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RICHTSNOEREN
RICHTSNOER (EU) 2018/861 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
24 april 2018
tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/23 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën
(ECB/2018/13)
DE DIRECTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name
artikel 5.1, artikel 5.2, artikel 12.1 en artikel 14.3,
Gezien Verordening (EG) nr. 479/2009 van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de toepassing van het aan het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten (1).
Gezien Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het
Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Met het oog op de vervulling van zijn taken heeft het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) onder meer
voor economische en monetaire analyse, het monitoren van duurzame overheidsfinanciën en de voorbereiding
van ramingen omvattende en betrouwbare statistieken betreffende overheidsfinanciën (SBO) nodig.

(2)

De directie van de Europese Centrale Bank (ECB) kan uit hoofde van artikel 8 van Richtsnoer ECB/2013/23 (3)
technische wijzigingen in de bijlagen bij Richtsnoer ECB/2013/23 doorvoeren, mits die wijzigingen het
onderliggende conceptuele kader niet veranderen en geen effect hebben op de rapportagelast.

(3)

Wijzigingen van de rapportagevereisten uit hoofde van Richtsnoer ECB/2013/23 zijn noodzakelijk om meer
harmonisatie van gegevensbronnen in de eurogebiedlidstaten en tussen gegevensbestanden te verwezenlijken. Dat
maakt een grondigere analyse mogelijk en faciliteert de vergelijking van jaar- en kwartaalstatistieken met
ramingen van dezelfde variabelen,

(4)

Derhalve moet Richtsnoer ECB/2013/23 dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DIT RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen
Bijlagen I en II bij Richtsnoer ECB/2013/23 worden vervangen door de tekst in de bijlage bij dit richtsnoer.

Artikel 2
Inwerkingtreding
1.
Dit richtsnoer treedt op de dag van kennisgeving aan de nationale centrale banken van de eurogebiedlidstaten in
werking.
2.

De centrale banken van het Eurosysteem voldoen met ingang van 1 september 2018 aan dit richtsnoer.

(1) PB L 145 van 10.6.2009, blz. 1.
(2) PB L 174 van 26.6.2013, blz. 1.
(3) Richtsnoer ECB/2013/23 van 25 juli 2013 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën (PB L 2 van 7.1.2014, blz. 12).

L 153/162

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

15.6.2018

Artikel 3
Geadresseerden
Dit richtsnoer is gericht tot alle centrale banken van het Eurosysteem.

Gedaan te Frankfurt am Main, 24 april 2018.
Voor de directie van de ECB
De president van de ECB
Mario DRAGHI
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BIJLAGE

„BIJLAGE I
GEGEVENSRAPPORTAGEVEREISTEN

Inkomsten-, uitgaven- en tekort-/overschotstatistieken
Tabel 1A
Categorie

Tekort (–) of overschot (+)

Nummer en lineair verband

1 = 6 – 21
1=2+3+4+5

Centrale overheid

2

Deelstaatoverheid

3

Lagere overheid

4

Socialezekerheidsfondsen

5

Totaal inkomsten
Totaal lopende inkomsten

6 = 7 + 19
7 = 8 + 9 + 13 + 16 + 17

Belastingen op inkomen en vermogen etc.

8

Belastingen op productie en invoer

9

Productgebonden belastingen
waarvan: belasting over de toegevoegde waarde (btw))
Overige belastingen op productie
Sociale premies (netto)

10
11
12
13

waarvan: werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers

14

waarvan: werkelijke sociale premies t.l.v. huishoudens

15

Verkopen

16

Overige lopende inkomsten

17

waarvan: ontvangen rente
Totaal kapitaalinkomsten
waarvan: vermogensheffingen
Totaal uitgaven
Totaal lopende uitgaven

18
19
20
21 = 22 + 31
22 = 23 + 24 + 26 + 27 + 28
+ 29 + 30

Intermediair verbruik

23

Beloning van werknemers

24

waarvan: lonen

25

Rente, betaald

26

Subsidies, betaald

27

Sociale uitkeringen exclusief sociale overdrachten in natura

28

Sociale overdrachten in natura — aangekochte marktproducten

29

Overige lopende uitgaven

30
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Categorie

Nummer en lineair verband

Totaal kapitaaluitgaven

31 = 32 + 33 + 34

bruto investeringen in vaste activa

32

Overige mutaties van niet-financiële activa en voorraadmutaties

33

Kapitaaloverdrachten, betaald

34

Pro-memorieposten:
Kapitaaloverdrachten wegens belastingen en sociale premies die zijn geheven, 35
maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd

Tabel 1B
Categorie

Nummer en lineair verband

Inkomsten van de begroting van de Europese Unie (EU) en van het Europees Ont 1 = 2 + 3 + 4 + 7
wikkelingsfonds uit de lidstaten
Belastingen op productie en invoer

2

Inkomensoverdrachten i.v.m. internationale samenwerking

3

Overige inkomensoverdrachten n.e.g. en eigen middelen van de EU

4

waarvan: het op btw-gebaseerde derde eigen middel

5

waarvan: het op bruto nationaal inkomen gebaseerde vierde eigen middel 6
Kapitaaloverdrachten

7

Uitgaven van de begroting van de EU in de lidstaat

8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14

Subsidies

9

Inkomensoverdrachten naar overheid

10

Inkomensoverdrachten naar niet-overheidsinstellingen

11

Kapitaaloverdrachten naar overheid

12

Kapitaaloverdrachten naar niet-overheidsinstellingen

13

Inningskosten van eigen middelen

14

Balans van lidstaat tegenover EU-begroting en het EOF (netto ontvanger +, netto 15 = 8 – 1
betaler -)

Tabel 1C
Categorie

Consumptieve bestedingen

Nummer en lineair verband

1=2+3
1=[1A.23] + [1A.24] + [1A.29]
+ 4 + 5 + 6 – [1A.16]

Individuele consumptieve bestedingen

2

Collectieve consumptieve bestedingen

3

Verbruik van vaste activa

4

Betaalde belasting op productie minus ontvangen subsidies

5

Exploitatieoverschot (netto)

6
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Categorie

Nummer en lineair verband

Pro-memorieposten:
Consumptieve bestedingen tegen prijzen van het voorafgaande jaar

7

Bruto-investeringen in vaste activa tegen prijzen van het voorafgaande jaar

8

Bruto binnenlands product (bbp) in lopende prijzen

9

bbp in prijzen van het voorafgaande jaar

10

Belastingen op inkomen en vermogen etc. die vennootschappen aan de overheid 11
en de rest van de wereld hebben afgedragen
Belastingen op inkomen en vermogen etc. die huishoudens en instellingen zonder 12
winstoogmerk t.b.v. huishoudens aan de overheid en de rest van de wereld hebben
afgedragen

Statistieken inzake tekort-schuldaanpassingen
Tabel 2A
Categorie

Nummer en lineair verband

Correctie tussen financiële en niet-financiële rekeningen

1=[1A.1] – 2

Netto saldo financiële transacties (geconsolideerd)

2 = 3 – 17

Financiële activa (geconsolideerd)

