend voor een bedrag van 300 miljoen
euro. Het nieuwe uitstaande bedrag is daarmee 15,32 miljard euro. Bron:
RTLz

Pers

29 mei 2014

29-05-2014: Nederland krijgt 560 miljoen euro terug van Argentinië. Het
Zuid-Amerikaanse land heeft op een bijeenkomst van de Club van Parijs
overeenstemming bereikt over een regeling om omgerekend ruim 7 miljard
euro aan schulden over een
periode van 5 jaar terug te betalen. De Club van Parijs is het
samenwerkingsverband van de 19 landen met de grootste internationale
schuldenclaims, waaronder Nederland. Bron: Bnr

Pers

28 mei 2014
28-05-2014: De accijnsverhoging op autobrandstoffen als benzine, diesel en
gas heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 51 miljoen euro extra
opgeleverd voor de overheid. Bron: RTLz

Pers

27 mei 2014

27-05-2014: De Nederlandse staat heeft 2 miljard euro opgehaald met de
veiling van 5-jarige staatsleningen. De lening, die afloopt in januari 2019 en
die een couponrente biedt van 1,25 procent, werd geveild met een
gemiddeld rendement van 0
,559 procent. Inclusief de opbrengst van de jongste veiling staat er nu meer
dan 15 miljard euro uit op de lening. Bron: RTLz

Pers

19 mei 2014

19-05-2014: De Nederlandse overheid heeft maandag 2,65 miljard euro
opgehaald met de heropening van kortlopende staatsleningen. De Staat
leende 1,47 miljard euro voor 3 maanden, tegen een gemiddelde rente van
0,094 procent. Daarnaast leverd
e de heropening van een lening met een resterende looptijd van 6 maanden
1,18 miljard euro op, tegen een rente van 0,099 procent. Bron: RTLz

Pers

14 mei 2014

14-05-2014: De Nederlandse staat wil aanstaande maandag 2 tot 4 miljard
euro ophalen met de heropening van twee kortlopende leningen. Het
streefbedrag is voor beide leningen 1 tot 2 miljard euro. Het gaat om een
lening met een looptijd tot
28 augustus, die eerder ruim 1 miljard euro opbracht, en een lening die
verstrijkt op 28 november. Die lening leverde tot dusver 1,17 miljard euro op.
Bron: RTLz

Pers

13 mei 2014

13-05-2014: De Nederlandse Staat heeft vandaag 2,4 miljard euro
opgehaald met de veiling van een tienjarige obligatie. De gemiddelde yield
voor de lening met een coupon van 2%%%%%%%% kwam uit op
1,783%%%%%%%%. Beleggers betaalden ruim meer
minale waarde. Bron: RTLz

Pers

07 mei 2014
07-05-2014: De Nederlandse Staat heropent dinsdag een 10-jaarslening en
wil met de veiling een bedrag tussen de EUR2 miljard en EUR3 miljard
ophalen. Het gaat om de lening die loopt tot 15 juli 2024 met een coupon
van 2%%. Bron: RTLz

Pers

05 mei 2014

05-05-14: De Nederlandse staat heeft in totaal ruim 2,6 miljard euro
opgehaald met de veiling van staatsleningen met looptijden van 3 en 6
maanden. Met de lening met een looptijd tot 31 juli 2014 werd 1,47 miljard
euro opgehaald en de lenin
gen tot eind november 2014 brachten 1,17 miljard euro op. Het
biedingsbedrag bedroeg respectievelijk 3,57 en 2,81 miljard euro. Met beide
leningen werd gemikt op een opbrengst tussen de 1 en 2 miljard euro. Bron:
RTLz

Pers

30 apr 2014

30-04-14: De grote uitbreiding van de Europese Unie in 2004 heeft
Nederland al 11 miljard euro opgeleverd. Dat benadrukte Europees
commissaris Stefan Füle (Uitbreiding) woensdag in Brussel. Volgens Füle
profiteren zowel nieuwe als oude lid
staten van een vergroting van de EU. Bron: Nu.nl

Pers

30 apr 2014

30-04-14: De Nederlandse overheid wil maandag 5 mei 2 tot 4 miljard euro
ophalen met twee kortlopende staatsleningen. Het gaat om de heropening
van een lening met een looptijd tot 31 juli dit jaar en een nieuwe lening tot
28 november 2014.
In beide gevallen wordt gemikt op een opbrengst van 1 tot 2 miljard euro.
Bron: RTLz

