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Synthese

Beslissingsprocedure
Door de rijksmiddelenbegroting goed te keuren machtigt de Kamer van Volksvertegenwoordigers de minister van Financiën ertoe afgeleide producten aan te
wenden voor het beheer van de staatsschuld.
De Thesaurie maakt gebruik van afgeleide producten om de ﬁnanciële lasten van
de staatsschuld te verlichten door een actief beheer van de risico’s die verbonden
zijn aan de volatiliteit van de interestvoeten en van de koers van vreemde munten.
De afgeleide producten bieden de Schatkist ook de mogelijkheid de structuur van
de schuldportefeuille te optimaliseren en zich in te dekken tegen de risico’s waarmee toekomstige emissies en wisselverrichtingen gepaard gaan.
De beslissing om te werken met een afgeleid product wordt collegiaal genomen
door het strategisch comité voor de schuld dat bestaat uit de administrateurgeneraal van de Thesaurie, die het comité voorzit, de vertegenwoordiger van de
minister van Financiën, de drie directeurs van het Agentschap van de Schuld,
de auditeur-generaal van Financiën, die aan het hoofd staat van de dienst voor de
rijksschuld, en de interne auditeur van het agentschap.
De audit van het Rekenhof omvat alle verrichtingen tussen januari 2002 en september 2004.
Producten voor indekking tegen wisselrisico’s
Hoewel de schuld in deviezen marginaal is ten aanzien van de schuld in euro, blijft
de Schatkist blootstaan aan het wisselrisico dat bestaat uit een stijging van de
terugbetalingskost van het kapitaal of een stijging van de betaling van de interest
als gevolg van een waardestijging van de vreemde munt tegenover de euro.
Dat risico, dat bestaat op het ogenblik dat de Schatkist deviezen moet kopen,
betreft de leningen uitgegeven of omgezet in de drie munten waarop de Schatkist
een beroep doet: de Zwitserse frank, de yen en de Amerikaanse dollar.
De Schatkist dekt zich tegen dat risico in door op termijn deviezen aan te kopen
of door gebruik te maken van opties.
Men dient eveneens de wisselkoersswaps te vermelden waardoor de Schatkist
zich ertoe verbindt aangekochte deviezen te herverkopen om een lening die op
vervaldag komt, terug te betalen. Die swaps worden voornamelijk op het einde
van het jaar aangewend om de excedentaire liquide middelen te verminderen. Een
van de gevolgen van die swaps is een tijdelijke vermindering van het encours van
de schuld in deviezen.
Gelet op de relatieve stabiliteit van de wisselkoersen tussen de ondertekening
van de contracten en hun vervaldag, waren de wisselverliezen en –winsten die uit
de aanwending van afgeleide producten voortvloeiden, voor de Schatkist miniem.
De situatie zou verschillend zijn geweest mochten de wisselkoersen zeer instabiel
zijn geweest.
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Producten voor indekking tegen interestvoetrisico’s
De interestlasten, die ongeveer een vierde van de uitgaven van de Staat (buiten
aﬂossing) vertegenwoordigen, zijn afhankelijk van het bedrag van de emissies en
van de evolutie van de interestvoeten op de ﬁnanciële markten.
Het belangrijkste risico is dat, als gevolg van een stijging van de intrestvoeten, de
rentelasten hoger komen te liggen dan de kredieten die in de begroting ingeschreven zijn.
Teneinde alle onzekerheid omtrent een eventuele stijging van de interestvoeten
weg te nemen, maken afgeleide producten het mogelijk vooraf de interestvoeten
vast te leggen die voor de toekomstige emissies zullen worden betaald. Het is
met dat doel dat de Schatkist op voorhand de interestvoet van de emissie van
een gedeelte van de schatkistcertiﬁcaten en de lineaire obligaties heeft vastgesteld via swaps of forward rate agreement.
Andere swaps worden daarentegen aangewend om een vaste coupon om te zetten in een vlottende coupon teneinde de interestlasten te verminderen. In het
geval van een normale (stijgende) structuur op termijn van de interestvoetcurve
leveren die swaps onmiddellijk een besparing op de interestlasten op. Die besparing blijft gedurende de gehele duur van de swap bestaan op voorwaarde dat de
interestvoeten op korte termijn steeds lager blijven dan de te ontvangen vaste
interestvoet. Het volgen van die strategie wordt evenwel beperkt door de algemene richtlijnen omdat het risico bestaat van een verhoging van de interestlasten
in geval van een stijging van de interestvoeten.
De Schatkist heeft eveneens beslist met swaps te gaan werken in bijzondere
gevallen zoals beleggingen of emissies van leningen op zeer lange termijn.
Voor de jaren 2002 tot 2004 wordt de winst voor de Schatkist die voortvloeit uit de
aanwending van producten voor indekking tegen interestvoetrisico’s op 237 miljoen euro geraamd.
Besluit
Het Rekenhof is van oordeel dat van de meeste van de afgeleide producten die
de Thesaurie aanwendt, haar in staat stelt zich ten dele in te dekken tegen een
stijging van de wisselkoersen of van de interestvoeten, of gebruik te maken van
een eventuele daling daarvan.
De aanwending van dergelijke dekkingsproducten is een relevante praktijk in het
raam van het beheer van de overheidsschuld en ze kadert binnen de doelstellingen
omschreven in artikel 8, § 2, van de wet houdende de rijksmiddelenbegroting.
De audit bevat eveneens aanbevelingen betreffende een interneprocedurebeschrijving, het in rekening brengen van de opportuniteitskosten en het annuleren
van een afgeleid product waarvan de onderliggende waarde verdwenen is.
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Inleiding

Wettelijk en reglementair kader
1

De toelating om afgeleide producten aan te wenden in het raam van het beheer
van de rijksschuld is een prerogatief van het parlement dat vorm heeft gekregen
door de goedkeuring van artikel 8 van het wetsontwerp houdende de rijksmiddelenbegroting, en hoofdzakelijk § 3, 1, e):
“De minister van Financiën wordt gemachtigd om iedere ﬁnanciële beheersverrichting af te sluiten binnen de grenzen gesteld in § 2 hiervoor.
Onder ﬁnanciële beheersverrichting wordt verstaan:
e) de interestswaps en de deviezenswaps, de opties, de termijncontracten en elk
ander instrument van het ﬁnancieel, budgettair en kredietrisicobeheer dat verband houdt met de federale staatsschuld en die toegelaten zijn door de minister
van Financiën in toepassing van § 2 hiervoor.”
Artikel 8, § 2, van de wet houdende de rijksmiddelenbegroting speciﬁceert dat
het beheer van de overheidsschuld als voornaamste doel heeft de ﬁnanciële kost
van de staatsschuld en van de andere openbare entiteiten en van het algemeen
bestuur te verminderen in het kader van een beheer van de marktrisico’s en van
de operationele risico’s rekening gehouden met de algemene doelstellingen van
het begrotings- en het monetair beleid.
Daartoe stelt de minister van Financiën, op voorstel van het strategisch Comité
van de Schuld, de algemene richtlijnen vast die van toepassing zijn op het beheer
van de staatsschuld. Die richtlijnen hebben betrekking op de structuur van de
portefeuille van de schuld en op het niveau van de risico’s die daaraan kunnen
zijn verbonden.

2

De machtiging die het parlement aan de minister van Financiën geeft om afgeleide producten aan te wenden, wordt ieder jaar vernieuwd door de goedkeuring
van de rijksmiddelenbegroting en betreft alle types van afgeleide producten.

3

Samen met de beleggingen en de verrichtingen tot aankoop op de secundaire
markt vormt de aanwending van afgeleide producten een van de belangrijkste
instrumenten die de Thesaurie gebruikt in het raam van het ﬁnanciële beheer van
de portefeuille van de staatsschuld, die in hoofdzaak bestaat uit lineaire obligaties en schatkistcertiﬁcaten.

Draagwijdte van de audit
4

De doelstelling van de audit bestaat in het voorstellen en analyseren van de verschillende afgeleide producten die de Thesaurie aanwendt om zich in te dekken
tegen de variaties van de wisselkoersen en de interestvoeten.

5

De voornaamste behandelde thema’s zijn de volgende:
•

analyse van het beslissingsproces, van de selectie van de tegenpartij en
van het beheer van het kredietrisico;

•

analyse van de weerslag van de aanwending van die producten op de portefeuille van de staatsschuld en op het niveau van de marktrisico’s zoals
bepaald in de algemene richtlijnen;

•

onderzoek van de kosten van de verschillende verrichtingen.
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Methodologie
6

Bij brief van 25 mei 2003 heeft het Rekenhof de minister van Financiën op de
hoogte gebracht van zijn intentie over te gaan tot een onderzoek van de afgeleide
producten.
Het voorlopig verslag is op 26 april 2005 voor een eerste tegensprekelijk debat
toegestuurd aan de administrateur-generaal van de Thesaurie. De Thesaurie heeft
zijn commentaar meegedeeld in een brief van 2 juni 2005. Die commentaar werd
hetzij rechtstreeks verwerkt in dit verslag hetzij aangeduid met een verticale lijn
in de marge.
Vervolgens werd een ontwerpverslag voorgelegd aan de minister van Financiën,
die op 6 december 2005 heeft geantwoord. De commentaren van de minister
worden eveneens duidelijk aangegeven in dit verslag.
De brieven van de administrateur-generaal van de Thesaurie en van de minister
van Financiën zijn eveneens integraal op het einde van het rapport opgenomen.

7

Dit verslag omvat alle verrichtingen tussen januari 2002 en september 2004.

8

Het Rekenhof wordt op de hoogte gebracht van elk nieuw contract dat door de
Thesaurie wordt ondertekend1 en bijkomende informatie werd bekomen door
briefwisseling met de administratie. Hier moet worden gewezen op de perfecte
medewerking van alle ambtenaren waarmee de vertegenwoordigers van het hof
in de loop van die controle contact hebben opgenomen.

9

Het boekhoudkundig onderzoek van de afgeleide producten dient te gebeuren door
een analyse van de schrifturen uitgevoerd op rekeningen voor orde en op thesaurierekeningen, veeleer dan door het onderzoek van de budgettaire aanrekeningen
die slechts een globaal saldo van de verschillende verrichtingen geven.
Een onderzoek van de uitgaven met betrekking tot de afgeleide producten via de
ordonnanties die ter visering aan het Rekenhof worden voorgelegd, is niet volledig omdat de uitgaven die op een thesaurierekening worden geboekt, niet aan
het visum onderworpen zijn.
Thans kan de boekhoudkundige opvolging van de verrichtingen slechts gebeuren
op grond van de informatie vanwege de dienst comptabiliteit van de Thesaurie.
Voor de afgeleide producten gaat het vooral om de onderrichtingen toegezonden door het back-ofﬁce van het Agentschap van de schuld aan de Rijkskassier
(Nationale Bank)2.

1

In gemeenschappelijk overleg tussen de Thesaurie en de vertegenwoordigers van het Rekenhof
worden sommige swaps van kleinere ﬁnanciële omvang niet meegedeeld. De lijst van die verrichtingen is echter beschikbaar on een gegevensbank die het Rekenhof kan raadplegen.

2

Zie de punten 27 tot 31 – Adminstratieve procedures.

8
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Hoofdstuk 1
Analyse van het beslissingsproces en van de selectie van
de tegenpartij

1.1

Beslissingsproces

10

De Administratie van de Thesaurie, en meer inzonderheid het Agentschap van
de Schuld, wendt afgeleide producten aan om de ﬁnanciële lasten van de staatsschuld te verminderen door een actief beheer van de risico’s die samenhangen
met de volatiliteit van de interestvoeten en van de wisselkoersen. De afgeleide
producten maken het de Schatkist eveneens mogelijk de structuur van de portefeuille te optimaliseren en zich in te dekken tegen risico’s die gepaard gaan met
toekomstige wisselverrichtingen en emissies.

11

Het Agentschap van de Schuld, dat in 1998 binnen de Administratie van de
Thesaurie werd opgericht, is verantwoordelijk voor het operationele beheer van
de federale staatsschuld. Het bestaat uit drie directies: het front-ofﬁce (de plaats
waar de verrichtingen worden uitgevoerd), het middle-ofﬁce (risicobeheer en
marketing) en het back-ofﬁce (administratieve behandeling van de verrichtingen
en beheer van het informaticasysteem).

12

De beslissing om een afgeleid product aan te wenden wordt collegiaal genomen
door het strategisch comité voor de schuld dat werd opgericht door artikel 8, § 2,
van de wet houdende de rijksmiddelenbegroting. De leden van dat comité zijn de
administrateur-generaal van de Schatkist, die het voorzit, de vertegenwoordiger
van de minister van Financiën, de drie directeurs van het Agentschap van de
Schuld, de auditeur-generaal van Financiën, hoofd van de dienst van de staatsschuld en de auditeur-adviseur van het agentschap.

