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Op 14 december 2018 presenteerde het Agentschap van het 
Ministerie van Financiën het financieringsplan voor de 
Nederlandse Staat voor 2019. Volgens de meest recente actu-

alisatie komt de totale financieringsbehoefte voor 2019 uit op 42,6 mil-
jard euro op een staatschuld van ongeveer 330 miljard euro.
De financieringsbehoefte komt tot stand door samenkomst van drie 
variabelen. Ten eerste moet de Staat de aflossingen op de kapitaalmarkt 
voldoen. Dit zijn de betalingen die voortvloeien uit de langetermijnlenin-
gen, de zogenaamde Dutch State Loans (DSL’s). Ten tweede begeeft het 
Agentschap zich op de geldmarkt om onder andere middels kortlopend 
schuldpapier – de Dutch Treasury Certificates (DTC’s) – geld voor de kor-
tere termijn aan te trekken. Als laatste speelt de begroting van de Staat een 
rol. Zo vergroot een begrotingstekort de benodigde financiering en een 
begrotingsoverschot – waar ook in 2019 sprake van is – verlaagt deze. 
Bij de invulling van het financieringsplan komen verschillende belangen 
samen, waaronder het onderhouden van de liquiditeit van bestaande 
instrumenten in geld en kapitaalmarkten, de wensen en verwachtingen 
van de markten en consistentie en transparantie in het uitgiftebeleid. Tege-
lijkertijd biedt het financieringsplan 2019 ook enige flexibiliteit om te 
kunnen reageren op marktomstandigheden en begrotingsontwikkelingen. 
De figuur geeft de gerealiseerde financiering voor 2018 en de verwach-
ting voor 2019 weer. In 2019 wordt een lichte afname van de financie-
ringsbehoefte verwacht van 45,8 miljard euro naar 42,6 miljard euro. 
Op de kapitaalmarkt geeft het Agentschap jaarlijks een nieuwe tienjaars 
DSL uit, zo ook in 2019 voor circa twaalf miljard euro. Een noviteit is 

de groene DSL voor circa vijf miljard euro, die het Agentschap voor het 
eerst zal uitgeven in 2019. De opbrengsten van de uitgifte van deze obli-
gatie komen ten goede aan ‘groene’ uitgaves van de Rijksoverheid. Het 
kapitaalmarktvolume wordt in 2019 vervolmaakt door het opnieuw uit-
geven (heropenen) van bestaande DSL’s. 
Verwacht wordt dat het totale beroep op de kapitaalmarkt uit zal komen 
op ongeveer 21 miljard euro. De omvang van de geldmarkt zal in 2019 
naar verwachting eveneens ongeveer 21 miljard euro bedragen. Een 
mooie fiftyfifty-verdeling. 
■ JAN-PAUL VAN DE KERKE (MINISTERIE VAN FINANCIËN)

Nederlandse Staat geeft in 2019 groene obligaties uit openbare financiën

Vaak een uitkering voor ex-werknemers financiële sector arbeidsmarkt

Sinds de financiële crisis daalt de werkgelegenheid in de financiële 
dienstverlening structureel. In 2016 verlieten 21.000 werknemers 
deze bedrijfstak, terwijl maar 17.000 personen er een baan von-

den. Voor de crisis, in 2006 en 2007, waren de in- en uitstroom van werk-
nemers nog van een vrijwel gelijk niveau. 
Waar komen de uitstromende werknemers terecht en waar komen de 
nieuwe werknemers in de financiële dienstverlening vandaan? Uit de 
mobiliteitscijfers van werknemers in de financiële dienstverlening blijkt 
dat ruim 8.000 personen in 2016 de financiële sector gedag zeiden en 
als werknemer aan de slag gingen in een andere bedrijfstak. Verder gin-
gen ongeveer 1.000 personen werken als zelfstandige, directeur-groot-
aandeelhouder of meewerkend gezinslid in het bedrijf van de partner of 
ouders. 
Daarnaast waren er ruim 11.000 werknemers die stopten met werken. 
Opvallend is dat van die laatste groep er 5.300 terechtkwamen in een 
WW-uitkering. Dat is ruim een kwart van alle werknemers die in 2016 
uit de financiële sector stroomden. Ook waren er 2.500 die een andere 
uitkering ontvingen (twaalf procent van de totale uitstroom), waarbij 
het vaak ging om een pensioenuitkering. 
Naast de grootste groep instromers, 9.000 werknemers die vanuit een 
andere bedrijfstak kwamen, stroomden er 8.000 mensen in de financiële 
sector die daarvoor nog geen werknemer waren. Van deze laatste groep 
werknemers waren er bijna 2.000 daarvoor nog scholier of student. 
Daarnaast traden er werknemers tot deze sector toe die eerder een WW-
uitkering ontvingen, (nog) geen inkomen hadden of vanuit het buiten-

land naar Nederland kwamen. Samen goed voor 4.400 werknemers die 
in 2016 instroomden. ■ ROBERT DE VRIES (CBS)

Financiering staatsschuld in 2018 en 2019
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