Pers

22 apr 2014

22-04-2014: De Nederlandse Staat heeft EUR2,48 miljard opgehaald met de
veiling van een obligatie. De lening lost af in april 2017 en heeft een coupon
van 0,5%%. De gemiddelde yield bedraagt 0,412%%. Met de obligatie werd
eerder al EUR9,27
ljard opgehaald. Bron: RTLz

Pers

16 apr 2014

16-04-14: De Nederlandse Staat wil met de veiling van een tweetal leningen
op dinsdag 22 april tussen de EUR2-4 miljard ophalen. De lening met een
looptijd tot 31 juli 2014, betreft een heropening waarop reeds EUR1,07
miljard uit staat. De
tweede lening, die afloopt op 31 oktober 2014, betreft een nieuwe uitgifte.
Met iedere lening afzonderlijk mikt het agentschap op EUR1-2 miljard. Bron:
RTLz

Pers

16 apr 2014

16-04-14: De Nederlandse overheid wil volgende week dinsdag 2 tot 3
miljard euro ophalen met de heropening van een 3-jarige staatslening. De
lening loopt tot 15 april 2017 en heeft een couponrente van 0,5 procent. Op
de lening staat nu een
bedrag van 6,79 miljard euro uit. Het agentschap wil dat bedrag voor het
einde van dit jaar opvoeren tot minimaal 15 miljard euro. Bron: RTLz

Pers
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11 apr 2014

11-04-14: De regering investeert 2,5 miljard euro in het
treinbeveiligingssysteem ERTMS. De bestaande treinbeveiliging wordt
vervangen en verbeterd. De meest gebruikte spoorlijnen moeten in 2030
met het systeem zijn uitgerust. Al in 2022 mo
et de beveiliging zijn ingebouwd in alle treinen. Het systeem werkt
uitsluitend als de voertuigen en het spoor ervan zijn voorzien. Bron: Cobouw
 

Pers

09 apr 2014
09-04-14: De financiële steun van de Nederlandse overheid aan de
luchthaven Groningen Airport Eelde stuit niet op bezwaren van Brussel.
Woensdag keurde de Europese Commissie de steun van in totaal 19,2
miljoen euro goed. Bron: Nu.nl

Pers

08 apr 2014

08-04-2014: De Nederlandse staat heeft ruim 2,4 miljard euro opgehaald
met een nieuwe lening die over 5 jaar afloopt. Voor de lening stond het
streefbedrag 2 tot 3 miljard euro. De coupon op de lening is 1,25 procent.
Het totale uitstaande
bedrag op de lening die afloopt op 15 januari 2019 is nu ruim 12,6 miljard
euro. Bron: RTLz

Pers

07 apr 2014

07/04/2014: De Nederlandse overheid heeft maandag 2,11 miljard euro
opgehaald met de heropening van kortlopende staatsleningen. Daarmee
voldeed de opbrengst net aan de vooraf aangegeven doelstelling. De Staat
leende 1,1 miljard euro voor 3
maanden, tegen een rente van 0,13 procent. Daarnaast werd 1,01 miljard
euro geleend voor 9 maanden. De rente op deze leningen bedraagt
gemiddeld 0,145 procent. Bij beide leningen werd gemikt op een opbrengst
van 1 tot 2 miljard euro. Bron:
RTLz

Pers

06 apr 2014

06/04/2014: Staatssecretaris Sharon Dijksma trekt de beurs voor
natuurprojecten in Caribisch Nederland. Er gaat bijvoorbeeld 1,1 miljoen
euro naar projecten op Bonaire die het koraal beter beschermen, maakte
het ministerie van Economische
Zaken zaterdag bekend. Dijksma heeft in totaal 7,5 miljoen euro voor
initiatieven die niet alleen de natuur beschermen maar ook goed zijn voor
toerisme, landbouw of ondernemerschap. De eerste zes initiatieven zijn nu
goedgekeurd. Behalve de
bij duikers populaire koraalriffen op Bonaire, steunt Dijksma ook het herstel
van wandelpaden door natuurgebieden op Saba (500.000 euro) en
trainingen om het natuurbeheer op Sint Eustatius te verbeteren (600.000
euro). Bron: Bnr

Pers

02 apr 2014

02-04-14: De Nederlandse staat wil op maandag 7 april tussen de 2 en 4
miljard euro ophalen met de heropening van twee kortlopende
staatsleningen. Het gaat om leningen met resterende looptijden tot 30 juni
en 6 januari, waarmee eerder respe
ctievelijk 6,85 miljard en 1,72 miljard euro werd opgehaald. Met beide
leningen mikt de Staat op een opbrengst tussen de 1 en 2 miljard euro.
Bron: RTLz