13

Het strategisch comité steunt op de gemotiveerde voorstellen van het uitvoerend comité dat afwisselend wordt voorgezeten door de drie directeurs van het
agentschap en waarvan de leden de onderdirecteurs van het agentschap, de auditeur-generaal van Financiën, diensthoofd van de dienst van de staatsschuld en de
auditeur-adviseur van het agentschap zijn.

14

De dekkingsstrategieën worden binnen het agentschap ontwikkeld, maar voor
bijzondere constructies zijn sommige voorstellen die het uitvoerend comité doet,
gebaseerd op informatie meegedeeld door specialisten in schatkistwaarden (primary dealers)3. Die banken worden overigens zesmaandelijks geëvalueerd, inzonderheid op grond van de kwaliteit van de informatie en van de aanbevelingen
verstrekt aan de Schatkist. Het agentschap is derhalve verantwoordelijk voor de
technische analyse van alle informatie afkomstig van externe bronnen.

15

Wanneer het strategisch comité zijn instemming geeft, worden het uitvoerend
comité en vervolgens het marktcomité belast met de uitvoering van de verrichtingen. Het marktcomité komt daartoe elke dag samen. Het wordt voorgezeten door
de directeur van het front-ofﬁce en bestaat uit de directeur van het middle-ofﬁce,
de auditeur-generaal van Financiën, hoofd van de dienst van de staatsschuld en
verschillende medewerkers (waaronder de traders van de marktzaal).

3

De primary dealers zijn banken geselecteerd door de minister van Financiën om het plaatsen van
effecten uitgegeven door de Schatkist te bevorderen, de liquiditeit ervan op de secundaire markt
te verzekeren en om beleggingen in de schuld van de Belgische Staat aan te moedigen.
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16

De belangrijkste door die comités genomen beslissingen worden in notulen opgenomen.

17

Artikel 8, § 5, van de rijksmiddelenbegroting machtigt de minister van Financiën
ertoe aan de ambtenaren-generaal van de Administratie van de Thesaurie en aan
de personeelsleden van het Agentschap van de Schuld de bevoegdheid te delegeren om contracten betreffende afgeleide producten af te sluiten.
Ter uitvoering van dat artikel neemt de minister van Financiën jaarlijks een ministerieel besluit houdende bevoegdheidsdelegatie dat nominatim alle personen
citeert die bevoegd zijn om beheersverrichtingen te doen4. Het gaat om de administrateur-generaal van de Thesaurie, de directeur en de personeelsleden van
het front-ofﬁce en de directeur van het middle-ofﬁce. Daarentegen zijn enkel de
administrateur-generaal van de Thesaurie, de directeur en de verantwoordelijken
van het back-ofﬁce bevoegd om de documenten voor de uitvoering van die verrichtingen te ondertekenen.

1.2
18

Kredietrisico

Het kredietrisico is het risico dat de tegenpartij haar verplichtingen inzake levering of betaling niet nakomt.
De Schatkist is van oordeel dat het kredietrisico geen operationeel risico is in
de zin van artikel 8, § 2, van wet houdende de rijksmiddelenbegroting; de operationele risico’s zijn beperkt tot de risico’s die gepaard gaan met een vergissing
in de behandeling van de administratieve verrichtingen, al dan niet vanwege een
technologische tekortkoming.

Commentaar van
de administratie

Het Rekenhof is van oordeel dat het kredietrisico bijgevolg naast de marktrisico’s
en de operationele risico’s zou moeten worden vermeld in artikel 8, § 2, van de
wet houdende rijksmiddelenbegroting.
De minister van Financiën antwoordt dat artikel 8, § 3, e, van de wet houdende de
rijksmiddelenbegroting machtiging verleent tot de aanwending van instrumenten
voor het beheer van de ﬁnanciële, budgettaire en kredietrisico’s, met toepassing
van artikel 8, § 2. Hij is dan ook van mening dat de huidige teksten reeds duidelijk
aangeven dat het kredietrisico moet worden beheerd.
19

Commentaar van
de minister

Teneinde het risico maximaal te beperken, neemt het Agentschap van de Schuld
diverse voorzorgsmaatregelen:
De tegenpartij moet de ISDA-documentatie5 hebben ondertekend. Dat is
een raamovereenkomst die wereldwijd bekend is en die bestaat uit een
basistekst en een bijlage die de juridische grondslag van de verrichting
deﬁniëren. De ISDA-overeenkomst vermeldt eveneens de deﬁnities die de
opstelling van de na de overeenkomst geredigeerde bevestigingen vereenvoudigt.

•

4

Zie het ministerieel besluit van 6 januari 2004 betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te
kennen delegaties inzake de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de
Staatsschuld.

5

Het gaat meer speciﬁek om de overeenkomst 1992 Multicurrency-Cross Border ISDA Master
Agreement. De International Swaps and Derivatives Association is een in de Verenigde Staten
gevestigde vereniging die als doel heeft de omzichtige en doeltreffende ontwikkeling van de handel
in afgeleide producten aan te moedigen. De grote banken zijn in de raad van bestuur ervan vertegenwoordigd.

10
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De tegenpartij moet eveneens over voldoende eigen middelen beschikken6
en minimum over een rating van een van de drie voornaamste ratingagentschappen beschikken (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch). Bovendien
moet elk van de toegekende ratings minimaal een “A” zijn7. De tegenpartijen van de Schatkist hebben gemiddeld een rating “AA”.

•

20

Op basis van de ratings en eigen middelen (gepubliceerd in de jaarverslagen van
de banken en in sommige ﬁnanciële gegevensbanken) berekent het middle-ofﬁce
de kredietgrens voor elke tegenpartij die het maximum vormt van de verrichtingen die met de bank in kwestie gemachtigd zijn. De verschillende verrichtingen
die met de bank worden gedaan (afgeleide producten, beleggingen, repo’s en
reverse repo’s), vormen de blootstelling aan het kredietrisico en mogen het vastgestelde maximum niet overschrijden.
Voor de afgeleide producten houdt de blootstelling aan het kredietrisico rekening
met de waardering marked to market 8 vermeerderd met een add-on die de volatiliteit van de markt weergeeft. De door de Thesaurie aangewende add-on zijn
geïnspireerd door die welke de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling hanteert en ze zijn omzichtiger dan de internationale normen die de Bank
voor Internationale Betalingen aanbeveelt.

21

Vooraleer met een tegenpartij te onderhandelen moet de trader zich ervan vergewissen dat de blootstelling aan het kredietrisico van de tegenpartij in kwestie de
door de Schatkist berekende grens niet overschrijdt.

22

De personeelsleden van het middle-ofﬁce zijn verantwoordelijk voor het opstellen
van parameters voor het informaticasysteem en voor het maandelijks redigeren
van een nota betreffende het beheer van het kredietrisico ter attentie van het
strategisch comité.

23

De Schatkist bestudeert eveneens de mogelijkheid aan de tegenpartijen die het
meest blootstaan aan een kredietrisico, waarborgen (“collaterals”) te vragen.

1.3
24

Keuze van de tegenpartij

Voor de verrichtingen met afgeleide producten is de tegenpartij altijd een primary
of een recognized9 dealer. Dat is één van de belangrijkste voordelen die het
agentschap toekent aan specialisten inzake schatkistwaarden, naast de commissies die naar aanleiding van de syndicaties worden gestort10.
Dat voordeel is opgenomen in de lastenboeken van de primary dealers (de geprivilegieerde tegenpartijen van de Schatkist voor haar beheersverrichtingen) en
van de recognized dealers (de tegenpartijen die de Schatkist kan kiezen voor
haar beheersverrichtingen).
6

De notie van eigen middelen is die welke is opgenomen in het akkoord van Basel betreffende de
eigen middelen die in 1988 werd opgesteld door het Comité van Basel op de bankcontrole. Dat
comité bestaat uit de centrale banken en de instellingen belast met de reglementering van en het
toezicht op het bankwezen en vergadert bij de Bank voor Internationale Betalingen.

7

De maximale rating is AAA.

8

Een valorisering marked to market steunt op de actuele nettowaarde van de toekomstige stromen.

9

De recognized dealers hebben als belangrijkste opdracht prospectiewerk naar nieuwe markten te
verrichten en ze vormen bovendien een “wervingsreserve” voor het korps van de primary dealers.

10

Het principe van een emissie via syndicatie is dat een groep van banken zich voor rekening van de
uitgever belast met het plaatsen van de effecten bij de investeerders. Dat type van emissie geeft
de Schatkist de waarborg dat de volledige emissie zal worden geplaatst. De syndicatie wordt
gebruikt voor de emissie van een eerste tranche van een nieuwe lijn van een lineaire obligatie.
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25

Naargelang van de verrichting bepaalt het stategisch comité of het marktcomité
de gekozen tegenpartij(en)11.
Om de tegenpartij te kiezen houdt de Schatkist in hoofdzaak rekening met vijf
criteria:
•

de blootstelling aan het kredietrisico;

•

de instemming van de tegenpartij met de bijlage bij het ISDA-document;

•

de kwaliteit van de informatie door de bank verstrekt betreffende de
marktomstandigheden;

•

de performantie van de bank op de primaire en de secundaire markt;

•

het aantal contracten dat reeds met elke tegenpartij werd afgesloten teneinde een evenwichtige verdeling te verzekeren.

Bovendien houdt de Schatkist in bepaalde gevallen rekening met de specialisatie
en de know-how van haar tegenpartijen.
26

De trader neemt contact op met de gekozen tegenpartij om de prijs van het
afgeleide product te vragen die vervolgens wordt vergeleken met de theoretische
prijs berekend door de programmatuur van het agentschap. Indien de door de
tegenpartij gegeven prijs de trader niet bevredigt, kan hij een order geven aan de
bank, waarbij hij zijn prijs oplegt. De bank kan het order weigeren; in dat geval
contacteert de trader een andere tegenpartij.

1.4

Administratieve procedures

27

Nadat de traders een transactie hebben afgesloten, stelt de tegenpartij een
pre-bevestiging op die de belangrijkste elementen van de verrichting vermeldt
(bedrag, looptijd, …). Het back-ofﬁce heeft die pre-bevestiging (die snel per fax
of e-mail wordt toegezonden) en de ofﬁciële bevestiging (opgesteld op grond van
het ISDA-document) nodig om de verrichting in het informaticasysteem te valideren en de administratieve opvolging ervan te verzekeren.

28

Overeenkomstig het ministerieel besluit houdende delegatie kan de trader die de
verrichting heeft afgesloten, nooit de ofﬁciële bevestiging (uitvoeringsdocument)
ondertekenen12.

29

Bij elke vervaldag voor een betaling zenden de back-ofﬁces elkaar een lijst met
de te betalen of te ontvangen bedragen. Na veriﬁcatie geeft het back-ofﬁce van
het agentschap de Rijkskassier (Nationale Bank) opdracht de tegenpartij te betalen of de ontvangst te innen.

30

Zodra de betaling uitgevoerd of de ontvangst geïnd is, zendt de Rijkskassier aan
de Thesaurie een staat van die verrichtingen die het de comptabiliteit mogelijk
maakt die verrichtingen op de verschillende rekeningen aan te rekenen.

11

Voor meer routinematige verrichtingen op de wisselmarkt beschikt de trader over een grotere
autonomie bij de keuze van de tegenpartij.

12

Ministerieel besluit van 6 januari 2004, artikel 3, 3°.

12
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Vanaf 2005 bestaat bij de Administratie van de Thesaurie een project om een
module te ontwikkelen voor een dubbele boekhouding13. Die module zou moeten
worden geïntegreerd in de programmatuur die alle verrichtingen bevat die de traders van het Agentschap van de Schuld hebben uitgevoerd, evenals de ﬁnanciële
stromen die door het back-ofﬁce werden bekrachtigd.
De dubbele boekhouding zou inzonderheid een geactualiseerde toestand opleveren van alle verbintenissen met betrekking tot de afgeleide producten (met
inbegrip van de verbintenissen die nog geen ﬁnanciële stromen hebben gegenereerd).

32

Via de valorisering marked to market voorgesteld in het maandelijks verslag over
het beheer van het kredietrisico dat door het middle-ofﬁce wordt opgesteld, kan
het strategisch comité de evolutie van de swaps in het licht van de interestvoeten
opvolgen. Tevens ontvangt het strategisch comité elk trimester een nota van het
front-ofﬁce dat alle verrichtingen vermeldt waarbij afgeleide instrumenten op de
wisselmarkten werden gebruikt, evenals de wisselkoerswinsten of -verliezen.
Het Agentschap van de Schuld actualiseert maandelijks de begroting van de
rijksschuld en vermeldt in zijn analytische overzichten het resultaat dat dankzij
de afgeleide producten gerealiseerd wordt op de interestlasten op korte en lange
termijn. Bedoelde actualisering wordt meegedeeld aan het strategisch comité van
het agentschap en aan de strategische beleidscellen van de FOD’s Financiën en
Begroting, alsook aan de Nationale Bank van België.