3 = 4 + 5+ 6 + 7 + 8 + 9 + 13
+ 14 + 15

Monetair goud en bijzondere trekkingsrechten (SDR's)

4

Chartaal geld en deposito's

5

Schuldbewijzen

6

Kortlopende leningen

7

Langlopende leningen

8

Deelnemingen en aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfond 9
sen
Privatiseringen (netto)

10

Kapitaalinjecties (netto)

11

Overige

12

Verzekerings-, pensioen- en standaardgarantieregelingen

13

Financiële derivaten en aandelenopties voor werknemers

14

Overige vorderingen

15

waarvan: belastingen en sociale premies
Passiva (geconsolideerd)

16
17 = 18 + 19 + 20 + 21 + 22
+ 23 + 24 + 25 + 26 + 27

Monetair goud en speciale trekkingsrechten

18

Chartaal geld en deposito's

19

Kortlopende schuldbewijzen

20

Langlopende schuldbewijzen

21

Kortlopende leningen

22

Langlopende leningen

23
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Categorie

Nummer en lineair verband

Deelnemingen en aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfond 24
sen
Verzekerings-, pensioen- en standaardgarantieregelingen

25

Financiële derivaten en aandelenopties voor werknemers

26

Overige vorderingen/schulden

27

Financieringsbehoefte van de overheid

28 = 19 + 20 + 21 + 22 + 23
28 = 30 + 31 + 32
28 = 1 – [1A.1] + 3 – 18 – 24
– 25 – 26 – 27

waarvan: langlopend

29

In nationale valuta luidend

30

In valuta's van eurogebiedlidstaten luidend

31

In overige valuta's luidend

32

Andere stromen in overheidsschuld

33 = 34 + 37

Herwaarderingseffecten

34 = 35 + 36

Waardestijging en waardedaling van een in vreemde valuta luidende 35
schuldvordering
Overige herwaarderingseffecten (verschil in vergelijking met nominale 36 = 38 – 28 – 35 – 37
waarde)
Overige volumemutaties

37

Mutaties in overheidsschuld

38 = 28 + 33
38 = 1 – [1A.1] + 3 – 18 – 24
– 25 – 26 – 27 + 33
38 = [3A.1][T] – [3A.1][T-1]

Pro-memorieposten:
Mutaties in door centrale bank verstrekte leningen

39

Tabel 2B
Geen
Overheidsschuldstatistieken
Tabel 3A
Categorie

Overheidsschuld (geconsolideerd)

Nummer en lineair verband

1=2+3+4+5+6
1 = 7 + 12
1 = 13 + 14 + 15
1 = 16 + 17
1 = 19 + 20 + 22

Chartaal geld en deposito's

2

Kortlopende schuldbewijzen

3

Langlopende schuldbewijzen

4

Kortlopende leningen

5

Langlopende leningen

6
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Categorie

Nummer en lineair verband

Aangehouden door ingezetenen van de lidstaat

7 = 8 + 9 + 10 + 11

Centrale bank

8

Overige monetaire financiële instellingen

9

Overige financiële instellingen

10

Overige ingezetenen

11

Aangehouden door niet-ingezetenen van de lidstaat

12

In nationale valuta luidend

13

In valuta's van eurogebiedlidstaten luidend

14

In overige valuta's luidend

15

Kortlopende schuld

16

Langlopende schuld

17

waarvan:variabele rentevoet

18

Resterende looptijd tot en met één jaar

19

Resterende looptijd langer dan één en tot en met vijf jaar

20

waarvan:variabele rentevoet

21

Restlooptijd langer dan vijf jaar

22

waarvan:variabele rentevoet

23

Pro-memorieposten:
Gemiddelde restlooptijd van schuld

24

Overheidsschuld — nulcouponobligaties

25

Overheidsschuld — door centrale bank verstrekte leningen

26

Tabel 3B
Categorie

Nummer en lineair verband

Overheidsschuld (niet-geconsolideerd tussen subsectoren)

1 = 7 + 11 + 15 + 19

Consoliderende elementen

2=3+4+5+6
2 = 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 14
+ 16 + 17 + 18 + 20 + 21 + 22

Chartaal geld en deposito's

3

Kortlopende schuldbewijzen

4

Langlopende schuldbewijzen

5

Leningen

6

Uitgegeven door centrale overheid (geconsolideerd)

7

aangehouden door deelstaatoverheid

8

aangehouden door lagere overheid

9

aangehouden door socialezekerheidsfondsen

10

Uitgegeven door deelstaatoverheid (geconsolideerd)

11

aangehouden door centrale overheid

12

aangehouden door lagere overheid

13

aangehouden door socialezekerheidsfondsen

14
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Categorie

Nummer en lineair verband

Uitgegeven door lagere overheid (geconsolideerd)

15

aangehouden door centrale overheid

16

aangehouden door deelstaatoverheid

17

aangehouden door socialezekerheidsfondsen

18

Uitgegeven door socialezekerheidsfondsen (geconsolideerd)

19

aangehouden door centrale overheid

20

aangehouden door deelstaatoverheid

21

aangehouden door lagere overheid

22

BIJLAGE II
METHODOLOGISCHE DEFINITIES

1. Definities van sectoren en subsectoren
Sectoren en subsectoren in het ESR 2010
Totale economie

S.1

Niet-financiële vennootschappen

S.11

Financiële instellingen

S.12

Centrale bank

S.121

Deposito-instellingen m.u.v. de centrale bank

S.122

Geldmarktfondsen

S.123

Beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen

S.124

Overige financiële intermediairs m.u.v. verzekeringsinstellingen en pensioen S.125
fondsen
Financiële hulpbedrijven

S.126

Financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband

S.127

Verzekeringsinstellingen

S.128

Pensioenfondsen

S.129

Monetaire financiële instellingen

S.121 + S.122 + S.123

Overheid

S.13

Centrale overheid (m.u.v. sociale zekerheid)

S.1311

Deelstaatoverheid (m.u.v. sociale zekerheid)

S.1312

Lagere overheid (m.u.v. sociale zekerheid)

S.1313

Socialezekerheidsfondsen

S.1314

Huishoudens

S.14
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Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens

S.15

Rest van de wereld

S.2

Lidstaten en instellingen en organen van de Europese Unie (EU)

S.21

EU-lidstaten

S.211

Instellingen en organen van de EU

S.212

De Europese Centrale Bank (ECB)