Pers

31 mrt 2014

31-03-14: Het begrotingstekort bedroeg vorig jaar 2,5 procent van het bruto
binnenlands product. Het tekort was ruim 9 miljard euro lager dan een jaar
eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2012 was het tekort
nog 4,1 proc
ent. Het is voor het eerst in vijf jaar dat het tekort weer onder de Europese
norm van 3 procent komt. Dat het tekort zo fors gedaald is, kwam
grotendeels door gestegen inkomsten. Die namen met 7 miljard euro toe tot
285 miljard euro. De Ne
derlandse economie groeide met 0,9 procent ten opzichte van het derde
kwartaal. Bron: Nrc

Pers

25 mrt 2014

25-03-14: ING betaalt op 31 maart een bedrag van 1,225 miljard euro terug
aan de Nederlandse staat, 817 miljoen euro aan aflossing en 408 euro aan
rente en premie. Dat is 100 miljoen meer dan eerder was afgesproken. Dat
maakte de bank en ve
rzekeraar dinsdag bekend. De laatste betaling van 1,025 miljard euro vindt
uiterlijk in mei 2015 plaats. Dat er nu meer wordt betaald heeft te maken met
rentevoordelen die ING heeft behaald door de vervroegde aflossing van een
tweetal lenin
gen, en die van de toezichthouder gebruikt moesten worden om de
staatssteun sneller terug te betalen. De laatste termijn valt 100 miljoen euro
lager uit. Bron: RTLz

Pers

17 mrt 2014

17-03-14: Om extra investeringen in de chemische industrie in Groningen
mogelijk te maken, stellen het Rijk en de provincie Groningen samen 40
miljoen euro beschikbaar. Het geld is bedoeld om investeringsplannen van
bedrijven uit de regio e
en extra steuntje in de rug te geven. Er liggen al voorstellen om bijvoorbeeld
de productie van chloor te vergroten, restgassen die vrijkomen bij
chemische processen beter te benutten en er zijn plannen om een terminal
te bouwen voor tanker
s met vloeibaar gas. Bron: Nu.nl

Pers

17 mrt 2014

17-03-14: Het overschot op de lopende rekening van Nederland is vorig jaar
gegroeid tot bijna 63 miljard euro. Het verschil tussen de inkomsten uit en
de betalingen aan het buitenland groeide daarmee tot ruim 10 procent van
het bruto binnen
lands product (bbp). Bron: Nu.nl

Pers

17-03-14: De Nederlandse staat heeft 2,36 miljard euro opgehaald met de
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17 mrt 2014

heropening van twee kortlopende leningen. Een lening met een looptijd van
3 maanden bracht 1,26 miljard euro in het laatje, waarmee het uitstaande
bedrag op de lening s
teeg tot 6,85 miljard euro. De andere lening, met een looptijd van 6
maanden, bracht nog eens 1,1 miljard euro op. In totaal staat op deze lening
nu 2,13 miljard euro uit. Bron: RTLz

Pers

11 mrt 2014

11-03-14: De Nederlandse staat heeft 2,83 miljard euro opgehaald met de
heropening van een staatslening die op 15 april 2017 afloopt. Dat maakte
het Agentschap van de Generale Thesaurie dinsdag bekend. Bij de
aankondiging van de heropening,
vorige week, gaf het agentschap een streefbedrag van 2,5 tot 3,5 miljard
euro op. Op de lening staat nu in totaal meer dan 6,36 miljard euro uit. Bron:
RTLz

Pers

05 mrt 2014

05-03-14: De Nederlandse overheid wil volgende week dinsdag 2,5 tot 3,5
miljard euro ophalen met de heropening van een 3-jarige lening. Dat meldde
het Agentschap van de Generale Thesaurie woensdag. De lening met een
couponrente van 0,5 proc
ent heeft nu een omvang van 3,5 miljard euro. De lening werd voor het eerst
uitgegeven op 14 januari dit jaar en loopt tot 15 april 2017. Bron: RTLz

Pers

03 mrt 2014

03-03-2014: De Nederlandse Staat heeft maandag ruim 2 miljard euro
opgehaald met de veiling van twee korte leningen. Een lening die aflost op
30 mei 2014 leverde 1,02 miljard euro op, tegen een rendement van
0,07%%. Een lening tot 30 septem
er 2014 bracht 1,03 miljard euro op, bij een yield van 0,095%%. Bron: RTLz