13

De begroting van de staatsschuld voor het jaar 2005 voorziet in een krediet van 150.000 euro op
basisallocatie 45.40.74.04 voor de ontwikkeling van een module van back-ofﬁce en van een dubbele boekhouding.
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Hoofdstuk 2
Analyse van de afgeleide producten gebruikt door de Schatkist

2.1
2.1.1

Producten voor indekking tegen wisselrisico’s
Context

33

Hoewel de schuld in vreemde munten marginaal is ten aanzien van de schuld in
euro14, blijft de Schatkist blootgesteld aan een wisselrisico dat bestaat uit een
verhoging van de kost voor de terugbetaling van het kapitaal of de betaling van
interest als gevolg van een stijging van de munt ten aanzien van de euro.

34

Dat risico, dat bestaat op het ogenblik dat de Schatkist vreemde munten moet
aankopen, betreft de leningen uitgegeven of geconverteerd in de drie munten
waartoe de Schatkist haar toevlucht neemt: de Zwitserse frank, de yen en de
Amerikaanse dollar.

35

Ten aanzien van dat risico beschikt de Schatkist over verschillende strategieën
om vreemde munten aan te kopen15:
•

Het is in de eerste plaats mogelijk de vervaldag van de lening of van de
coupons af te wachten en op dat ogenblik de vreemde munten op de wisselmarkt te kopen. Een variante op die strategie bestaat erin de aankoop
van de vreemde munten over een bepaalde periode te spreiden om het
risico te diversiﬁëren;

•

Een tweede strategie bestaat erin de munten op termijn aan te kopen, te
weten vandaag vreemde munten aan te kopen die later zullen worden geleverd. De aankoop op termijn maakt het mogelijk een schuld in een vreemde
munt vóór de vervaldag in een schuld in euro om te zetten;

•

In de derde plaats kan de Schatkist opties aanwenden die het mogelijk
maken over vreemde munten te beschikken indien bepaalde marktvoorwaarden vervuld zijn. Het verschil met een aankoop op termijn is dat de
tegenpartij die een optie koopt het recht, maar niet de verplichting heeft
tot de transactie over te gaan.

36

Naast die strategieën kan de Schatkist van oordeel zijn dat het niet opportuun is
vreemde munten aan te kopen om de lening die op vervaldag komt, terug te betalen. In dat geval zal de terugbetaling worden geﬁnancierd door de emissie van een
nieuwe lening op korte termijn in de vreemde munt. In die hypothese vermindert
de schuld in vreemde munten niet en blijft het wisselrisico bestaan.

37

Tot slot moeten de wisselkoersswaps worden geciteerd waarbij de Schatkist de
verplichting aangaat de vreemde munten terug te verkopen die werden gekocht
om een lening terug te betalen die op vervaldag komt. Die swaps worden inzonderheid aangewend om op het einde van het jaar de excedentaire middelen weg te
werken. Een gevolg van die swaps is een tijdelijke vermindering van het encours
van de schuld in vreemde munten.

14

Eind november 2004 vertegenwoordigde de schuld in vreemde munten slechts 1,44 % van de totale
staatsschuld.

15

De diverse strategieën worden uiteengezet in de punten 2.1.2 tot 2.1.4.

14
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2.1.2

Aankoop op termijn van vreemde munten

38

Door dat contract verbindt de tegenpartij zich ertoe aan de Schatkist op een welbepaalde dag in de toekomst (de vervaldag van de lening) een bepaalde kwantiteit aan vreemde munten te leveren tegen een koers die op voorhand wordt
vastgesteld (forward koers). De Schatkist kan een termijncontract onderhandelen
als zij van oordeel is dat een reëel risico bestaat dat de wisselkoersen op het
ogenblik van de terugbetaling van de vreemde munten nadeliger zullen zijn dan
de forward koersen die op dat ogenblik gelden.

39

De aankoop op termijn maakt het derhalve mogelijk het bedrag in euro te waarborgen van een schuld op termijn die in een vreemde munt is uitgedrukt (onderliggend) en zich in te dekken tegen een eventuele stijging van de munt op het
ogenblik van de terugbetaling van de lening.

40

Op de vervaldag van het contract is de Schatkist derhalve verplicht de vreemde
munten in ontvangst te nemen en aan de tegenpartij de overeengekomen prijs te
betalen, zelfs indien de wisselkoers die in het contract gespeciﬁceerd is, minder
gunstig is dan de koers van de dag (spot koers).

41

De koers die in het termijncontract vastgesteld is (forward koers), is geen speculatie op de evolutie van de koers van de munt, maar hangt enkel af van de
interestvoeten van de euro en van de munt waarover onderhandeld werd. Het is
overigens weinig waarschijnlijk dat de koers op de dag van de levering gelijk is
aan de koers forward.
Uitgevoerde verrichtingen

Datum

Aantal
contracten

Op termijn
aangekochte munten

Onderliggend

Januari 2002

5

5.000.000.000 JPY

Juni 2002
Juli 2002
November 2002
Mei 2003

4
5
2
1

87.227.116 USD
129.347.895 USD
35.909.262 USD
2.916.986.301 JPY

November – december 2003
December 2003

4
1

204.935.776 CHF
8.099.237 CHF

Februari 2004

4

150.000.000 CHF

Kapitaal, lening 50.000.000.000 JPY,
6,875 %, 1991-200116
BTB
BTB
BTB
Coupons, lening 65.000.000.000 JPY,
4, 50 %, 1994-2004
BTB
Coupons, lening 60.000.000.000 JPY
(geswapt), 1993-2003
BTB

Maart – juni 2004

20

60.000.000.000 JPY

Augustus 2004

6

300.000.000 USD

Augustus – september 2004

3

150.000.0000 CHF

16

Kapitaal, lening 65.000.000.000 JPY,
4,50 %, 1994-2004
Kapitaal, lening 500.000.000 USD,
9,20 %, 1990-2010
BTB

Op de vervaldag van de lening was de wisselkoers niet voordelig voor de Schakist en er werd
beslist de terugbetaling ervan te ﬁnancieren door de emissie van BTB in yen. Terwijl een schatkistcertiﬁcaat uitsluitend in euro wordt uitgegeven, is een Belgian Treasury Bill (BTB) een effect op
korte termijn uitgegeven in de munt van een Lid-Staat van de OESO. De vijf contracten vermeld
in de tabel betreffen de aankoop op termijn van yen om de BTB terug te betalen die in 2002 op
vervaldag kwamen.
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42

De aankoop op termijn in augustus 2004 van 300 miljoen Amerikaanse dollar
moet afzonderlijk worden bekeken gelet op de bijzonder lange termijn. De Schatkist heeft immers dollars 6 jaar op voorhand aangekocht. De verantwoordelijken
van het agentschap verantwoorden die beslissing door de historisch lage koers
van de dollar. Bovendien heeft die aankoop op termijn het mogelijk gemaakt de
volledige schuld die op lange termijn in dollar was uitgegeven, om te zetten in een
lening op lange termijn uitgegeven in euro.
In tegenstelling daarmee worden de aankopen op termijn van Zwitserse franken
van september 2004 gekenmerkt door een zeer korte termijn van één dag.

43

De dienst comptabiliteit van de Thesaurie berekent de wisselkoerswinst of het
wisselkoersverlies door de forward koers te vergelijken met de geldende koers
(spot koers) bij de aﬂoop van het contract, dat is op het ogenblik dat de tegenpartij de vreemde munten moet leveren.
Indien de koers spot euro/vreemde munt hoger is dan de koers forward, registreert de Schatkist een wisselkoersverlies. In het tegenovergestelde geval boekt
de Schatkist een wisselkoerswinst.

44

Jaar van de
verrichtingen

Totaal van de vreemde munten
op termijn aangekocht,
uitgedrukt in euro

Wisselkoers winst
(+)/-verlies (–) (euro)

%

2002
2003
2004

300.429.865,27
157.903.731,01
635.189.239,37

+ 1.429.794,48
– 922.132,17
– 9.692.303,29

0,48
0,58
0,15

Op de drie jaar zijn de wisselkoersverliezen en -winsten marginaal.
2.1.3

Opties

Verkoop van een aankoopoptie (call)
45

Wanneer de Schatkist niet zeker is van de evolutie van de koers van een munt,
bestaat de mogelijkheid, tegen een premie in euro, een aankoopoptie te verkopen die de tegenpartij het recht, maar niet de verplichting geeft van de Schatkist
op een bepaalde datum in de toekomst euro’s te kopen tegen vreemde munten
tegen een bepaalde koers (de strike).

46

Op de vervaldag van de optie17 bestaan twee hypothesen:
•

De koers euro/vreemde munt is lager dan de strike en de koper van de
call oefent zijn optie niet uit. In dat geval beschikt de Schatkist niet over
vreemde munten en om de schuld in vreemde munt die op vervaldag komt
terug te betalen, moet ze ofwel een nieuwe lening uitgeven, ofwel contant
vreemde munten aankopen.

•

De koers euro/vreemde munt is hoger dan de strike en de koper van de
call oefent zijn optie uit om van de Schatkist euro’s te ontvangen tegen
vreemde munten tegen de overeengekomen prijs.

17

De Schatkist heeft als regel genomen de duur van een optie tot een maand te beperken.

16
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De door de Schatkist verkochte optie heeft twee belangrijke kenmerken:
•

De strike van de optie is steeds hoger dan de spot koers op de dag van de
verkoop van de optie18. Indien de tegenpartij haar optie uitoefent, ontvangt
de Schatkist vreemde munten tegen een minder interessante koers dan
de koers van de dag, maar toch een betere koers dan die van de dag van
de verkoop van de optie.

•

De Schatkist waakt er eveneens over dat de strike van de optie steeds
hoger is dan de forward van het termijncontract. Dat heeft als gevolg dat,
indien de optie wordt uitgeoefend, de Schatkist de vreemde munten koopt
tegen een voordeligere koers dan indien ze die op termijn had gekocht.

Uitgevoerde verrichtingen
Datum

Aantal
contracten

Totaal aantal contracten
(vreemde munten)

Totaal van de ontvangen
premies (euro)

Onderliggend

Januari 2002
Maart-november 2002
Juni 2003 – april 2004
April 2004
Mei – september 2004

1
12
15
1
8

50.000.000 CHF
325.000.0000 USD
750.000.000 CHF
5.000.000.000 JPY
400.000.000 CHF

43.000
1.722.372
1.226.476
353.065
602.047

BTB
BTB
BTB
DP61319
BTB

48

Wanneer de tegenpartij haar optie uitoefent, berekent de Schatkist het wisselkoersverlies of de wisselkoerswinst door de strike van de optie te vergelijken
met de spot koers op de vervaldag van de optie. Het is dezelfde methode als die
welke voor de termijncontracten wordt gebruikt. Wanneer de optie niet wordt
uitgeoefend, is er geen wisselkoersverlies of –winst en boekt men slechts de
incassering van de premie.
De Schatkist heeft een wisselkoersverlies wanneer de optie wordt uitgeoefend,
maar dat moet worden bekeken in relatie met de ontvangen premies en met de
beslissing zich op een gegeven ogenblik in te dekken.

Jaar van de
verrichtingen

Totaal van de vreemde munten
ontvangen als gevolg van de uitoefening
van de optie, uitgedrukt in euro

2002
2003
2004
*

185.422.168,29
32.208.193,76
294.159.805,51

Wisselkoerswinst
(+)/-verlies (–) (euro)

%

Totaal van de
ontvangen premies*
(euro)

– 3.589.482,10
– 29.072,52
– 1.392.430,34

1,94
0,09
0,47

1.835.371,00
679.604,15
1.504.983,72

Met inbegrip van de premies voor de opties die niet werden uitgeoefend.

18

Wanneer de strike hoger is dan de spot koers van de dag van de verkoop van de optie, is de verkochte optie een optie out of the money.

19

Kapitaal, lening 65.000.000.000 JPY, 4,50 %, 1994-2004.
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Zero cost collar
49

Een collar is een combinatie van een aankoopoptie (call) en een verkoopoptie
(put). De Schatkist verkoopt een aankoopoptie aan een tegenpartij en koopt een
verkoopoptie bij dezelfde tegenpartij. Bij het verstrijken van de optie geeft de call
de tegenpartij het recht (maar niet de verplichting) euro’s te kopen tegen een
vreemde munt tegen een bepaalde prijs. Parallel geeft de put de Schatkist het
recht (maar niet de verplichting) euro’s te verkopen tegen vreemde munten tegen
de overeengekomen prijs. De datum van de uitoefening van de putoptie en van de
calloptie is identiek en de premies compenseren elkaar volledig (zero cost).