S.2121

Europese instellingen en organen m.u.v. de ECB

S.2122

Niet-lidstaten en internationale organisaties die niet in de EU gevestigd zijn

S.22

2. Definities van de categorieën (1) (2)
Tabel 1A
1. De categorie tekort (–) of overschot (+) [1A.1] is gelijk aan vorderingenoverschot (+)/vorderingentekort (–) (B.9) van
S.13, is gelijk aan totaal inkomsten [1A.6] minus totaal uitgaven [1A.21], en is gelijk aan tekort (–) of overschot (+)
van centrale overheid [1A.2], plus tekort (–) of overschot (+) van deelstaatoverheid [1A.3], plus tekort (–) of
overschot (+) van lagere overheid [1A.4], plus tekort (–) of overschot (+) van de socialezekerheidsfondsen [1A.5].
2. De categorie tekort (–) of overschot (+) van centrale overheid [1A.2] is gelijk aan vorderingenover
schot (+)/vorderingentekort (–) (B.9) van S.1311.
3. De categorie tekort (–) of overschot (+) van deelstaatoverheid [1A.3] is gelijk aan vorderingenoverschot
(+)/vorderingentekort (–) (B.9) van S.1312.
4. De categorie tekort (–) of overschot (+) van lagere overheid [1A.4] is gelijk aan vorderingenoverschot (+)/vordering
entekort (–) (B.9) van S.1313.
5. De categorie tekort (–) of overschot (+) van socialezekerheidsfondsen [1A.5] is gelijk aan vorderingenoverschot
(+)/vorderingentekort (–) (B.9) van S.1314.
6. De categorie totaal inkomsten [1A.6] is gelijk aan totaal lopende inkomsten [1A.7], plus totaal kapitaalin
komsten [1A.19].
7. De categorie totaal lopende inkomsten [1A.7] is gelijk aan belastingen op inkomen en vermogen etc. [1A.8], plus
belastingen op productie en invoer [1A.9], plus sociale premies (netto) [1A.13], plus verkopen [1A.16], plus
overige lopende inkomsten [1A.17],
8. De categorie belastingen op inkomen en vermogen etc. [1A.8] is gelijk aan belastingen op inkomen en vermogen
etc. (D.5) geregistreerd onder middelen van S.13.
9. De categorie belastingen op productie en invoer [1A.9] is gelijk aan belastingen op productie en invoer (D.2) gere
gistreerd onder middelen van S.13.
10. De categorie productgebonden belastingen [1A.10] is gelijk aan productgebonden belastingen (D.21) geregistreerd
onder middelen van S.13.
11. De categorie belastingen op productie en invoer waarvan belasting over de toegevoegde waarde (btw) [1A.11] is
gelijk aan belastingen van het type belastingen over de toegevoegde waarde (D.211) geregistreerd onder middelen
van S.13.
12. De categorie overige belastingen op productie [1A.12] is gelijk aan overige belastingen op productie (D.29) geregis
treerd onder middelen van S.13.
13. De categorie sociale premies (netto) [1A.13] is gelijk aan netto sociale premies (D.61) geregistreerd onder middelen
van S.13.
14. De categorie sociale premies (netto) waarvan werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers [1A.14] is gelijk aan
werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers (D.611) geregistreerd onder middelen van S.13.
15. De categorie sociale premies (netto) waarvan werkelijke sociale premies t.l.v. huishoudens [1A.15] is gelijk aan
werkelijke sociale premies t.l.v. huishoudens (D.613) geregistreerd onder middelen van S.13.
(1) [x.y] verwijst naar categorie nummer y van tabel x.
(2) Tenzij anders vermeld, heeft de term „categorie” betrekking op de sector overheid.
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16. De categorie verkopen [1A.16] is gelijk aan marktoutput (P.11), plus output voor eigen finaal gebruik (P.12), plus
betalingen voor niet-marktoutput (P.131) geregistreerd onder middelen van S.13.
17. De categorie overige lopende inkomsten [1A.17] is gelijk aan inkomen uit vermogen (D.4), plus overige inkomens
overdrachten n.e.g. (D.7) geregistreerd onder middelen van S.13, behalve middelen van S.13 vallende onder rente
(D.41) die ook bestedingen zijn van S.13, plus ontvangsten van niet-productgebonden subsidies op productie
(D.39) die bestedingen zijn van S.13.
18. De categorie overige lopende inkomsten waarvan ontvangen rente [1A.18] is gelijk aan rente (D.41) geregistreerd
onder middelen van S.13 en bestedingen van alle sectoren behalve S.13.
19. De categorie totaal kapitaalinkomsten [1A.19] is gelijk aan ontvangen kapitaaloverdrachten (D.9) geregistreerd
onder mutaties in de passiva en vermogenssaldi van S.13, en geregistreerd als een door alle sectoren behalve S.13
betaalde kapitaaloverdracht.
20. De categorie totaal kapitaalinkomsten waarvan vermogensheffingen [1A.20] is gelijk aan vermogensheffingen
(D.91) geregistreerd onder mutaties in passiva en vermogenssaldi van S.13.
21. De categorie totaal uitgaven [1A.21] is gelijk aan totaal lopende uitgaven [1A.22], plus totaal kapitaal
uitgaven [1A.31].
22. De categorie totaal lopende uitgaven [1A.22] is gelijk aan intermediair verbruik [1A.23], plus beloning van
werknemers [1A.24], plus betaalde rente [1A.26], plus betaalde subsidies [1A.27], plus sociale uitkeringen exclusief
sociale overdrachten in natura [1A.28], plus sociale overdrachten in natura — aangekochte marktproducten
[1A.29], plus overige lopende uitgaven [1A.30].
23. De categorie intermediair verbruik [1A.23] is gelijk aan intermediair verbruik (P.2) geregistreerd onder bestedingen
van S.13.
24. De categorie beloning van werknemers [1A.24] is gelijk aan beloning van werknemers (D.1) geregistreerd onder
bestedingen van S.13.
25. De categorie beloning van werknemers waarvan lonen [1A.25] is gelijk aan lonen (D.11) geregistreerd onder
bestedingen van S.13.
26. De categorie betaalde rente [1A.26] is gelijk aan rente (D.41) geregistreerd onder bestedingen van S.13 en middelen
van alle sectoren behalve S.13.
27. De categorie betaalde subsidies [1A.27] is gelijk aan minus subsidies (-D.3) geregistreerd onder middelen van S.13.
28. De categorie sociale uitkeringen exclusief sociale overdrachten in natura [1A.28] is gelijk aan sociale uitkeringen
exclusief sociale overdrachten in natura (D.62) geregistreerd onder bestedingen van S.13.
29. De categorie sociale overdrachten in natura — aangekochte marktproducten [1A.29] is gelijk aan sociale
overdrachten in natura in verband met door overheid aangekochte marktproducten (D.632) geregistreerd onder
bestedingen van S.13.
30. De categorie overige lopende uitgaven [1A.30] is gelijk aan belastingen op inkomen en vermogen etc. (D.5), plus
overige belastingen op productie (D.29), plus inkomen uit vermogen (D.4), m.u.v. rente (D.41), plus overige
overdrachten (D.7), plus correcties voor mutaties in pensioenrechten (D.8) geregistreerd onder bestedingen
van S.13.
31. De categorie totaal kapitaaluitgaven [1A.31] is gelijk aan bruto investeringen in vaste activa [1A.32], plus overige
mutaties van niet-financiële activa en mutaties in voorraden [1A.33], plus betaalde kapitaaloverdrachten [1A.34].
32. De categorie bruto investeringen in vaste activa [1A.32] is gelijk aan bruto investeringen in vaste activa (P.51 g) ge
registreerd onder mutaties in activa van S.13.
33. De categorie overige mutaties van niet-financiële activa en de mutaties in voorraden [1A.33] is gelijk aan mutaties