Pers

18 feb 2014

18-02-2014: De Nederlandse overheid heeft dinsdag 3,7 miljard euro
opgehaald met de veiling van een 33-jarige staatslening. De lening tot 15
januari 2047 heeft een couponrente van 2,75 procent. Door heropeningen
moet de omvang van de lening
later stijgen tot minimaal 10 miljard euro. Bron: RTLz

Pers

17 feb 2014

17-02-2014: De Nederlandse staat heeft 1,20 miljard euro opgehaald met
een nieuwe lening voor 3 maanden en 1,02 miljard euro met de heropening
van een bestaande lening die over 6 maanden afloopt. Voor beide leningen
lag het streefbedrag op
1 tot 2 miljard euro. Het rendement op de 3-maandse lening kwam uit op
0,08 procent, dat op de langere lening op 0,09 procent. Het totale uitstaande
bedrag op de 6-maandse lening staat nu op 3,74 miljard euro. Bron: RTLz

Pers

11 feb 2014

11-02-14: De Nederlandse staat heeft dinsdag 2,3 miljard euro opgehaald
met de heropening van een lening die loopt tot 15 januari 2019 . Dat maakte
de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën bekend. Het
gemiddelde rendement op d
e obligaties bedroeg 0,907 procent. Het uitstaande volume bedraagt nu 10,2
miljard euro. Bron: RTLz

Pers

06 feb 2014 06/02/2014: De staat heeft 4,9 miljard euro verdiend op de hulp aan ING en
nog eens 1,1 miljard aan de steun voor Aegon. Bron: RTLz Pers

05 feb 2014

05-02-2014: De Nederlandse staat heropent op 11 februari een 5-
jaarslening en wil daarmee 2 tot 3 miljard ophalen. De lening, met een
looptijd tot 15 januari 2019, heeft een coupon van 1,25%%. Het reeds
uitstaande bedrag van de lening is EU
7,9 miljard. Bron: RTLz

Pers

04 feb 2014

04-02-2014: De Nederlandse staat heeft het laatste deel van de gebundelde
Amerikaanse rommelhypotheken van ING voor 2,06 miljard dollar verkocht.
De Nederlandse staat schoot ING in 2009 te hulp door 80 procent van het
risico op het pakket A
merikaanse hypotheekobligaties, de Alt-A-portefeuille, over te nemen. Bron:
BNR

Pers

03 feb 2014

03-02-14: De Nederlandse overheid heeft maandag 2,07 miljard euro
opgehaald met de veiling van kortlopende leningen. De opbrengst kwam
daarmee uit aan de onderkant van de vorig week afgegeven bandbreedte
van 2 tot 4 miljard euro. De Staat l
eende 1,07 miljard euro tot 29 april dit jaar. De gemiddelde rente op deze
obligaties kwam uit op 0,07 procent. Daarnaast werd 1 miljard euro
opgehaald met een lening tot 31 juli. De rente hierop bedroeg 0,085 procent.
Bij beide leningen we
rd gemikt op een opbrengst van 1 tot 2 miljard euro. Bron: RTLz

Pers

28 jan 2014

28-01-14: De Nederlandse staat heeft voor 1,34 miljard euro aan obligaties
verkocht. De overheid verkocht voor 890 miljoen euro aan staatsleningen
met een looptijd tot 2016. De gemiddelde rente lag op 0,33 procent. Nog
eens 450 miljoen euro
werd opgehaald met langlopende leningen tot 2037 met een gemiddelde
rente van 2,67 procent. Bron: RTLz

Pers

20 jan 2014

20-01-2014: De Nederlandse overheid heeft maandag 2,78 miljard euro
opgehaald met de heropening van twee kortlopende staatsleningen. De
Staat leende 1,51 miljard euro voor 3 maanden, tegen een gemiddelde rente
van 0,14 procent. Daarnaast we
rd 1,27 miljard euro geleend voor een halfjaar, tegen een rente van 0,146
procent. Op de kortste lening staat nu een bedrag van 4,4 miljard euro uit.
De lening van 6 maanden bedraagt nu 5,6 miljard euro. Bron: RTLz

Pers

16-01-14: De Nederlandse staat heeft de tweede veiling uit de portefeuille
gebundelde Amerikaanse rommelhypotheken van ING afgerond. In totaal
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16 jan 2014

werd voor 4,27 miljard dollar (3,14 miljard euro) aan verpakte
hypotheekleningen in de markt geze
t. In december werd al bijna de helft van de totale portefeuille, met een
waarde van 11,6 miljard dollar, van de hand gedaan. De portefeuille heeft
nu nog een waarde van 2,1 miljard dollar en wordt binnen een jaar volledig
verkocht. Pas als
die operatie is afgerond, kan de totale opbrengst voor de Staat worden
vastgesteld. Bron: Nu.nl