50

Indien de euro aan waarde verliest ten aanzien van de vreemde munt bij het verstrijken van de optie, zal de Schatkist zijn put kunnen uitoefenen en over vreemde
munten kunnen beschikken tegen een voordeligere koers dan de geldende koers
(spot koers) zonder een premie te betalen.
Indien de euro daarentegen aan waarde wint tegenover de vreemde munt, zal de
tegenpartij haar call uitoefenen en zal de Schatkist vreemde munten ontvangen
tegen een minder voordelige koers dan de koers van de dag.
In de beide hypotheses zal de Schatkist over vreemde munten beschikken om
haar schuld terug te betalen.
Uitgevoerde verrichtingen
Datum

Aantal
contracten

Bedrag per contract
(gemiddeld)

Totaal van de
ontvangen premies
(euro)

Onderliggend

Juni – juli 2002

2

25.000.000 USD

0

BTB

51

De wisselkoerswinst of het wisselkoersverlies wordt berekend zoals een optie,
dat wil zeggen door de strike te vergelijken met de wisselkoers die geldt op de
markt op de vervaldag van de verrichting.

Jaar van de
verrichtingen

Totaal van de vreemde munten ontvangen
als gevolg van de uitoefening van de optie,
uitgedrukt in euro

Wisselkoerswinst
(+)/-verlies (–) (euro)

%

2002

50.792.455,95

– 1.080.345,91

2,13

Accumulating forward
52

Zolang de koers euro/vreemde munt niet tot onder een bepaald niveau daalt
(het knock-out niveau), koopt de Schatkist elke dag een bepaalde hoeveelheid
vreemde munten tegen een vooraf bepaalde koers (strike):
•

indien de koers euro/vreemde munt lager is dan de strike, koopt de Schatkist de geplande hoeveelheid tegen de strike koers;

•

indien de koers van de dag euro/vreemde munt hoger is dan de strike,
moet de Schatkist het dubbele van de geplande hoeveelheid kopen, eveneens tegen de strike koers.

Die verrichting is interessant voor de Schatkist indien de koers euro/vreemde
munt onder de strike blijft want de Schatkist verwerft, zonder een premie te
betalen, vreemde munten tegen een koers die interessanter is dan de geldende
koersen.

18
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Indien de koers euro/vreemde munt daarentegen hoger is dan de strike, is de
Schatkist verplicht het dubbele aan vreemde munten te kopen tegen een minder
interessante koers.
Indien de dagkoers onder de knock-out daalt, wordt de verrichting stopgezet en
kan de Schatkist slechts een percentage behouden van de vreemde munten die
de voorgaande dagen werden geaccumuleerd.
53

Die optie met barrière is het meest complexe afgeleid product dat de Schatkist
gebruikt. Terwijl de klassieke optie voor ongeveer een maand wordt afgesloten,
wordt de accumulating forward voor een langere periode onderhandeld (over het
algemeen 3 maanden). Hoe langer de periode is, hoe moeilijker het is op de koers
van een munt te anticiperen.
Uitgevoerde verrichtingen

Datum

Aantal
contracten

Aantal
dagen
observatie

Bedrag vreemde munten
te kopen per dag indien
onder de strike

Maximum vreemde
munten aan te kopen

Onderliggend

Januari 2002
April 2002
Mei 2002

1
1
1

67
64
64

500.000 USD
500.000 USD
750.000 USD

67.000.000 USD
64.000.000 USD
96.000.000 USD

BTB
BTB
BTB

54

Het resultaat van de verrichtingen werd berekend op het einde van de accumulating forward en toont aan dat de wisselkoersverliezen, ten aanzien van de
aankoop op termijn of de verkoop van de call, omvangrijker zijn. Zich met een
dergelijk product indekken lijkt dan ook riskanter.
Jaar van de
verrichtingen

Totaal van de vreemde munten aangekocht via accumulating forward,
uitgedrukt in euro

Wisselkoerswinst
(+)/-verlies (–) (euro)

%

2002

148.357.763,70

– 10.312.699,98

6,95

2.1.4

Wisselkoersswaps

55

Een wisselkoersswap vertegenwoordigt een dubbele wisselkoersverrichting: in
een eerste fase koopt de Schatkist van een tegenpartij vreemde munten tegen
de koers van de dag (spot koers)20 en op de vervaldag van de swap, meestal na
een tot drie maanden, verkoopt de Schatkist die vreemde munten aan dezelfde
tegenpartij tegen een overeengekomen prijs (forward koers).

56

Verschillend met de andere afgeleide producten gaat de Schatkist de verbintenis
aan de vreemde munten die ze aangekocht heeft, te verkopen. Bij het verstrijken
van de swap moet de Schatkist ofwel een nieuwe lening in vreemde munten uitgeven, ofwel op de wisselmarkt vreemde munten aankopen om over de vereiste
middelen te beschikken om de tegenpartij terug te betalen.

20

Die vreemde munten zullen dienen om een lening in vreemde munten terug te betalen die vervalt.
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57

Die swaps worden vooral afgesloten op het einde van het jaar wanneer de Schatkist over excedentaire liquide middelen beschikt. Dankzij de vreemde munten die
in de laatste maanden van het jaar door de tegenpartij van de swap worden
geleverd, betaalt de Schatkist een gedeelte van haar schuld in vreemde munten
terug. Het is pas tijdens de eerste weken van het volgende jaar dat de Schatkist
de vreemde munten aan de tegenpartij van de swap moet teruggeven, ofwel door
nieuwe BTB uit te geven, ofwel door op de ﬁnanciele markten vreemde munten
aan te kopen.
De techniek van de wisselkoersswap maakt het mogelijk een artiﬁciële stijging
van de overheidsschuld in de zin van het Verdrag van Maastricht te vermijden en
heeft als gevolg dat het encours van schuld in vreemde munten op het einde van
het jaar tijdelijk vermindert.
Uitgevoerde verrichtingen – Wisselkoersswap op het einde van het jaar
Datum

Aantal
contracten

Totaal uitgewisseld bedrag

Onderliggend

December 2002
Oktober 2003
November 2003
December 2003

6
6
8
6

1.134.541.285 CHF
442.000.000 CHF
1.430.781.707 CHF
1.018.000.000 CHF

BTB
BTB
BTB
BTB

58

Die swaps worden eveneens in de loop van het jaar gebruikt wanneer de Schatkist een kasexcedent in euro heeft en van oordeel is dat de voorwaarden niet
gunstig zijn voor het uitgeven van BTB in vreemde munten om een lening terug
te betalen die op vervaldag komt. Dat type van verrichting werd vanaf 2004 ontwikkeld (21 contracten om 3,5 miljard Zwitserse frank om te ruilen tegen euro’s
vanaf april 2004).

59

Een bijzondere wijze van aanwending van de wisselkoersswap bestaat erin hem
te combineren met een BTB met als doel vreemde munten te ontlenen tegen een
voordeligere interestvoet.
De Schatkist kan bijvoorbeeld oordelen dat het, gelet op de verschillende interestvoeten, interessanter is een BTB in pond sterling uit te geven, gecombineerd
met een wisselkoersswap pond sterling/Zwitserse frank veeleer dan rechtstreeks
in Zwitserse frank te lenen omdat de interestvoet die samenhangt met die munt,
minder gunstig is dan de interestvoet van het pond sterling.
De verrichting verloopt als volgt: de Schatkist plaatst een BTB in pond sterling
bij een tegenpartij met wie ze een wisselkoersswap afsluit met een zelfde looptijd
als de BTB. Door de swap worden de ponden sterling die bij de emissie van de
BTB werden ontvangen, verkocht tegen Zwitserse franken tegen de koers van de
dag (spot koers).
Op de vervaldag van de BTB moet de Schatkist beschikken over ponden sterling
om het kapitaal verhoogd met een interest terug te betalen. Zoals in de swap
overeengekomen zullen de ponden sterling door de tegenpartij worden geleverd
tegen Zwitserse franken (die de Schatkist zal moeten lenen of contant kopen).
Die techniek wordt door de Schatkist regelmatig gebruikt.
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2.2
2.2.1
60

Producten voor de indekking tegen interestvoetrisico’s
Context

De interestlasten, die ongeveer een kwart van de uitgaven van de Staat vertegenwoordigen21 (buiten aﬂossing), zijn afhankelijk van het bedrag van de emissies
en van de evolutie van de interestvoeten op de ﬁnanciële markten.
Het belangrijkste risico is dat, als gevolg van een verhoging van de interestvoeten,
de interestlasten meer bedragen dan de in de begroting uitgetrokken kredieten.

61

Teneinde elke onzekerheid met betrekking tot een eventuele stijging van de
interestvoeten weg te nemen, maken afgeleide producten het mogelijk vooraf
de interestvoeten vast te stellen die voor toekomstige emissies zullen worden
betaald. Het is met dat doel dat de Schatkist op voorhand de interestvoet heeft
vastgesteld voor een deel van de schatkistcertiﬁcaten en van de lineaire obligaties door swaps of forward rate agreement (FRA).

62

Andere swaps worden daarentegen aangewend om een vaste coupon om te
zetten in een vlottende coupon en de interestlasten te verminderen. In het geval
van een normale (stijgende) termijnstructuur van de interestvoeten geven die
swaps immers onmiddellijk aanleiding tot een besparing op de interestlasten
die gedurende de hele looptijd van de swap blijft bestaan, op voorwaarde dat
de interestvoeten op korte termijn steeds lager zijn dan de te ontvangen vaste
interestvoet. De aanwending van die strategie wordt echter beperkt door de algemene richtlijnen vanwege het risico van een verhoging van de interestlasten in
geval van een stijging van de interestvoeten.

63

De Schatkist heeft eveneens beslist swaps aan te wenden in bijzondere omstandigheden, zoals beleggingen of de uitgave van leningen op zeer lange termijn.
2.2.2

64

Dekking van de emissies van schatkistcertiﬁcaten

De schatkistcertiﬁcaten zijn titels op korte termijn die via aanbesteding worden uitgegeven. Tot eind 200322 stelde de Schatkist elke week een looptijd van
3 maanden voor samen met een looptijd van 6 maanden of 12 maanden.
Het encours van de schatkistcertiﬁcaten vertegenwoordigt ongeveer 10 % van het
globale bedrag van de staatsschuld.

65

Bij iedere aanbesteding van schatkistcertiﬁcaten stelt de Schatkist zich bloot aan
het risico van een verhoging van de kortetermijnwinstrest (euribor23), wat aanleiding zou geven tot een hogere interestlast dan die waarin de begroting voorziet.

66

Om dat risico te vermijden heeft de Schatkist vooraf de interestvoet bij emissie
voor een kwart van de emissies van de schatkistcertiﬁcaten voor het jaar 2002
door middel van interestvoetswaps vastgelegd.
Via die swaps betaalt de Schatkist aan een tegenpartij interestlasten die op
een vaste interestvoet berekend zijn (steeds lager dan de interestvoet waarin
de begroting voorziet) en a contrario betaalt de tegenpartij interestlasten die op
grond van een vlottende interestvoet (euribor) berekend zijn.
21

Voor het jaar 2005 worden de interestlasten op 12,1 miljard euro geraamd terwijl de ordonnanceringskredieten 46,6 miljard euro (buiten aﬂossing en ﬁnanciering van de Europese Unie) bedragen.
Algemene toelichting bij de begroting 2005, Parl. St. Kamer, 2004-2005, DOC 51-1369/001, pp. 14
en 307.

22

Sedert 1 januari 2004 worden de schatkistcertiﬁcaten twee keer per maand aanbesteed.

23

De euribor-interestvoeten zijn het gemiddelde van de interestvoeten tegen dewelke een panel van
banken bereid is geld te lenen aan een andere bank voor een maximale termijn van 12 maanden.
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Het doel is dat de enige interestlast betreffende de aanbesteding van certiﬁcaten
voor de Schatkist de vaste interestlast is die aan de tegenpartij van de swap
moet worden betaald.
67

Voor de emissies die door de interestvoetswaps gedekt zijn, betekent dat dat
de Schatkist niet zal kunnen genieten van een eventuele daling van de interestvoeten, maar daarentegen is de interestlast gekend en de Schatkist heeft de
zekerheid de budgettaire ramingen niet te overschrijden.