in voorraden (P.52), plus het saldo aan- en verkopen van kostbaarheden (P.53), plus het saldo aan- en verkopen van
niet-geproduceerde niet-financiële activa geregistreerd onder mutaties in activa van S.13.
34. De categorie betaalde kapitaaloverdrachten [1A.34] is gelijk aan betaalde kapitaaloverdrachten (D.9) geregistreerd
onder mutaties in passiva en vermogenssaldo van S.13, en geregistreerd als een door alle sectoren behalve S.13
ontvangen kapitaaloverdracht.
35. De categorie kapitaaloverdrachten wegens belastingen en sociale premies die zijn geheven, maar waarschijnlijk niet
zullen worden geïnd [1A.35] is gelijk aan kapitaaloverdrachten wegens belastingen en sociale premies die zijn
geheven, maar waarschijnlijk niet zullen worden geïnd (D.995) geregistreerd onder mutaties in passiva en
vermogenssaldo van S.13.
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Tabel 1B
1. De categorie inkomsten van de begroting van de Europese Unie (EU) en van het Europees Ontwikkelingsfonds
(EOF) uit de lidstaten [1B.1] is gelijk aan de door de EU-begroting ontvangen [1B.2] belastingen op productie en
invoer (D.2), plus inkomensoverdrachten in verband met internationale samenwerking (D.74) betaald door de
overheid aan de EU-begroting en het EOF [1B.3], plus overige inkomensoverdrachten n.e.g. (D.75) en eigen
middelen van de EU (D.76) betaald door de overheid aan de EU-begroting [1B.4], plus kapitaaloverdrachten (D.9)
betaald door de overheid aan de EU-begroting [1B.7].
2. De categorie belastingen op productie en invoer [1B.2] is gelijk aan belastingen op productie en invoer (D.2) gere
gistreerd onder middelen van de EU-begroting.
3. De categorie inkomensoverdrachten i.v.m. internationale samenwerking [1B.3] is gelijk aan inkomensoverdrachten
i.v.m. internationale samenwerking (D.74) geregistreerd onder de middelen van de EU- en EOF-begroting en
bestedingen van S.13.
4. De categorie overige inkomensoverdrachten n.e.g. en eigen middelen van de EU [1B.4] is gelijk aan overige
inkomensoverdrachten n.e.g. (D.75), plus belasting over de toegevoegde waarde (btw) en op bruto nationaal
inkomen gebaseerde eigen middelen van de EU (D.76) geregistreerd onder de middelen van de EU-begroting en
bestedingen van S.13.
5. De categorie overige inkomensoverdrachten n.e.g. en eigen middelen van de EU waarvan het op btw-gebaseerde
derde eigen middel [1B.5] is gelijk aan het op btw-gebaseerde derde eigen middel (D.761) geregistreerd onder
middelen van de EU-begroting en bestedingen van S.13.
6. De categorie overige inkomensoverdrachten n.e.g. en eigen middelen van de EU waarvan het op bruto nationaal
inkomen gebaseerde vierde eigen middel [1B.6] is gelijk aan het op bruto nationaal inkomen gebaseerde vierde
eigen middel (D.762) geregistreerd onder middelen van de EU-begroting en bestedingen van S.13.
7. De categorie kapitaaloverdrachten [1B.7] is gelijk aan betaalde kapitaaloverdrachten (D.9) geregistreerd onder
mutaties in passiva en vermogenssaldo van S.13 en geregistreerd als een door de EU-begroting ontvangen kapitaal
overdracht.
8. De categorie uitgaven van de EU-begroting in de lidstaat [1B.8] is gelijk aan subsidies (D.3) betaald uit de
EU-begroting [1B.9], plus overige inkomensoverdrachten n.e.g. (D.7) betaald uit de EU-begroting aan de overheid
[1B.10], plus overige inkomensoverdrachten n.e.g. (D.7) betaald uit de EU-begroting aan niet-overheidsinstellingen
[1B.11], plus kapitaaloverdrachten (D.9) betaald uit de EU-begroting aan de overheid [1B.12], plus kapitaalover
drachten (D.9) betaald uit de EU-begroting aan niet-overheidsinstellingen [1B.13], plus kosten van inning van eigen
middelen [1B.14].
9. De categorie subsidies [1B.9] is gelijk aan subsidies (D.3) geregistreerd onder bestedingen van de EU-begroting.
10. De categorie aan de overheid betaalde inkomensoverdrachten [1B.10] is gelijk aan inkomensoverdrachten i.v.m.
internationale samenwerking (D.74), plus overige inkomensoverdrachten n.e.g. (D.75) geregistreerd onder middelen
van S.13 en bestedingen van de EU-begroting.
11. De categorie inkomensoverdrachten aan niet-overheidsinstellingen [1B.11] is gelijk aan overige inkomensover
drachten n.e.g. (D.75) geregistreerd onder bestedingen van de EU-begroting en middelen van alle sectoren
behalve S.13.
12. De categorie aan de overheid betaalde kapitaaloverdrachten [1B.12] is gelijk aan ontvangen kapitaaloverdrachten
(D.9) geregistreerd onder mutaties in passiva en vermogenssaldo van S.13 en geregistreerd als een uit de EUbegroting betaalde kapitaaloverdracht.
13. De categorie aan niet-overheidsinstellingen betaalde kapitaaloverdrachten [1B.13] is gelijk aan betaalde kapitaalover
drachten (D.9) geregistreerd onder mutaties in passiva en vermogenssaldo van alle sectoren behalve S.13 en geregis
treerd als een uit de EU-begroting betaalde kapitaaloverdracht.
14. De categorie kosten van inning van eigen middelen [1B.14] is het gedeelte van niet-marktoutput (P.13) geregistreerd
onder middelen van S.13 dat gelijk is aan de uit de EU-begroting betaalde kosten van inning van eigen middelen.
15. De categorie saldo van lidstaat ten opzichte van de EU-begroting en het EOF (netto-ontvanger +, nettobetaler -)
[1B.15] is gelijk aan de uitgaven uit de EU-begroting in de lidstaat [1B.8], minus de inkomsten van de EU-begroting
en het EOF uit de lidstaat [1B.1].
Tabel 1C
1. De categorie consumptieve bestedingen [1C.1] is gelijk aan consumptieve bestedingen (P.3) geregistreerd onder
bestedingen van S.13.
2. De categorie individuele consumptieve bestedingen [1C.2] is gelijk aan individuele consumptieve bestedingen (P.31)
geregistreerd onder bestedingen van S.13.
3. De categorie collectieve consumptieve bestedingen [1C.3] is gelijk aan collectieve consumptieve bestedingen (P.32)
geregistreerd onder bestedingen van S.13.
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4. De categorie verbruik van vaste activa [1C.4] is gelijk aan verbruik van vaste activa (P.51c) geregistreerd onder
mutaties in passiva en vermogenssaldo van S.13.
5. De categorie betaalde belastingen op productie minus ontvangen subsidies [1C.5] is gelijk aan niet-productge
bonden belastingen op productie (D.29) geregistreerd onder bestedingen van S.13, minus ontvangsten van nietproductgebonden subsidies op productie (D.39) geregistreerd onder bestedingen van S.13.
6. De categorie exploitatieoverschot (netto) [1C.6] is gelijk aan exploitatieoverschot (netto) (B.2n) van S.13.
7. De categorie consumptieve bestedingen in prijzen van het voorgaande jaar[1C.7] is gelijk aan het kettingindexcijfers
volume van consumptieve bestedingen (P.3), geregistreerd onder bestedingen van S.13 in prijzen van het
voorgaande jaar.
8. De categorie bruto investeringen in vaste activa in prijzen van het voorgaande jaar [1C.8] is gelijk aan het kettingin
dexcijfersvolume van bruto-investeringen in vaste activa (P.51 g) geregistreerd onder mutaties in activa van S.13, in
prijzen van het voorgaande jaar.