Pers

14 jan 2014

14/01/2014: De Nederlandse overheid heeft dinsdag 3,5 miljard euro
opgehaald met een 3-jarige staatslening. De rente die over de lening moet
worden betaald is hoger dan bij de vorige vergelijkbare veiling. Het
gemiddelde rendement op de obl
igaties kwam uit op 0,57 procent. Bij de vorige veiling, eind november,
volstond een rente van gemiddeld 0,28 procent. Bron: RTLz

Pers

06 jan 2014

06-01-2014: De Nederlandse staat heeft bijna 3,5 miljard euro opgehaald
met de veiling van twee leningen. De heropening van een lening die afloopt
op 31 maart bracht 1,74 miljard euro op en de uitgifte van een nieuwe lening
die verstrijkt o
p 6 januari 2015 nog eens 1,72 miljard euro. Voor beide leningen gold een
streefbedrag van 1 à 2 miljard euro. De kortste lening, waarop nu 5,84
miljard euro uitstaat, biedt een rendement van 0,035 procent, de langere
0,14 procent. Bron: RT
Lz

Pers

31 dec 2013

31-12-13: SNS Reaal heeft de aandelen Property Finance overgedragen
aan de Staat die deze op zijn beurt zal onderbrengen bij NL Financial
Investments (NLFI). NLFI is in 2011 speciaal opgericht voor het beheer van
aandelen van genationalisee
rde ondernemingen. Property Finance is de vastgoedtak van SNS Reaal die
het financiële concern aan de rand van de afgrond bracht. De waarde van
de vastgoedfinanciering en het vastgoed van Property Finance is 4,8 miljard
euro. Bron: Bnr

Pers

31 dec 2013

31-12-13: De Nederlandse staat wil volgende week maandag 2 tot 4 miljard
euro ophalen met de veiling van een nieuwe lening en de heropening van
een andere lening. Dat werd dinsdag bekendgemaakt. Het gaat om 1 tot 2
miljard euro die binnen m
oet komen met de heropening van een lening die loopt tot 31 maart 2014.
Het uitstaande volume is 4,1 miljard euro. Verder moet 1 tot 2 miljard euro
worden opgehaald met een nieuwe lening die loopt tot 6 januari 2015. Bron:
RTLz

Pers

 

Historiek & activiteiten

 
Juridische struktuur

 
Rechtsvorm Publiekrechtelijke

rechtspersoon

Startdatum 1848

Andere benamingen Dutch Government

De Staat der Nederlanden

Nederlandse Regering

 

Bedrijfsactiviteit & personeel

Bedrijfsactiviteit Code Activiteitenbeschrijving

SIC (primair) 91110000 Leidinggevende organen

D&B interview - Centrale regering

 

Import/Export

 

Import: Nee

Export: Nee
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Aantal werknemers

 

Geschat aantal 569

 

Historisch overzicht van gebeurtenissen

Type Details Datum

Naam Regering Van de Staat der Nederlanden 26 jan 2011

Vorige Nederlandse dochterondernemingen N.V. NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor
Noord-Nederland -

N.V. Rechterland -

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. -

Ultra-Centrifuge Nederland N.V. -

EBN B.V. -

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. -

Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) N.V. -

Sdu B.V. -

De Koninklijke Nederlandse Munt N.V. -

N.V. Nederlandse Spoorwegen -

Texel Airport N.V. -

Stichting Sociaal Fonds Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer -

Twinning Holding B.V. -

Saranne B.V. -

NOVEC B.V. -

 

Directieleden

 
Huidige bedrijfsleiding

Mark Rutte

Bevoegd Functionaris, Aangesteld voor jan 2011

Geboren 14 feb 1967, Nederland

 

Gelinkte bestanden

Mijn informatie

Mijn Informatie

Gebruik deze sectie om aanvullende informatie toe te voegen aan het dossier.

Opmerking: de door u ingevoerde informatie zal niet worden opgenomen in de D&B Databank en staat enkel ter
beschikking van uw eigen medewerker(s).

Dit bedrijf staat in uw volgende folders:
- Specimen Rapporten
- Mijn Bedrijven

Klantnummer  
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Deze informatie mag niet, volledig of gedeeltelijk, worden gereproduceerd op welke wijze dan ook.
 

© 2005-2016 Dun & Bradstreet, Inc.

Referentie * receptierotterdam@dnb.com

Centrale referentie receptierotterdam@dnb.com

Account Managers  

Kredietlimiet  

Totaal openstaand  
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