68

Voor het jaar 2003 heeft de Schatkist eveneens een groot gedeelte van de emissies op 6 en 12 maanden afgedekt, maar niet langer door swaps, doch door
forward rate agreement (FRA), afgeleide producten die het eveneens mogelijk
maken vooraf de interestvoet van een lening vast te leggen.
Uitgevoerde verrichtingen
Datum

Aantal
contracten

Gedekte aanbestedingen

Gedekte emissies

Instrument

Oktober/ november 2001

13
43

November 2002

12

November 2002

12

Certiﬁcaten op
3 maanden
Certiﬁcaten op
3, 6 en 12 maanden
Certiﬁcaten op
12 maanden
Certiﬁcaten op
6 maanden

Interestvoetswap

April 2002

Aanbestedingen van
januari tot december 2002
Aanbestedingen
van mei tot december 2002
Aanbestedingen van
januari tot december 2003
Idem

69

Interestvoetswap
FRA
FRA

De constante daling van de interestvoeten sedert juni 2002 heeft als gevolg
gehad dat de emissiekosten van schatkistcertiﬁcaten gedaald zijn, maar daardoor
is ook de opportuniteitskost van de dekking sterk verhoogd.

Datum van de invoering
van de dekking

Gedekte emissies

Gemiddelde
interestvoet
van de dekking

Gemiddelde interestvoet op de markten
(euribor)24

Oktober/november 2001

Certiﬁcaten
uitgegeven op
3 maanden in 2002
Certiﬁcaten
uitgegeven op
3 maanden in 2002
Certiﬁcaten
uitgegeven op
6 maanden in 2002
Certiﬁcaten
uitgegeven op
12 maanden in 2002
Certiﬁcaten
uitgegeven op
6 maanden in 2003
Certiﬁcaten
uitgegeven op
12 maanden in 2003

2,93 %

3,32 %

+ 5.136.975,79

3,84 %

3,32 %

– 4.599.906,93

3,94 %

3,35 %

– 9.107.711,11

4,19 %

3,49 %

– 27.408.458,36

3,14 %

2,30 %

– 25.104.719,81

3,35 %

2,33 %

– 59.911.897,42

April 2002

April 2002

April 2002

November 2002

November 2002

24

Winst(+)/verlies(–)
van de swaps en van de
FRA (euro)

Jaarlijks gemiddelde van de interestvoeten euribor opgenomen op de site www.euribor.org.
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Voor de emissies van het jaar 2003 vertegenwoordigde de opportuniteitskost
van de indekking ongeveer 15 % van de interestlast van de schatkistcertiﬁcaten
uitgegeven op 6 en 12 maanden25.
2.2.3

Swaps voor de voorafgaande indekking van de emissies van lineaire
obligaties

71

Lineaire obligaties zijn effecten op lange termijn die door syndicatie of via aanbesteding worden uitgegeven. Die titels vertegenwoordigen bijna 80 % van het
encours van de federale staatsschuld en worden voor ongeveer de helft door
buitenlandse investeerders aangehouden.

72

Zoals voor de schatkistcertiﬁcaten wordt de Schatkist geconfronteerd met het
risico van een stijging van de interestvoeten die aanleiding zou kunnen geven tot
een verhoging van de kost van de lening en tot een begrotingsoverschrijding.

73

Om zich in te dekken sluit de Staat enige tijd vóór een emissie een swap waarbij
de Schatkist aan een tegenpartij interestlasten betaalt die op een vaste interestvoet worden berekend en ontvangt ze van diezelfde tegenpartij interestlasten die
op een vlottende interest zijn berekend. De swap, die een aanvang zou moeten
nemen rond de dag van de nieuwe emissie, steunt op een notioneel kapitaal dat
een deel of het geheel van de emissie dekt. Alhoewel de swap dezelfde looptijd
heeft als de uitgegeven lineaire obligaties, wordt voorzien in een annulering ervan
kort na de datum van de emissie.

74

De kosten voor de annulering van een swap zijn een premie die wordt berekend
op basis van het verschil tussen de vaste interestvoet van de swap en de interestvoet die geldt op de dag van de annulering, rekening houdend met de resterende
looptijd van het contract. Indien de interestvoeten gestegen zijn tussen de dag
van de afsluiting van de swap en de dag van de annulering ervan (dag van de
emissie), heeft de swap een positieve netto waarde en incasseert de Schatkist
een premie die de verhoging van de emissiekost compenseert. In geval van een
daling van de interestvoeten gebeurt precies het omgekeerde.

25

De interestlasten voor de schatkistcertiﬁcaten uitgegeven in 2003 op 6 en 12 maanden worden op
557,5 miljoen euro geraamd.
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Uitgevoerde verrichtingen
Datum van de
invoering van de
dekking

Aantal contracten

November 2001
– januari 2002

11
(met verschillende banken)

Februari
– maart 2002
Juni 2002

November 2002
– januari 2003
Juni 2004

Juli 2004

75

Gedekte emissies
(euro)

Gedekte bedragen
(euro)

Syndicatie van
17 januari 2002:
5.000.000.000
2
Aanbesteding van
(met dezelfde bank)
25 maart 2002:
4.133.300.000
5
Aanbesteding
(met verschillende banken)
van 29 juli 2002:
2.623.000.000
8
Syndicatie van
(met verschillende banken)
23 januari 2003:
5.000.000.000
2
Aanbesteding
(met dezelfde bank)
van 26 juli 2004:
3.478.000.000
2
Aanbesteding van
(met dezelfde bank)
27 september 2004:
3.173.000.000

Ontvangen (+) of
te betalen (–) premie
(euro)

1.500.000.000

200.000.000

20.318.000

– 5.898.00026

1.250.000.000

– 21.195.000

3.500.000.000

– 109.537.000
(zie punt 75)

1.000.000.000

– 12.300.000

1.000.000.000

– 24.470.000

De dekking van de syndicatie van januari 2003 die hieronder uiteengezet wordt, is
een uitzondering op het principe dat de swaps voor voorafgaande indekking kort
na de dag van emissie worden geannuleerd.
Op 23 januari 2003 heeft de Schatkist via syndicatie en voor 10 jaar een lening
van 5 miljard euro uitgegeven met een coupon van 4,25 %. Teneinde die emissie af
te dekken had de Schatkist vooraf, in november en december 2002, zeven swaps
voor voorafgaande dekking afgesloten voor een bedrag van 2,5 miljard euro en
looptijd gelijk aan die van de uit te geven lening. De gemiddelde dekkingsvoet
bedroeg 4,64 %.
Zes dagen vóór de syndicatie heeft de Schatkist een nieuwe swap voor voorafgaande indekking afgesloten voor 1 miljard euro met een dekkingsvoet van
4,32 %. Die swap werd op de dag van de syndicatie geannuleerd en, vanwege een
daling van de interestvoeten, heeft de Schatkist een premie van 6,8 miljoen euro
betaald.
Gelet op de daling van de interestvoeten tussen de afsluiting van de swaps en
het ogenblik van de emissie, wenste de Schatkist voorlopig de betaling van de
premies voor de annulering van de zeven andere swaps voor voorafgaande dekking te neutraliseren. Ze heeft aan de vooravond van de syndicatie een omgekeerde swap afgesloten voor een equivalent bedrag van 2,5 miljard euro waarbij
ze dit keer een interestlast berekend op een vaste interestvoet verkreeg.
Zowat zes maanden na de syndicatie, toen de interestvoeten ongeveer 3,85 %
bedroegen, heeft de Schatkist de zeven swaps voor voorafgaande dekking (betaling van een premie van 205,3 miljoen euro) en de omgekeerde swap van 2,5 miljard euro (incassering van een premie van 102,5 miljoen euro) geannuleerd.
In totaal heeft de Schatkist 109,5 miljoen euro aan annuleringspremies betaald, wat
ongeveer 5 % van de voor die emissie te betalen interestlast vertegenwoordigt27.

26

De swaps werden meer dan vier maanden na de toewijzing geannuleerd.

27

De interestlasten voor die emissie bedragen 2,1 miljard euro (dat is 5 miljard x 4,25 % x 10 jaar).

24

Het gebruik van afgeleide producten bij het beheer van de rijksschuld – Rekenhof, maart 2006

2.2.4
76

Omzetting van schuld uitgegeven tegen een vaste interestvoet in
een schuld met vlottende interestvoet

Met als doel haar interestlasten te verminderen, zet de Schatkist een lening
uitgegeven met een vaste interestvoet om in een lening met een vlottende
interestvoet door middel van interestvoetswaps. Het principe is dat een interestvoetswap aan een precieze lening wordt gehecht (de onderliggende) en dat de
vaste interestvoet van de swap de interestvoet van die lening is.
De Schatkist betaalt aan een tegenpartij interestlasten berekend op grond van
een vlottende interestvoet en a contrario betaalt de tegenpartij aan de Schatkist
interestlasten berekend op grond van een vaste interestvoet28.

77

De doelstelling is dat de interestlasten die aan de investeerders moeten worden
betaald (coupons met een vaste interestvoet) worden geannuleerd met het vaste
gedeelte van de interestvoetswap en dat de enige last voor de Schatkist uiteindelijk het vlottende gedeelte is dat aan de tegenpartij van de swap moet worden
betaald.

78

Die strategie is voor de Schatkist interessant zolang de vlottende interestvoeten
gemiddeld lager zijn dan de vaste interestvoet die ter uitvoering van de swap
wordt ontvangen. Men kan dat product eveneens aanwenden wegens meer technische redenen zoals het terugbrengen van de duration29 van de portefeuille binnen
de voorgeschreven grenzen.

79

De Schatkist heeft eveneens swaps afgesloten om de vlottende last van een
bestaande swap te wijzigen (bijvoorbeeld om over te gaan van een euribor-interestvoet 6 maanden naar een gemiddelde van de eonia-interestvoeten op 3 maanden).
Uitgevoerde verrichtingen

Datum
van de
aankoop
van de
swaps

Aantal
contracten

Onderliggend

Looptijd

Vaste
interestvoet

Vlottende
interestvoeten

Notioneel kapitaal

Juni 2001
en juni 2002

21
(met verschillende
banken)

OLO
2001-2011,
5%

Idem als de
onderliggende,
dat is
10 jaar

5%

Verschillende
vlottende
interestvoeten
(eonia, euribor
3 maanden,..)

8.250.000.000 euro,
dat is 80 % van het
encours van de
onderliggende lening

28

De aangewende vlottende interestvoeten zijn euribor en eonia. De euribor-interestvoeten zijn het
gemiddelde van de interestvoeten waartegen een panel van banken bereid is aan een andere bank
geld te lenen voor een maximale termijn van 12 maanden, terwijl de eonia-interestvoet de effectieve gemiddelde interestvoet is waartegen datzelfde panel van banken van dag tot dag zijn transacties inzake niet gewaarborgde leningen uitvoert.

29

De duration die in de algemene richtlijnen voor de schuld wordt vermeld, is de modiﬁed duration.
Die duration is een aanduiding van de volatiliteit van de prijs van een product dat interest
genereert, zoals een obligatie. Een schuldportefeuille met een geringe duration betekent dat de
interestlast meer volatiel is en vice versa (Bijlage V van de Algemene Richtlijnen van de schuld
voor 2002).
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80

Die strategie was positief voor de Schatkist tijdens de eerste jaren van de
lening:

Onderliggend
Periode
OLO 5 %
2001-2011

Juni 2001 – september 2001
September 2001 – september 2002
September 2002 – september 2003
September 2003 – september 2004
September 2004 – september 2011

Intereststroom (euro)
Te betalen
Te ontvangen
– 57.594.515,97
– 273.671.420,15
– 194.810.697,53
– 146.671.606,59
nm

+ 70.068.493,61
+ 412.705.479,45
+ 412.500.000,00
+ 412.500.000,00
nm

Netting
+ 12.473.977,64
+ 139.034.059,30
+ 217.689.302,47
+ 265.828.393,41
nm

Die swaps hebben het voor de Schatkist mogelijk gemaakt de interestlasten
van de OLO 5 % - 2011 met 623 miljoen euro te verminderen op de coupons die
moesten worden betaald in 2002, 2003 en 2004; dat betekende respectievelijk
een besparing van 26 %, 41 % en 50 % op de interestlast voor die lening.
Bijzonder geval
81

Zoals aangekondigd in de algemene richtlijnen voor het jaar 2003 heeft de Schatkist in juni 2003 drie interestvoetswaps afgesloten met dezelfde tegenpartij voor
een notioneel kapitaal van 5 miljard euro.
Het gaat om swaps met een maturiteit van 10 jaar die een vaste coupon in een
vlottende coupon converteren. Die swaps zijn niet verbonden met speciﬁeke
leningen, maar met een globale schuld.
Die strategie wordt evenwel voor een periode van 3 jaar geneutraliseerd door
forward rate agreements (FRA) waarvan het notioneel kapitaal eveneens gelijk is
aan 5 miljard euro.

82

De Schatkist heeft die strategie in 2004 herhaald: ze heeft toen 9 interestvoetswaps met een maturiteit van 15 jaar en voor een notioneel van 5 miljard euro
afgesloten. Die verrichting werd eveneens tot in 2011 geneutraliseerd door FRA
en door een swap.