9. De categorie bruto binnenlands product (bbp) in lopende prijzen [1C.9] is gelijk aan bbp (B.1*g) tegen
marktprijzen.
10. De categorie bbp in prijzen van het voorafgaande jaar [1C.10] is gelijk aan het kettingindexcijfers volume van het
bbp (B1*g) in prijzen van het voorafgaande jaar.
11. De categorie belastingen op inkomen en vermogen etc. betaald door ondernemingen aan de overheid en de rest van
de wereld [1C.11] is gelijk aan belastingen op inkomen en vermogen etc. (D.5) geregistreerd onder middelen van
S.13 en S.2 en bestedingen van S.11 en S.12.
12. De categorie belastingen op inkomen en vermogen etc. betaald door huishoudens en instellingen zonder
winstoogmerk t.b.v. huishoudens aan de overheid en de rest van de wereld [1C.12] is gelijk aan belastingen op
inkomen en vermogen etc. (D.5) geregistreerd onder middelen van S.13 en S.2 en bestedingen van S.14 en S.15.
Tabel 2A
1. De categorie correctie tussen financiële en niet-financiële rekeningen [2A.1] is gelijk aan tekort (–) of overschot (+)
[1A.1], minus nettotransacties in financiële activa en passiva [2A.2].
2. De categorie nettotransacties in financiële activa en passiva (geconsolideerd) [2A.2] is gelijk aan transacties in
mutaties van financiële activa [2A.3], minus de mutaties van transacties in financiële passiva [2A.17].
3. De categorie transacties in financiële activa (geconsolideerd)[2A.3] is gelijk aan geconsolideerde transacties in
monetair goud en bijzondere trekkingsrechten (SDR's) (F.1) [2A.4], plus chartaal geld en deposito's (F.2) [2A.5],
plus transacties in schuldbewijzen (F.3) [2A.6], plus transacties in kortlopende leningen (F.41) [2A.7], plus
transacties in langlopende leningen (F.42) [2A.8], plus transacties in deelnemingen en aandelen of rechten van
deelneming in beleggingsfondsen (F.5) [2A.9] plus transacties in verzekerings-, pensioen- en standaardgarantierege
lingen (F.6) [2A.13], plus transacties in financiële derivaten en aandelenopties voor werknemers (F.7) [2A.14], plus
transacties in overige vorderingen [2A.15], geregistreerd onder mutaties in activa van S.13 en mutaties in passiva
en vermogenssaldo van alle sectoren behalve S.13.
4. De categorie transacties in monetair goud en bijzondere trekkingsrechten [2A.4] is gelijk aan mutaties in monetair
goud en bijzondere trekkingsrechten (F.1) geregistreerd onder mutaties in activa van S.13 en mutaties in passiva en
vermogenssaldo van alle sectoren behalve S.13.
5. De categorie transacties in chartaal geld en deposito's [2A.5] is gelijk aan mutaties in chartaal geld en deposito's
(F.2) geregistreerd onder mutaties in activa van S.13 en mutaties in passiva en vermogenssaldo van alle sectoren
behalve S.13.
6. De categorie transacties schuldbewijzen [2A.6] is gelijk aan mutaties in schuldbewijzen (F.3) geregistreerd onder
mutaties in activa van S.13 en mutaties in passiva en vermogenssaldo van alle sectoren behalve S.13.
7. De categorie transacties in kortlopende leningen [2A.7] is gelijk aan kortlopende leningen (F.41) verstrekt door de
overheid, na aftrek van terugbetalingen aan de overheid, geregistreerd onder mutaties in activa van S.13 en
mutaties in passiva en vermogenssaldo van alle sectoren behalve S.13.
8. De categorie transacties in langlopende leningen [2A.8] is gelijk aan langlopende leningen (F.42) verstrekt door de
overheid, na aftrek van terugbetalingen aan de overheid, geregistreerd onder mutaties in activa van S.13 en
mutaties in passiva en vermogenssaldo van alle sectoren behalve S.13.
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9. De categorie transacties in deelnemingen en aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen [2A.9] is
gelijk aan mutaties in deelnemingen en aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen (F.5) geregistreerd
onder mutaties in activa van S.13 en mutaties in passiva en vermogenssaldo van alle sectoren behalve S.13.
10. De categorie privatiseringen (netto) [2A.10] is gelijk aan transacties in deelnemingen en aandelen of rechten van
deelneming in beleggingsfondsen (F.5) geregistreerd onder mutaties in activa van S.13 en mutaties in passiva en
vermogenssaldo van S.11 of S.12, die worden uitgevoerd bij het opgeven of verkrijgen van zeggenschap (ESR 2010
paragraaf 2.36 tot en met 2.39) door S.13 over de eenheid die debiteur is; S.13 kan dergelijke transacties
rechtstreeks uitvoeren met de eenheid die debiteur is, of met een andere eenheid die crediteur is.
11. De categorie kapitaalinjecties (netto) [2A.11] is gelijk aan transacties in deelnemingen en aandelen of rechten van
deelneming in beleggingsfondsen (F.5) geregistreerd onder mutaties in activa van S.13 en mutaties in passiva en
vermogenssaldo van S.11 of S.12, die niet worden uitgevoerd bij het opgeven of verkrijgen van zeggenschap over
de eenheid die debiteur is door S.13, en rechtstreeks door S.13 worden uitgevoerd met de eenheid die debiteur is.
12. De categorie overige [2A.12] is gelijk aan transacties in deelnemingen en aandelen of rechten van deelneming in
beleggingsfondsen (F.5) geregistreerd onder mutaties in activa van S.13 en mutaties in passiva en vermogenssaldo
van alle sectoren behalve S.13, die niet worden uitgevoerd bij het opgeven of verkrijgen van zeggenschap door S.13
over de eenheid die debiteur is, en niet rechtstreeks door S.13 worden uitgevoerd met de eenheid die debiteur is,
maar met een andere eenheid die crediteur is.
13. De categorie transacties in verzekerings-, pensioen- en standaardgarantieregelingen [2A.13] is gelijk aan mutaties in
verzekerings-, pensioen- en standaardgarantieregelingen (F.6) geregistreerd onder mutaties in activa van S.13 en
mutaties in passiva en vermogenssaldo van alle sectoren behalve S.13.
14. De categorie transacties in financiële derivaten en aandelenopties voor werknemers [2A.14] is gelijk aan de
mutaties betreffende financiële derivaten en aandelenopties voor werknemers (F.7) geregistreerd onder mutaties in
activa van S.13 en mutaties in passiva en vermogenssaldo van alle sectoren behalve S.13.
15. De categorie transacties in overige vorderingen [2A.15] is gelijk aan mutaties in overige vorderingen (F.8) geregis
treerd onder mutaties in activa van S.13 en mutaties in passiva en vermogenssaldo van alle sectoren behalve S.13.
16. De categorie transacties in overige vorderingen waarvan belastingen en sociale premies [2A.16] is gelijk aan het
deel van overige vorderingen (F.8 activa) dat betrekking heeft op de belastingen en sociale premies geregistreerd
onder D.2, D.5, D.61 en D.91, minus de werkelijk geïnde bedragen aan belastingen en sociale premies, geregistreerd
onder mutaties in activa van S.13 en mutaties in passiva en vermogenssaldo van alle sectoren behalve S.13.
17. De categorie transacties in financiële activa (geconsolideerd) [2A.17] is gelijk aan geconsolideerde transacties in
monetair goud en bijzondere trekkingsrechten (SDR's) (F.1) [2A.18], plus transacties in chartaal geld en deposito's