83

Aangezien de vaste interestvoeten van de (te ontvangen) swaps hoger zijn dan
de interestvoeten gewaarborgd door de (te betalen) FRA, is de Schatkist de
eerste jaren van winst verzekerd.
Voor de begrotingen 2004-2007 (kasoptiek) wordt die winst door de Schatkist
geraamd op 298 miljoen euro:
Begroting

Geraamde winst (euro)

2004
2005
2006
2007

22.471.273,00
170.524.492,41
80.088.189,32
24.596.809,41

Bij het verstrijken van de periode van neutralisering zal de Schatkist daarentegen
blootstaan aan het risico dat de interestvoeten op korte termijn op dat ogenblik
hoger zijn dan de initiële vaste interestvoet. De interestlasten zouden hoger zijn
dan die welke voortvloeien uit de niet-uitvoering van de verrichting.

26
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2.2.5
84

Duration swaps

Daar de interest van een lening doorgaans verhoogt naargelang van de langere
looptijd ervan, dreigt de beslissing om een lening op zeer lange termijn uit te
geven een gevaar voor het begrotingsevenwicht te veroorzaken vanwege de toename van de interestlasten. Dat risico neemt nog toe als de emissie op zeer
lange termijn niet gepland was of indien ze een onverwacht succes kent.
Teneinde de budgettaire limieten niet te overschrijden, is het mogelijk twee swaps
(duration swaps) te combineren die de Schatkist in staat stellen tijdelijk voor een
lening uitgegeven op zeer lange termijn (bijvoorbeeld 30 jaar), de interestlasten
te betalen van een lening met kortere looptijd (bijvoorbeeld 5 jaar). Gedurende
die periode (5 jaar) realiseert de Schatkist een besparing. Op het einde van die
periode echter wordt de lening op zeer lange termijn omgezet in een lening met
vlottende rentevoet en de Schatkist staat dan bloot aan een interestvoetrisico.

85

In mei 2002 heeft de Schatkist, op vraag van de markt en ondanks het feit dat
initieel gepland was een lening met een looptijd van 5 jaar uit te geven, via syndicatie 5 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven met een looptijd van 15 jaar
(OLO 2017 – 5,5 %).
Teneinde de begrotingslimieten in acht te nemen heeft de Schatkist duration
swaps afgesloten.
Gedurende 5 jaar stelt die combinatie van swaps de Schatkist in de gelegenheid
voor de totaliteit van de lening die op 15 jaar uitgegeven is, een coupon voor een
lening uitgegeven op 5 jaar uit te betalen. Daarentegen stelt de Schatkist zich de
laatste 10 jaar, wanneer de lening met een vaste interestvoet wordt omgevormd
tot een lening met een vlottende interestvoet, bloot aan een interestvoetrisico.

86

Dezelfde techniek werd in mei 2004 toegepast wanneer de emissie via syndicatie van een OLO op zeer lange termijn (30 jaar) een groot succes kende bij de
investeerders30.
Op dat ogenblik werden duration swaps afgesloten voor 3 miljard euro teneinde
binnen de voorziene begrotingslimieten te blijven.
Die duration swaps hebben als gevolg dat de Schatkist de eerste acht jaar voor
een lening uitgegeven op 30 jaar, een interestvoet voor een lening uitgegeven op
8 jaar zal betalen (wat een besparing betekent), maar de Schatkist stelt zich daarentegen de laatste 22 jaar bloot aan een interestvoetrisico: tijdens die periode
wordt de lening met een vaste interestvoet omgevormd in een lening met vlottende interestvoet.
2.2.6

87

Dekking van de beleggingen bij CREDIBE

CREDIBE is een naamloze vennootschap van publiek recht die het Centraal
Bureau voor Hypothecair Krediet (CBHK) is opgevolgd waarvan de Staat in de
loop van het jaar 2003 via de Federale Participatiemaatschappij de activa heeft
verkocht.
Een gedeelte van de ﬁnanciering van CREDIBE was verzekerd door beleggingen
uitgevoerd door de Schatkist en vergoed op grond van een interestvoet die met
CREDIBE werd onderhandeld.

30

Encours van 6,8 miljard euro op 31 december 2004, dat is 2 miljard meer dan voorzien.
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Teneinde de vaste coupon van een gedeelte van de producten van die ﬁnanciering om te zetten in een vlottende coupon, heeft de Staat ongeveer 20 % van
die beleggingen ingedekt via acht interestvoetswaps die tussen maart 2002 en
januari 2003 werden afgesloten. Via die swaps betaalt de Schatkist aan een
tegenpartij interestlasten berekend op een vaste interestvoet (die de interestvoet van de belegging dicht benadert) en ontvangt zij van dezelfde tegenpartij
interestlasten berekend op grond van een vlottende interestvoet.
88

De evolutie van de interestvoeten is niet gunstig voor die indekking die tot op
heden aan de Schatkist ongeveer 8,9 miljoen euro heeft gekost.

89

Ondanks de verkoop van de activa van CREDIBE en de annulering van de beleggingen (onderliggend) die ongeveer 1,8 miljard euro bedroegen, heeft de Schatkist beslist die swaps niet te annuleren31.
2.2.7

90

Dekking van de verkoop van het Berlaymontgebouw

In het raam van de renovatie en de afstand aan de Europese Commissie van het
Berlaymontgebouw heeft de Belgische Staat aan de Commissie een lening32 van
552.879.207 euro toegestaan met 27 annuïteiten en een interest van 5,37 %.
De lening aan de Commissie is effectief geworden op het ogenblik dat die laatste eind 2004 deﬁnitief bezit van het gebouw heeft genomen33. Aangezien de
interestvoet van de lening werd vastgesteld in 2002 tijdens de renovatiewerken, bestond toen het risico dat de interestvoet van 5,37 % lager zou zijn dan de
interestvoet die zou gelden op het ogenblik dat de lening effectief zou worden.
Het is om zich tegen dat risico in te dekken dat de Schatkist een swap heeft afgesloten die, voor wat de Schatkist betreft, als gevolg had dat de lening geplaatst
werd tegen dezelfde voorwaarden als die welke golden op het ogenblik dat de
lening effectief werd. Die swap had een looptijd van 27 jaar, gelijk aan de looptijd
van de lening.
Die swap werd in februari 2005 geannuleerd, dat is korte tijd nadat de lening aan
de Europese Commissie in werking is getreden. Voor de annulering van de swap
heeft de Schatkist een premie van 102,5 miljoen euro betaald omdat de interestvoet van 5,37 % die met de Europese Commissie werd onderhandeld, interessanter was dan de op dat ogenblik geldende interestvoet.
Er wordt gepreciseerd dat voor de Schatkist het bedrag van de annuleringspremie
bij de aﬂoop van de lening zal worden gecompenseerd door het ontvangen van
interest die werd berekend tegen een interestvoet die interessanter is dan die
welke gold op het ogenblik dat de lening effectief geworden is.

31

Die swaps mogen niet worden verward met de swaps die de Staat heeft overgenomen op het
ogenblik dat hij de schuld van CREDIBE heeft overgenomen.

32

Het gaat in werkelijkheid om een erfpachtovereenkomst maar die laatste vertoont, op basis van de
ﬁnanciële stromen, zeer grote gelijkenissen met een lening.

33

De erfpachtovereenkomst werd op 22 december 2004 ondertekend.
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2.2.8
91

Dekking van de terugkoop van schatkistcertiﬁcaten

Op het einde van het jaar beschikt de Schatkist vaak over een excedent aan
liquiditeiten.
Met als doel op het einde van het jaar een artiﬁciële verhoging van de schuld van
het geheel van de openbare overheden in de zin van het Verdrag van Maastricht
te vermijden, werd in december 2002 een gedeelte van die liquiditeiten aangewend om schatkistcertiﬁcaten terug te kopen die in portefeuille werden gehouden.
Die certiﬁcaten werden in de eerste weken van januari 2003 opnieuw aan dezelfde
tegenpartij verkocht.
Om zich tijdens die periode in te dekken tegen een stijging van de interestvoeten
die als gevolg zou hebben dat de stukken in waarde verminderen tegen het ogenblik van de wederverkoop, heeft de Schatkist de terugkoop van de certiﬁcaten
gecombineerd met swaps.
Die verrichting werd in 2003 met dezelfde tegenpartij herhaald.

2.3
92

Een ander afgeleid product: de asset swap

Tijdens het jaar 2002 heeft de Schatkist op de secundaire markt effecten teruggekocht die een veel hogere coupon boden dan de interestvoeten die op het
ogenblik van de terugkoop golden. Dat verschil in interestvoet noopt de Schatkist
ertoe omvangrijke terugbetalingspremies te betalen.
Teneinde de negatieve weerslag van de betaling van die terugbetalingspremies
op de ratio schuld/BBP te neutraliseren, heeft de Schatkist asset swaps afgesloten.
Het principe van die swaps is dat de tegenpartij aan de Schatkist de terugbetalingspremies terugstort die naar aanleiding van de wederinkoopverrichtingen werden betaald en dat de Schatkist als tegenprestatie voor het ingekochte
kapitaal en tot de vervaldag van de lening, een vaste interestvoet betaalt, te
weten de coupon van de ingekochte lening.

93

Commentaar van
de administratie

In strijd met het principe van de budgettaire transparantie creëren die swaps een
situatie die verwant is met de hypothese dat die wederinkopen niet zouden hebben bestaan: de betaling van de terugbetalingspremies voor een bedrag van 487
miljoen euro komt niet tot uiting in de begroting en de Schatkist betaalt verder
een hoge interest op de wederingekochte effecten. Enkel het encours van de
schuld is verminderd met de faciale waarde van de effecten die werden wederingekocht en afgelot.
De Schatkist betwist het gebrek aan budgettaire transparantie niet, maar wenst te
preciseren dat die verrichting niettemin transparantie creëert in termen van de ESR
95-comptabiliteit. Eurostat heeft deze operatie trouwens expliciet toegelaten.
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Uitgevoerde verrichtingen
Datum van de
verrichting
Maart 2002

Gedekte
wederinkoop

Omgekeerde
aanbesteding
van maart 2002
December 2002 Omgekeerde aanbesteding van december 2002
December 2002
idem

Wederingekochte
effecten

Wederingekochte bedragen
(euro)

Terugbetalingspremies (euro)

Ph XVII 7 % – 2004

2.355.100.00034
(dat is 25 % van het encours)

140.246.205

OLO 8 % – 2012

780.000.00035
(dat is 9 % van het encours)

206.232.000

OLO 8 % – 2015

480.000.000
(dat is 6 % van het encours)

140.256.000

34

Die wederinkoop kende een groot succes en werd geﬁnancierd door een emissie van lineaire obligaties met een vlottende interestvoet.

35

Die wederingekochte effecten werden niet rechtstreeks afgelost maar in portefeuille gehouden.
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Hoofdstuk 3
Analyse van de weerslag van de aanwending van afgeleide
producten op het niveau van de risico’s gedeﬁnieerd in de
algemene richtlijnen

94

De algemene richtlijnen, die een referentiekader vormen voor de aanwending van
afgeleide producten, behandelen drie marktrisico’s: het wisselkoersrisico, het herﬁnancieringsrisico en het interestvoetrisico.

3.1

Wisselkoersrisico

95

Voor het wisselkoersrisico stipuleerden de algemene richtlijnen die op de verrichtingen van de jaren in kwestie van toepassing waren, dat “er verder wordt
gestreefd naar de afbouw van de schuld in deviezen telkens de marktomstandigheden gunstig zijn. Bijgevolg kan schuld in deviezen enkel uitgegeven worden
ter herﬁnanciering van schuld in deviezen die op vervaldag komt”.

96

De verschillende verrichtingen die de Schatkist op de wisselmarkt heeft uitgevoerd (aankoop van vreemde munten op termijn, aanwending van opties, wisselkoersswaps) leven de algemene richtlijnen na.
Het gebruiken van een optie zoals de verkoop van een aankoopoptie heeft echter
het nadeel dat de Schatkist de beslissing van de tegenpartij moet respecteren en
niet zeker is over vreemde munten te beschikken. Het is om die reden dat opties
niet worden gebruikt wanneer de Schatkist verplicht op een welbepaalde datum
over vreemde munten moet beschikken. De wisselkoersswaps die worden aangewend om de excedentaire liquide middelen te verminderen, verminderen slechts
tijdelijk het encours van de schuld in vreemde munten en het wisselkoersrisico.