(F.2) [2A.19], plus transacties in kortlopende schuldbewijzen (F.31) [2A.20], plus transacties in langlopende schuld
bewijzen (F.32) [2A.21], plus transacties in kortlopende leningen (F.41) [2A.22], plus transacties in langlopende
leningen (F.42) [2A.23], plus transacties in deelnemingen en aandelen of rechten van deelneming in beleggings
fondsen (F.5) [2A.24] plus transacties in verzekerings-, pensioen- en standaardgarantieregelingen (F.6) [2A.25], plus
transacties in financiële derivaten en aandelenopties voor werknemers (F.7) [2A.26], plus transacties in overige
vorderingen [2A.27], geregistreerd onder mutaties in passiva en vermogenssaldo van S.13 en mutaties in activa van
alle sectoren behalve S.13.
18. De categorie transacties in monetair goud en bijzondere trekkingsrechten (SDR's) [2A.18] is gelijk aan mutaties in
monetair goud en speciale trekkingsrechten (F.1) geregistreerd onder mutaties in passiva en vermogenssaldo van
S.13 en mutaties in activa van alle sectoren behalve S.13.
19. De categorie transacties in chartaal geld en deposito's [2A.19] is gelijk aan mutaties in chartaal geld en deposito's
(F.2) geregistreerd onder mutaties in passiva en vermogenssaldo van S.13 en mutaties in activa van alle sectoren
behalve S.13.
20. De categorie transacties in kortlopende schuldbewijzen [2A.20] is gelijk aan mutaties in kortlopende schuldbewij
zen (F.31) waarvan de oorspronkelijke looptijd één jaar is of korter, geregistreerd onder mutaties in passiva en
vermogenssaldo van S.13 en mutaties in activa van alle sectoren behalve S.13.
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21. De categorie transacties in langlopende schuldbewijzen [2A.21] is gelijk aan de mutaties in langlopende schuldbe
wijzen (F.32) waarvan de oorspronkelijke looptijd langer is dan één jaar, geregistreerd onder mutaties in passiva en
vermogenssaldo van S.13 en mutaties in activa van alle sectoren behalve S.13.
22. De categorie transacties in kortlopende leningen [2A.22] is gelijk aan kortlopende leningen (F.41) afgesloten door
overheid, na aftrek van terugbetalingen van bestaande kortlopende leningen, geregistreerd onder mutaties in passiva
en vermogenssaldo van S.13 en mutaties in activa van alle sectoren behalve S.13.
23. De categorie transacties in langlopende leningen [2A.23] is gelijk aan langlopende leningen (F.42) afgesloten door
overheid, na aftrek van terugbetalingen van bestaande langlopende leningen, geregistreerd onder mutaties in passiva
en vermogenssaldo van S.13 en mutaties in activa van alle sectoren behalve S.13.
24. De categorie transacties in deelnemingen en aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen [2A.24] is
gelijk aan mutaties in deelnemingen en aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen (F.5) geregistreerd
onder mutaties in passiva en vermogenssaldo van S.13 en mutaties in activa van alle sectoren behalve S.13.
25. De categorie transacties in verzekerings-, pensioen- en standaardgarantieregelingen [2A.25] is gelijk aan mutaties in
verzekerings-, pensioen- en standaardgarantieregelingen (F.6) geregistreerd onder mutaties in passiva en
vermogenssaldo van S.13 en mutaties in activa van alle sectoren behalve S.13.
26. De categorie transacties in financiële derivaten en aandelenopties voor werknemers [2A.26] is gelijk aan mutaties in
financiële derivaten en aandelenopties voor werknemers (F.7) geregistreerd onder mutaties in passiva en
vermogenssaldo van S.13 en mutaties in activa van alle sectoren behalve sectoren behalve S.13.
27. De categorie transacties in overige vorderingen [2A.27] is gelijk aan mutaties in overige vorderingen (F.8) geregis
treerd onder mutaties in passiva en vermogenssaldo van S.13 en mutaties in activa van alle sectoren behalve S.13.
28. De categorie financieringsbehoefte van de overheid [2A.28] is gelijk aan de mutaties in passiva in chartaal geld en
deposito's (F.2) [2A.19], plus schuldbewijzen (F.3) [2A.20 en 2A.21], plus leningen (F.4) [2A.22 en 2A.23] die geen
activa van S.13 zijn. Het is tevens gelijk aan geconsolideerde transacties in overheidsschuldinstrumenten.
29. De categorie transacties in langlopende schuldinstrumenten [2A.29] is gelijk aan de mutaties in passiva in dezelfde
schuldinstrumenten als de financieringsbehoefte van de overheid [2A.28] waarvan de oorspronkelijke looptijd van
langer is dan één jaar.
30. De categorie transacties in schuldinstrumenten luidende in nationale valuta [2A.30] is gelijk aan mutaties in passiva
in dezelfde schuldinstrumenten als ingeval van de financieringsbehoefte van de overheid [2A.28] luidende in het
wettig betaalmiddel van de lidstaat.
31. De categorie transacties in schuldinstrumenten luidende in valuta's van eurogebiedlidstaten [2A.31] is gelijk aan de
mutaties in passiva in dezelfde schuldinstrumenten als de financieringsbehoefte van de overheid [2A.28] luidende
in ECU, plus schuldinstrumenten luidende in euro voordat de lidstaat de euro aanneemt, plus schuldinstrumenten
luidende in het wettig betaalmiddel van een eurogebiedlidstaat voordat die lidstaat een eurogebiedlidstaat wordt.
32. De categorie transacties in schuldinstrumenten luidende in overige valuta's [2A.32] is gelijk aan mutaties in passiva
in dezelfde schuldinstrumenten als de financieringsbehoefte van de overheid [2A.28] niet inbegrepen in [2A.30]
of [2A.31].
33. De categorie overige stromen in overheidsschuld [2A.33] is gelijk aan herwaarderingseffecten [2A.34], plus overige
volumemutaties [2A.37].
34. De categorie herwaarderingseffecten [2A.34] is gelijk aan waardestijging en waardedaling van in vreemde valuta
luidende schuld [2A.35], plus overige herwaarderingseffecten (verschillen in vergelijking met de nominale
waarde) [2A.36].
35. De categorie waardestijging en waardedaling van in vreemde valuta luidende schuld [2A.35] is gelijk aan nominale
waarderingsverschillen (K.7) van overheidsschuld [3A.1] die bij omrekening in de nationale valuta van waarde
verandert vanwege wisselkoersschommelingen.
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36. De categorie overige herwaarderingseffecten (verschillen in vergelijking met de nominale waarde) [2A.36] is gelijk
aan mutaties in overheidsschuld [2A.38], minus transacties in schuldinstrumenten (geconsolideerd) [2A.28], minus
waardestijging en waardedaling van in vreemde valuta luidende schuld [2A.35], minus overige volumemutaties in
schulden [2A.37].
37. De categorie overige volumemutaties [2A.37] is gelijk aan overige volumemutaties (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 en K.6)
in dezelfde schuldinstrumenten als de financieringsbehoefte van de overheid.
38. De categorie mutaties in overheidsschuld [2A.38] is gelijk aan overheidsschuld [3A.1] in jaar t, minus overheids
schuld [3A.1] in jaar t-1.
39. De categorie mutaties in leningen van de centrale bank [2A.39] is gelijk aan transacties in leningen (F.4) geregis
treerd onder mutaties in passiva en vermogenssaldo van S.13 en mutaties in activa van S.121.