3.2
97

Het herﬁnancieringsrisico moet worden bekeken als het risico van een overschrijding van de begroting in de hypothese dat België op een bepaald ogenblik de
vernieuwing van leningen die op vervaldag gekomen zijn, zou moeten betalen
tegen gevoelig hogere interestvoeten, bijvoorbeeld in geval van een krapte op
de ﬁnanciële markten. Dat risico wordt gemeten in het licht van de vervaldagenkalender en rekening houdend met het encours van de schuld op korte termijn
en het encours van de schuld op lange termijn dat tijdens het jaar op vervaldag
komt. Het beheer van dat risico steunt op een zo regelmatig mogelijke vervaldagenkalender en niet op de aanwending van afgeleide producten.

3.3
98

Herﬁnancieringsrisico

Interestvoetrisico

De afgeleide producten, en inzonderheid de interestvoetswaps en de FRA, spelen
daarentegen een belangrijke rol bij het beheer van het interestvoetrisico.
Het interestvoetrisico is het risico dat de interestlasten het in de begroting opgenomen bedrag overschrijden. Het wordt inzonderheid gemeten door het risico van
herzetting dat het percentage van de totale schuld in euro is waarvan de interestvoet binnen het jaar kan worden herzet.
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Het risico van herzetting op één jaar bestaat uit het encours van de schuld op
korte termijn, het encours van de schuld op lange termijn met een vaste interestvoet en die in de loop van het jaar op vervaldag komt en het encours van de schuld
op lange termijn met een vlottende interestvoet. Die laatste component wordt
sterk beïnvloed door de interestvoetswaps die de vaste coupon van een lening
omvormen tot een vlottende coupon en die het herzettingsrisico verhogen36.
Een swap voor voorafgaande indekking37, die wordt afgesloten om een emissie van
een lening op lange termijn te dekken, is daarentegen een swap waarbij de Schatkist een vaste interestvoet betaalt (de dekkingsinterestvoet) en een vlottende
interestvoet ontvangt. Zolang die swap niet geannuleerd is, vermindert hij het herzettingsrisico door het encours van de schuld op lange termijn met een vlottende
interestvoet te doen afnemen. Dat principe geldt eveneens voor de asset swaps.
Uit het geheel van de afgeleide producten die verband houden met de interestvoetrisico’s, vloeit voort dat het encours van de schuld op lange termijn met een
vlottende interestvoet eind oktober 2004 8,16 miljard euro bedroeg, te weten de
OLO-lijn uitgegeven tegen een vlottende interestvoet (2 miljard) en de OLO-lijn
5 % – 2011 die naar een vlottende interestvoet werd geswapt (8,25 miljard) verminderd met de asset swaps afgesloten bij de terugkoop van de OLO 8 % 2012
en 2015 (–1,26 miljard), de swaps verbonden aan CREDIBE (–277 miljoen) en de
swap voor voorafgaande indekking afgesloten in het raam van de verkoop van het
Berlaymontgebouw (–553 miljoen).
99

Globaal, en ondanks een lichte overschrijding van de limieten tijdens de maanden maart en september 2004, heeft de Schatkist het niveau van het herzettingsrisico waarin de richtlijnen voorzagen, in acht genomen.

100 Twee verrichtingen, die als doel hebben de vaste coupon van een op lange termijn uitgegeven lening tot een vlottende coupon om te vormen, komen niet tot
uiting in het herzettingsrisico omdat ze voor verschillende jaren geneutraliseerd
zijn door swaps of FRA.
Die verrichtingen zijn:
•

de afsluiting van swaps met een maturiteit van 10 jaar die 5 miljard van de
schuld uitgegeven met een vaste interestvoet in een vlottende interestvoet
omzetten (verrichting toegelaten in de algemene richtlijnen van de schuld
voor het jaar 2003). Die verrichting is tot 2006 door FRA geneutraliseerd;

•

de afsluiting van swaps met een maturiteit van 15 jaar die 5 miljard schuld
uitgegeven met een vaste interestvoet omzetten in een vlottende interestvoet (verrichting waarvoor machtiging werd verleend in de algemene richtlijnen van de schuld voor het jaar 2004). Die verrichting is tot 2011 door
FRA en een swap geneutraliseerd.

Het is voor de Schatkist belangrijk dat het niveau van het interestvoetrisico dat
door de richtlijnen vastgesteld is, nog wordt nageleefd wanneer die verrichtingen
niet langer geneutraliseerd zullen zijn.
101 Men dient eveneens rekening te houden met de duration swaps die in 2002 en
2004 voor een bedrag van 8 miljard euro werden uitgegeven in het raam van de
uitgifte van de OLO 2017 – 5,5 % (maturiteit 15 jaar) en 2035 – 5 % (maturiteit
30 jaar). Die duration swaps zullen het herzettingsrisico doen toenemen vanaf
respectievelijk 2007 en 2012.

36

Zie punt 2.2.4 – Omzetting van schuld uitgegeven met vaste interestvoet in een schuld met vlottende interestvoet.

37

Zie punt 2.2.3 – Swaps voor de voorafgaande indekking van de emissies van lineaire obligaties.
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Hoofdstuk 4
Besluit en aanbevelingen

102 De Schatkist heeft regelmatig nood aan vreemde munten (Amerikaanse dollars,
yen en Zwitserse frank) om leningen terug te betalen die op vervaldag komen
of om de coupons te betalen. De aanwending van afgeleide producten op de
wisselmarkt moet de Schatkist in de gelegenheid stellen zich in te dekken tegen de
onvoorzienbaarheid van de wisselkoersen met de hoop munten tegen de beste prijs
te kunnen aankopen. De aangewende instrumenten zijn de aankoop op termijn van
vreemde munten en de aanwending van opties (verkoop van aankoopopties).
103 Gelet op de betrekkelijke stabiliteit van de wisselkoersen tussen het ondertekenen
en het aﬂopen van de contracten, zijn de wisselkoersverliezen en -winsten die uit
het gebruik van die producten zijn voortgevloeid, voor de Schatkist minimaal
geweest. De toestand zou verschillend zijn geweest in geval van een grote instabiliteit van de koersen.
104 Aangezien de Schatkist zich ertoe verbonden heeft de vreemde munten die zij
heeft aangekocht, opnieuw te verkopen, laat de aanwending van wisselkoersswaps slechts een tijdelijke vermindering38 van de schuld in Zwitserse frank toe
(vooral op het einde van het jaar).
Aangezien de interestvoeten van die munt lager zijn dan de interestvoeten in
euro, wenst de Schatkist een zeer geleidelijke vermindering van de schuld in
Zwitserse frank. Een zeer snelle vermindering van die schuld en de herﬁnanciering ervan in euro zouden een negatieve weerslag op de begroting hebben. Het
gaat derhalve om een compromis tussen een progressieve vermindering van het
wisselkoersrisico en een besparing op de interestlasten.
105 Tot besluit voor wat de aanwending van afgeleide producten bij het beheer van
het wisselkoersrisico betreft, kan worden gesteld dat enkel de accumulating forward (opties met barrière)39 meer risicovolle producten blijken te zijn die tot meer
omvangrijke wisselkoersverliezen hebben geleid.
106 Het belangrijkste risico van een verhoging van de interestvoeten is een stijging
van de coupons van de nieuwe emissies en een begrotingsoverschrijding. Om dat
risico te vermijden maken afgeleide producten zoals swaps of forward rate agreements het mogelijk de coupon van toekomstige emissies op voorhand vast te leggen. De Schatkist heeft die producten aangewend om een deel van de emissies
van schatkistcertiﬁcaten en lineaire obligaties in te dekken.
107 Door vooraf de interestvoet bij emissie vast te leggen, schakelt de Schatkist
het risico van een begrotingsoverschrijding uit, maar aanvaardt ze, gelet op de
onvoorzienbare aard van de evolutie van de interestvoeten, een eventuele opportuniteitskost te betalen.
De jongste drie jaar heeft de daling van de interestvoeten geleid tot een opportuniteitskost voor de Schatkist. Die kost wordt geraamd op 121 miljoen euro voor
de emissies van schatkistcertiﬁcaten en 153 miljoen euro voor de emissies van
lineaire obligaties40.

38

In de hypothese dat de gelden die als tegenwaarde van de wisselkoersswap moeten worden
geleverd, door de emissie van een nieuwe lening in vreemde munt worden bekomen.

39

Zie de punten 52 tot 54.

40

Zie punten 69 en 74.
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De doelstelling van de Schatkist is evenwel niet ﬁnanciële winst te maken, maar
wel een potentieel risico uit te schakelen.
108 Met het doel de interestlasten te verminderen maken swaps het mogelijk de vaste
coupon van een lening in een vlottende coupon om te vormen. Het risico bestaat
echter dat die strategie tot verliezen aanleiding geeft door een vrij sterke stijging
van de interestvoeten op de geldmarkten. De algemene richtlijnen uitgevaardigd
door de minister van Financiën beperken dan ook, door het herzettingsrisico, de
aanwending van die strategie.
109 Thans wordt de schuld op lange termijn uitgegeven tegen vaste interestvoet
omgevormd tot een schuld met vlottende interestvoet voor een bedrag van ongeveer 18 miljard euro41. De Schatkist heeft echter beslist die strategie ten belope
van 10 miljard euro gedurende verschillende jaren te neutraliseren.
Tot op heden heeft die strategie, die in 2004 betrekking heeft op 8 miljard euro,
het mogelijk gemaakt de interestlasten met 623 miljoen euro te verminderen42.
Wanneer die verrichtingen niet langer geneutraliseerd zullen zijn en in de hypothese van een stabiliteit van het encours van de schuld op korte termijn, zal erop
moeten worden toegezien dat de grens die thans in de algemene richtlijnen is
vastgesteld voor het herzettingsrisico, nog steeds wordt nageleefd.
110 De aanwending van asset swaps om te vermijden omvangrijke terugbetalingspremies ten laste van de begroting te leggen, kan worden bekritiseerd vanuit
het oogpunt van de transparantie van de begroting. Bovendien geven die swaps
aanleiding tot de betaling van hoge coupons voor leningen die ofwel afgelost zijn,
ofwel door de Schatkist in portefeuille worden gehoden.
De Schatkist preciseert dat de schuld dankzij de asset swaps verminderd is en
dat de besparing die daaruit voortvloeit, de betaling van hoge coupons compenseert en de verrichting aldus ﬁnancieel neutraal maakt.

Commentaar van
de administratie

111 De Schatkist heeft swaps afgesloten met als doel de beleggingen in te dekken
die bij CREDIBE werden gedaan. Men kan vragen stellen omtrent het handhaven
van die swaps in de boeken van de Schatkist, terwijl de onderliggende waarde
verdwenen is na de verkoop van CREDIBE.
De Schatkist is van oordeel dat het niet opportuun is die swaps te annuleren
omdat ze thans aanleiding geven tot een vermindering van de posities met vlottende interestvoet. Die swaps moeten worden gezien in het globale kader van het
beheer van de schuld.

Commentaar van
de administratie

Het Rekenhof blijft niettemin de mening toegedaan dat de afgeleide producten
geen dekkingsproducten meer zijn zodra de onderliggende waarde verdwenen is.
112 De administratie heeft verschillende maatregelen genomen om de betrouwbaarheid van de verrichtingen te waarborgen (collegiaal nemen van beslissingen,
beheer van het kredietrisico, …). Ze zijn echter niet gecentraliseerd in één enkele
procedure. Het Rekenhof verstrekt de aanbeveling een procedure op touw te zetten, waarin de verschillende types van risico in kaart worden gebracht, evenals de
middelen die worden aangewend om ze te beheersen.

41

Als men rekening houdt met de duration swaps (zie punt 2.2.5), gaat het om 26 miljard euro aan
effecten waarvan de coupon overgaat van een vaste interestvoet naar een vlottende interestvoet.

42

Zie punt 80.
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Slotbeschouwingen
113 In een context waarin het zeer moeilijk is de de evolutie van de interestvoeten
te voorzien, impliceert de aanwending van afgeleide producten tot indekking een
compromis tussen twee tegengestelde strategieën. Terwijl de eerste erin bestaat
de vervaldagen af te wachten en daarbij het risico te aanvaarden van een ongunstige evolutie van de interestvoeten, of voluit gebruik te maken van een gunstige
evolutie ervan, is de tweede die van een massale aanwending van afgeleide producten. Algemeen wordt aanvaard dat er niet een enkele ideale oplossing tussen
die twee extremen bestaat.
114 Tussen 2002 en 2004 heeft de Schatkist geopteerd voor een matige aanwending
van interestvoetswaps: de meerderheid van de uitgegeven effecten werd niet
ingedekt met afgeleide producten en een beperkt percentage van het encours
van de schuld op lange termijn werd omgezet in een schuld met een vlottende
interestvoet .
Enkel de lening aan de Europese Commissie werd volledig ingedekt.
De door de Schatkist gevolgde strategie werd echter niet gestaafd door een
gedetailleerde verantwoording van de draagwijdte van de toegepaste indekking.
Verrichtingen

Dekking van de emissies van schatkistcertiﬁcaten
verricht in 2002 (zie punten 64 tot 70)
Dekking van de emissies van schatkistcertiﬁcaten
verricht in 2003
Dekking van de emissies van lineaire obligaties
verricht in 2002 (zie punten 71 tot 75)
Dekking van de emissies van lineaire obligaties
verricht in 2003
Dekking van de emissies van lineaire obligaties
verricht in 2004
Omzetting van de schuld op lange termijn uitgegeven
tegen vaste interestvoet in schuld tegen vlottende
interestvoet (punten 76 tot 83)
Dekking van de beleggingen bij CREDIBE
(punten 87 tot 89)
Dekking van de lening toegekend aan de
Europese Commissie

Draagwijdte van de dekking
(ontbreken van dekking:
0 % en totale dekking: 100 %)
27 %
38 %
12 %
15 %
9%
8 %43

16 %
100 %

115 Voor de jaren 2002 tot 2004, en zonder rekening te houden met de asset swaps44
en de geneutraliseerde verrichtingen45, wordt de winst voor de Schatkist als
gevolg van de aanwending van producten voor het indekken tegen het interestvoetrisico geraamd op 237 miljoen euro zoals de onderstaande tabel aangeeft.