Tabel 2B
Geen

Tabel 3A
1. De categorie overheidsschuld (geconsolideerd) [3A.1] is gelijk aan schuld zoals gedefinieerd in Verordening (EG)
nr. 479/2009. Het is tevens gelijk aan geconsolideerde passiva van S.13 in chartaal geld en deposito's (AF.2) [3A.2],
plus kortlopende schuldbewijzen (AF.31) [3A.3], plus langlopende schuldbewijzen (AF.32) [3A.4], plus kortlopende
leningen (AF.41)[3A.5], plus langlopende leningen (AF.42) [3A.6].
2. De categorie schuld — chartaal geld en deposito's [3A.2] is gelijk aan het gedeelte van overheidsschuld [3A.1] in
het instrument chartaal geld en deposito's (AF.2).
3. De categorie schuld — kortlopende schuldbewijzen [3A.3] is gelijk aan het gedeelte van overheidsschuld [3A.1] in
het instrument schuldbewijzen waarvan de oorspronkelijke looptijd één jaar is of korter (AF.31).
4. De categorie schuld — langlopende schuldbewijzen [3A.4] is gelijk aan het gedeelte van overheidsschuld [3A.1] in
het instrument schuldbewijzen, waarvan de oorspronkelijke looptijd langer is dan één jaar (AF.32).
5. De categorie schuld — kortlopende leningen [3A.5] is gelijk aan het gedeelte van overheidsschuld [3A.1] in het
instrument leningen waarvan de oorspronkelijke looptijd één jaar is of korter (AF.41).
6. De categorie schuld — langlopende leningen [3A.6] is gelijk aan het gedeelte van overheidsschuld [3A.1] in het
instrument leningen, waarvan de oorspronkelijke looptijd langer is dan één jaar (AF.42).
7. De categorie schuld aangehouden door ingezetenen van de lidstaat [3A.7] is gelijk aan schuld aangehouden door de
centrale bank [3A.8], plus schuld aangehouden door overige monetaire financiële instellingen [3A.9], plus schuld
aangehouden door overige financiële instellingen [3A.10] plus schuld aangehouden door overige ingezetenen van
de lidstaat [3A.11].
8. De categorie schuld aangehouden door de centrale bank [3A.8] is gelijk aan het gedeelte van overheidsschuld
[3A.1] dat een activum is van S.121.
9. De categorie schuld aangehouden door overige monetaire financiële instellingen [3A.9] is gelijk aan het gedeelte
van overheidsschuld [3A.1] dat een activum is van S.122 of S.123.
10. De categorie schuld aangehouden door overige financiële instellingen [3A.10] is gelijk aan het gedeelte van
overheidsschuld [3A.1] dat een activum is van S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 of S.129.
11. De categorie schuld aangehouden door overige ingezetenen [3A.11] is gelijk aan het gedeelte van overheidsschuld
[3A.1] dat een activum is van S.11, S.14 of S.15.
12. De categorie schuld aangehouden door niet-ingezetenen van de lidstaat [3A.12] is gelijk aan het gedeelte van
overheidsschuld [3A.1] dat een activum is van S.2.
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13. De categorie schuld luidende in nationale valuta [3A.13] is gelijk aan het gedeelte van overheidsschuld [3A.1]
luidende in het wettig betaalmiddel van de lidstaat.
14. De categorie schuld luidende in valuta's van eurogebiedlidstaten [3A.14] is — voordat de lidstaat een eurogebied
lidstaat wordt — gelijk aan het gedeelte van overheidsschuld [3A.1] luidende in het wettig betaalmiddel van één
van de eurogebiedlidstaten (m.u.v. de nationale valuta [3A.13]), plus schuld luidende in ecu of in euro.
15. De categorie schuld luidende in overige valuta's [3A.15] is gelijk aan het gedeelte van overheidsschuld [3A.1] dat
niet inbegrepen is in [3A.13] of [3A.14].
16. De categorie kortlopende schuld [3A.16] is gelijk aan het gedeelte van overheidsschuld [3A.1] waarvan de
oorspronkelijke looptijd één jaar is of korter.
17. De categorie langlopende schuld [3A.17] is gelijk aan het gedeelte van overheidsschuld [3A.1] waarvan de
oorspronkelijke looptijd langer is dan één jaar.
18. De categorie langlopende schuld waarvan tegen variabele rentevoet [3A.18] is gelijk aan het gedeelte van
langlopende schuld [3A.17] waarvoor de rentevoet variabel is.
19. De categorie schuld met een restlooptijd tot en met één jaar [3A.19] is gelijk aan het gedeelte van overheidsschuld
[3A.1] met een restlooptijd van één jaar of korter.
20. De categorie schuld met een restlooptijd langer dan 1 en tot en met 5 jaar [3A.20] is gelijk aan het gedeelte van
overheidsschuld [3A.1] met een restlooptijd van langer dan 1 en tot en met 5 jaar.
21. De categorie schuld met een restlooptijd langer dan 1 en tot en met 5 jaar waarvan tegen variabele rentevoet
[3A.21] is gelijk aan het gedeelte van overheidsschuld [3A.1] met een restlooptijd van langer dan 1 en tot en met 5
jaar [3A.20] waarvoor de rentevoet variabel is.
22. De categorie schuld met een restlooptijd langer dan 5 jaar [3A.22] is gelijk aan het gedeelte van overheidsschuld
[3A.1] met een restlooptijd van langer dan 5 jaar.
23. De categorie schuld met een restlooptijd langer dan 5 jaar waarvan tegen variabele rentevoet [3A.23] is gelijk aan
het gedeelte van overheidsschuld [3A.1] met een restlooptijd van langer dan 5 jaar [3A.22] waarvoor de rentevoet
variabel is.
24. De categorie gemiddelde restlooptijd van schuld [3A.24] is gelijk aan de gemiddelde restlooptijd gewogen naar de
uitstaande bedragen, uitgedrukt in jaren.
25. De categorie overheidsschuld — nulcouponobligaties [3A.25] is gelijk aan het gedeelte van overheidsschuld [3A.1]
in de vorm van nulcouponobligaties, d.w.z. obligaties zonder couponbetalingen, waarbij de rente gebaseerd is op
het verschil tussen de aflossingswaarde en de uitgifteprijs.
26. De categorie overheidsschuld — leningen van de centrale bank [3A.26] is gelijk aan het gedeelte van overheids
schuld [3A.1] in het instrument leningen (AF.4) dat een activum is van S.121.