43

In verhouding tot het totale encours van de lineaire obligaties op 30 september 2004 (213,5 miljard euro).

44

De asset swaps werden door de Schatkist gebruikt om omvangrijke terugbetalingspremies niet op
de begroting te moeten aanrekenen, en niet als dekkingsinstrument.

45

De swaps, waartoe de algemene richtlijnen machtiging verlenen en die het mogelijk maken
10 miljard euro aan schuld uitgegeven tegen een vaste interestvoet om te zetten in schuld met
een vlottende interestvoet, zijn thans door FRA geneutraliseerd. Die neutralisering heeft aanleiding gegeven tot een winst die reeds in de rekeningen in aanmerking wordt genomen (volgens
het principe van de boeking op basis van het boekjaar).
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Verrichtingen

Winsten (+) en verliezen (–)
geboekt door de Schatkist (euro)

Dekking van de emissies van schatkistcertiﬁcaten
verricht in 2002
Dekking van de emissie van schatkistcertiﬁcaten
verricht in 2003
Dekking van de emissie van lineaire obligaties verricht in 2002
Dekking van de emissies van lineaire obligaties verricht in 2003
Dekking van de emissies van lineaire obligaties verricht in 2004
Omzetting van de vaste coupon van OLO 5 % 2011
in vlottende coupon
Dekking van de beleggingen bij CREDIBE
Dekking van de lening toegekend aan de Europese
Commissie
Totaal

– 35.979.100
– 85.016.617
– 6.775.000
– 109.537.000
– 36.770.000
+ 622.551.75446
– 8.862.27047
– 102.500.000
237.111.767

De interpretatie van het ﬁnanciële resultaat van een strategie die uitsluitend werd
aangewend om de interestlasten te verminderen (omzetting van de schuld uitgegeven tegen een vaste interestvoet in een schuld met vlottende interestvoet)
en dat van een strategie gebruikt om een risico te elimineren (dekking van een
emissie) is verschillend.
Voor de tweede strategie is het eventuele verlies een opportuniteitskost die wordt
aangegaan om het risico van een ongunstige evolutie van de interestvoeten te
elimineren. De opportuniteitskost kan ook worden geïnterpreteerd als het bedrag
dat de Schatkist zou hebben bespaard indien zij het risico had aanvaard.
116 De aanwending van afgeleide producten om zich partieel in te dekken tegen een
stijging van de wisselkoersen of van de interestvoeten of nog om te genieten van
een eventuele daling van de interestvoeten, heeft als doelstelling de ﬁnanciële
lasten van de staatsschuld te verminderen.
Die demarche is pertinent in het raam van het beheer van de staatsschuld en
ligt in de lijn van de doelstellingen vervat in artikel 8, § 2, van de rijksmiddelenbegroting.
Men dient evenwel rekening te houden met een eventuele opportuniteitskost
wanneer men zijn toevlucht tot een afgeleid product neemt.
Zoals de algemene richtlijnen maxima vaststellen voor het herzettingsrisico waarbij de aanwending van interestvoetswaps die een schuld uitgegeven tegen een
vaste interestvoet worden omgezet in een schuld met een vlottende interestvoet,
beperkt wordt, verstrekt het Rekenhof de aanbeveling in diezelfde richtlijnen een
opportuniteitskost op te nemen die niet mag worden overschreden bij de aanwending van producten met het oog op een indekking.
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Aangezien de verrichting pas in 2011 zal worden afgesloten, is het bedrag van 622.551.754 euro
een partieel resultaat dat slechts de jaren 2002, 2003 en 2004 dekt.

47

Het bedrag van 8.862.270 euro is eveneens een partieel resultaat.
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Commentaar van
de administratie

De Schatkist merkt op dat de opportuniteitskosten in theorie aanzienlijk kunnen zijn
(de interestvoeten zouden bijvoorbeeld in een extreem geval tot 0 % kunnen terugvallen) en derhalve moeilijk te voorspellen zijn. Bovendien is het erg moeilijk om
deze vooraf te beperken tot een bepaald niveau zonder andere risico’s te creëren.
De Schatkist is eveneens van mening dat ze, in overleg met de minister van
Financiën, steeds de mogelijkheid moet hebben om een vermindering van de
risico’s op herzetting in een nabije toekomst door te voeren wanneer dit, bijvoorbeeld om begrotingsredenen, aangewezen lijkt. Dat is trouwens de reden waarom
geen minimaal herzettingsrisico in de algemene richtlijnen werd opgenomen.
Algemeen wenst de Schatkist op te merken dat de analyse van de aanwending
van afgeleide producten moet gebeuren rekening houdend met een algemeen
kader bestaande uit de algemene richtlijnen, de budgettaire doelstellingen en de
activiteiten inzake emissies en herﬁnanciering van leningen.
In de algemene richtlijnen heeft de minister van Financiën sedert 2004 maximale
percentages vastgesteld voor de herzettingsrisico’s; daarbij werd gesteund op
analyses van de Schatkist die hebben aangetoond dat een schuldenportefeuille
met een herzettingsrisico op 12 maanden van iets minder dan 25 % optimaal is in
termen van kosten en risico48. In bepaalde gevallen hebben afgeleide producten
ertoe bijgedragen in de buurt van dat optimum te blijven. In die gevallen is het
dan ook minder aangewezen het ﬁnanciële resultaat los te zien van de aanwending van een afgeleid product. Afgeleide producten stellen de Schatkist er ook
toe in staat de optimale structuur van de portefeuille te handhaven wanneer ze
op een vraag van de markt naar een lening met een bijzondere looptijd wenst
te reageren. Die situatie kan worden geïllustreerd door de emissie van de OLO
op 15 jaar (2002) die dankzij swaps het interestproﬁel bezit van een lening op 5
jaar. Indien de Schatkist bij die gelegenheid een OLO 5 jaar had uitgegeven in de
plaats van die lening, zou ze geen afgeleide producten hebben aangewend.

Commentaar van
de minister

De minister van Financiën begrijpt de bezorgdheid van het Rekenhof met betrekking tot de vaststelling van een limiet voor de opportuniteitskost die niet mag
worden overschreden voor het aanwenden van dekkingsproducten, maar hij denkt
dat de vaststelling van dergelijke limieten niet opportuun is omdat er meestal
slechts een minimaal, of zelfs zeer minimaal, risico voor een aanzienlijke opportuniteitskost bestaat.
De vaststelling van dergelijke limieten zou derhalve als gevolg hebben dat nog
nauwelijks of helemaal niet zou worden overgegaan tot het uitvoeren van een
dekkingsoperatie, tenzij de Schatkist bij elk van die verrichtingen erover waakt
dat de opportuniteitskost niet een vooraf bepaald niveau overschrijdt. Een dergelijke waarborg heeft echter een kost en hij dreigt het bedrag van de dekkingsverrichtingen aanzienlijk te doen stijgen.
De minister is van oordeel dat het volstaat voldoende aandacht te besteden aan
de eventuele opportuniteitskost wanneer de beslissing valt dat men afgeleide
producten zal gebruiken, zonder dat het echter nodig is een algemeen maximum
vast te stellen.
Het Rekenhof is van mening dat de inaanmerkingneming van eventuele opportuniteitskosten duidelijk tot uiting moet komen in de notulen van de vergaderingen
van het strategisch comité voor de schuld.

48

Tevoren werd een ijking in termen van duration vastgesteld, maar de opmerking is mutatis mutandis eveneens geldig in het onderhavige geval.
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Bijlagen

– Boeking van de verrichtingen
Thans worden alle betalingen en incasseringen die door de Rijkskassier worden
verricht, geboekt in de boeken van de Schatkist, meer bepaald op de rekeningen
voor orde en de thesaurierekeningen. Indien het saldo van de rekening positief
is, wordt het surplus op het einde van het jaar overgedragen naar een andere
rekening of gestort aan de rijksmiddelenbegroting. Indien het saldo daarentegen
negatief is, wordt het aangezuiverd door een storting vanuit een andere rekening
of door een aanrekening ten laste van de algemene uitgavenbegroting, sectie 51
– Rijksschuld.
Verrichtingen

Rekening

Debettoestand geregulariseerd door een aanrekening
ten laste van de algemene
uitgavenbegroting

Storting van het positief
saldo

Afgeleide producten
waarvan de onderliggende
waarde de schuld in buitenlandse munten op korte
termijn is
Afgeleide producten
waarvan de onderliggende
waarde bestaat uit het
kapitaal van de schuld in
buitenlandse munt op lange
termijn
Afgeleide producten
waarvan de onderliggende
waarde bestaat uit de
coupons van de schuld in
buitenlandse munt op lange
termijn
Afgeleide producten
waarvan de onderliggende
waarde de schuld in euro op
korte termijn is
Afgeleide producten
waarvan de onderliggende
waarde de schuld in euro op
lange termijn is (tot 2004)
Afgeleide producten
waarvan de onderliggende
waarde de schuld in euro
op lange termijn is (vanaf
2004)
Afgeleide producten
waarvan de onderliggende
waarde beleggingen zijn
(bijvoorbeeld beleggingen
bij CREDIBE)

11.03.02 – Kapitaalverricht- 51.45.11.91.03–Terugbetaingen met betrekking tot de lingen voortvloeiend uit de
opties in deviezen
wisselkoersschommelingen

Rijksmiddelenbegroting

11.03.03 – Interestverrichtingen met betrekking tot
de opties in deviezen

51.45.11.91.03–Terugbetalingen voortvloeiend uit de
wisselkoersschommelingen

10.72.00 – Financiele dienst
van de geconsolideerde leningen in vreemde munten

11.03.00 – Financiering
door de schatkist van de
interesten in deviezen

51.45.10.21.13–Renteuitgaven voortvloeiend uit
beheersverrichtingen van
de Rijksschuld

10.65.00 – Rente en kosten
van de schatkistbons

10.66.03 – Beheer van de
schatkist: resultaat

10.65.00 – Rente en kosten 10.65.00 – Rente en kosten
van de schatkistbons
van de schatkistbons

Premies ontvangen naar
aanleiding van de verkoop
van een optie of van de annulering van een swap

11.03.01 – Premies op
opties in deviezen

51.45.10.81.12 – Uitgaven
beheer ﬁnanciële risico’s
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10.65.00 – Rente en kosten 51.45.10.21.08– Rente van
van de schatkistbons
de schuld op korte termijn
in euro en in vreemde munt

–

84.01.09 – Interesten van
de lineaire leningen

–

10.61.04 – Swaps lange
termijn euro

51.45.10.21.01– Rente
van de leningen op lange
termijn in Belgische frank
en in euro
51.45.10.21.01– Rente
van de leningen op lange
termijn in Belgische frank
en in euro

84.01.09 – Interesten van
de lineaire leningen

Rijksmiddelenbegroting
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Opmerking:
Voorheen werden de premies ontvangen of betaald naar aanleiding van een swap
voor voorafgaande indekking geboekt op de thesaurierekening die de premies
registreert die werden geïncasseerd bij de verkoop van een call option. Thans, en
met instemming van Eurostat49, worden die premies niet langer beschouwd als
kapitaalpremies, maar als intereststromen die dienen te worden geboekt over de
looptijd van de lening waarmee de swap verbonden is.
Die maatregel betreft enkel de annulering van swaps voor voorafgaande indekking. In de andere gevallen worden de annuleringspremies nog steeds als kapitaalpremies beschouwd. Dat is onder meer het geval voor de premies betaald om
de swaps te annuleren die de Staat had verkregen bij het overnemen van de
schuld van CREDIBE.

49

Brief van Eurostat van 3 april 2003.
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– Antwoord van de FOD Financiën
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– Antwoord van de minister van Financiën
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