Tabel 3B

1. De categorie overheidsschuld (niet-geconsolideerd tussen subsectoren) [3B.1] is gelijk aan de niet-geconsolideerde
passiva van S.13, met uitzondering van a) de passiva van S.1311 die tegelijkertijd activa van S.1311 zijn; b) de
passiva van S.1312 die tegelijkertijd activa van S.1312 zijn; c) de passiva van S.1313 die tegelijkertijd activa van
S.1313 zijn; d) de passiva van S.1314 die tegelijkertijd activa van S.1314 zijn, in dezelfde instrumenten als
overheidsschuld [3A.1].
2. De categorie consoliderende elementen [3B.2] is gelijk aan de passiva van S.13 die tegelijkertijd activa van S.13 zijn,
m.u.v. (a) de passiva van S.1311 die tegelijkertijd activa van S.1311 zijn; b) de passiva van S.1312 die tegelijkertijd
activa van S.1312 zijn; c) de passiva van S.1313 die tegelijkertijd activa van S.1313 zijn, en d) de passiva van
S.1314 die tegelijkertijd activa van S.1314 zijn, in chartaal geld en deposito's [3B.3], plus kortlopende schuldbewij
zen [3B.4], plus langlopende schuldbewijzen [3B.5], plus leningen[3B.6].
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3. De categorie consoliderende elementen in chartaal geld en deposito's [3B.3] is gelijk aan het gedeelte van consoli
derende elementen [3B.2] in het instrument chartaal geld en deposito's (F.2).
4. De categorie consoliderende elementen in kortlopende schuldbewijzen [3B.4] is gelijk aan het gedeelte van consoli
derende elementen [3B.2] in het instrument schuldbewijzen waarvan de oorspronkelijke looptijd één jaar is of
korter (F.31).
5. De categorie consoliderende elementen in langlopende schuldbewijzen [3B.5] is gelijk aan het gedeelte van consoli
derende elementen [3B.2] in het instrument schuldbewijzen waarvan de oorspronkelijke looptijd langer is dan één
jaar (F.32).
6. De categorie consoliderende elementen in leningen [3B.6] is gelijk aan het gedeelte van consoliderende elementen
[3B.2] in het instrument leningen (F.4).
7. De categorie schuld uitgegeven door de centrale overheid (geconsolideerd) [3B.7] is gelijk aan de passiva van
S.1311 die geen activa zijn van S.1311, in dezelfde instrumenten als overheidsschuld [3A.1].
8. De categorie schuld uitgegeven door de centrale overheid en aangehouden door deelstaatoverheid [3B.8] is gelijk
aan de passiva van S.1311 die activa zijn van S.1312, in dezelfde instrumenten als overheidsschuld [3A.1].
9. De categorie schuld uitgegeven door de centrale overheid en aangehouden door de lagere overheid [3B.9] is gelijk
aan de passiva van S.1311 die activa zijn van S.1313, in dezelfde instrumenten als overheidsschuld [3A.1].
10. De categorie schuld uitgegeven door de centrale overheid en aangehouden door de socialezekerheidsfondsen
[3B.10] is gelijk aan de passiva van S.1311 die activa zijn van S.1314, in dezelfde instrumenten als overheids
schuld [3A.1].
11. De categorie schuld uitgegeven door de deelstaatoverheid (geconsolideerd) [3B.11] is gelijk aan de passiva van
S.1312 die geen activa zijn van S.1312, in dezelfde instrumenten als overheidsschuld [3A.1].
12. De categorie schuld uitgegeven door de deelstaatoverheid en aangehouden door de centrale overheid [3B.12] is
gelijk aan de passiva van S.1312 die activa zijn van S.1311, in dezelfde instrumenten als overheidsschuld [3A.1].
13. De categorie schuld uitgegeven door de deelstaatoverheid en aangehouden door de lagere overheid [3B.13] is gelijk
aan de passiva van S.1312 die activa zijn van S.1313, in dezelfde instrumenten als overheidsschuld [3A.1].
14. De categorie schuld uitgegeven door de deelstaatoverheid en aangehouden door de socialezekerheidsfondsen
[3B.14] is gelijk aan de passiva van S.1312 die activa zijn van S.1314, in dezelfde instrumenten als overheids
schuld [3A.1].
15. De categorie schuld uitgegeven door de lagere overheid (geconsolideerd) [3B.15] is gelijk aan de passiva van S.1313
die geen activa zijn van S.1313, in dezelfde instrumenten als overheidsschuld [3A.1].
16. De categorie schuld uitgegeven door de lagere overheid en aangehouden door de centrale overheid [3B.16] is gelijk
aan de passiva van S.1313 die activa zijn van S.1311, in dezelfde instrumenten als overheidsschuld [3A.1].
17. De categorie schuld uitgegeven door de lagere overheid en aangehouden door de deelstaatoverheid [3B.17] is gelijk
aan de passiva van S.1313 die activa zijn van S.1312, in dezelfde instrumenten als overheidsschuld [3A.1].
18. De categorie schuld uitgegeven door de lagere overheid en aangehouden door de socialezekerheidsfondsen [3B.18]
is gelijk aan de passiva van S.1313 die activa zijn van S.1314, in dezelfde instrumenten als overheidsschuld [3A.1].
19. De categorie schuld uitgegeven door socialezekerheidsfondsen (geconsolideerd) [3B.19] is gelijk aan de passiva van
S.1314 die geen activa zijn van S.1314, in dezelfde instrumenten als overheidsschuld [3A.1].
20. De categorie schuld uitgegeven door socialezekerheidsfondsen en aangehouden door de centrale overheid [3B.20] is
gelijk aan de passiva van S.1314 die activa zijn van S.1311, in dezelfde instrumenten als overheidsschuld [3A.1].
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21. De categorie schuld uitgegeven door socialezekerheidsfondsen en aangehouden door de deelstaatoverheid [3B.21] is
gelijk aan de passiva van S.1314 die activa zijn van S.1312, in dezelfde instrumenten als overheidsschuld [3A.1].
22. De categorie schuld uitgegeven door socialezekerheidsfondsen en aangehouden door de lagere overheid [3B.22] is
gelijk aan de passiva van S.1314 die activa zijn van S.1313, in dezelfde instrumenten als overheidsschuld [3A.1].”

