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BELGISCHE ECONOMISCHE STATISTIEKEN  
1970-1980

WOORD VOORAF

De onderhavige verzameling statistische reeksen in verband met de Belgische 
economie is de zesde in haar soort; de voorgaande hadden respectievelijk betrekking op de 
periodes 1919 tot 1928, 1929 tot 1940, 1941 tot 1950, 1950 tot 1960 en 1960 tot 1970.

D it werk is, in grote lijnen, opgebouwd zoals de twee voorgaande verzamelin
gen : het is op dezelfde wijze ingedeeld en loopt eveneens over een periode van elfjaar. De 
tabellen nemen inderdaad de gegevens van het jaa r 1970 over, die reeds gepubliceerd 
werden in de verzameling die tien jaar geleden verscheen. Zoals voorheen, verduidelijken 
technische noten, die in deel I  zijn  samengebracht, de betekenis van de cijfers die in deel I I  
voorkomen.

Die noten werden uitgebreid en, zoveel mogelijk, volgens eenzelfde indeling 
opgesteld. D at moet een betere kennis van de betekenis der cijfers mogelijk maken en 
tegemoet komen aan de vragen om opheldering van de gebruikers.

In dit werk zijn  een aantal nieuwe inlichtingen opgenomen. H et betreft vooreerst 
statistieken die, op een voor alle E .E .G .-landen uniforme wijze, opgesteld zijn  door het 
Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen. Verder is getracht, in de 
mate van het mogelijke, tegemoet te komen aan de vraag naar regionale statistieken. Ten 
slotte zijn  een aantal nieuwe gegevens opgenomen onder meer in verband met de 
werkgelegenheid en de werkloosheid, de betalingsbalans, de valutamarkt, de financiële 
activa, de jaarrekeningen van de ondernemingen en de interbancaire markt.

Meer nog dan vroeger is de nadruk gelegd op de macro-economische statistieken. 
Gelet hierop en op het grote aantal nieuwe gegevens zijn  sommige niet-essentiële tabellen, 
vooral in de hoofdstukken betreffende de reële economie, weggevallen o f  vereenvoudigd.

De Bank dankt allen die door hun welwillende medewerking de publikatie van 
dit werk hebben mogelijk gemaakt. H et Ministerie van Economische Zaken, en met 
name het Nationaal Instituut voor de Statistiek, heeft een groot gedeelte van het basis
materiaal geleverd. M aar ook een aantal internationale organisaties en vele Belgische 
openbare en particuliere instellingen, zoals het Ministerie van Financiën, de financiële 
instellingen van de openbare sector, de Bankcommissie, verscheidene overheidsbedrijven, 
beroepsverenigingen en universitaire onderzoekscentra hebben bijzonder gewaardeerde 
hulp verleend.
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A. ALGEMENE GEGEVENS

I. Algemeen overzicht 1950-1980

Een aantal m arkante Belgische economische statistische 
reeksen zijn in een tabel onder de titel « Algemeen 
O verzicht » sam engebracht. Ten behoeve van het statis- 
tisch-econometrisch onderzoek werden zij weergegeven 
voor een langere periode, met nam e van 1950 tot 1980. 
Slechts weinig reeksen vertonen, over het geheel van die 
periode, een volstrekt homogeen karakter.

H ierna zal beknopt worden stil gestaan bij een aantal 
reeksen die in de beschouwde periode een fundamentele 
breuk te zien geven en voorts verwezen naar meer 
gedetailleerde literatuur terzake. De betreffende breuken 
worden in de tabel aangeduid met een schuine streep.

Voor de wijzigingen in sommige andere reeksen zij 
verwezen naar de toelichting bij Tabel II  « Retrospec
tieve statistische reeksen 1920-1980 » onder A. Algemene 
gegevens van dit deel. H et betreft met nam e de reeksen 
inzake : bevolking, industriële produktie, verkopen in de 
kleinhandel, groothandelsprijzen, consumptieprijzen, 
buitenlandse handel van de B .L .E .U ., ALSK-deposito’s 
op spaarboekjes en spaarbons, noteringen van Belgische 
aandelen op de contantm arkt en de discontovoet van de 
N.B.B.

Voor de algemene com m entaar bij de reeksen zij verwe
zen naar de uitgebreide toelichting bij de tabellen onder 
deel B. « Statistieken 1970-1980 », waarvan de referentie 
in een aparte kolom is aangeduid.

I. Demografie en nationale rekeningen

Bruto nationaal produkt tegen marktprijzen

V an 1950 tot en m et 1952 zijn de gegevens.afkomstig van 
de « Groupe d ’Etudes de la C om ptabilité N ationale » 
van het D epartem ent Toegepaste Economie van de Vrije 
U niversiteit te Brussel. H et betreft de ram ing van het 
bruto nationaal produkt op grond van de analyse van de 
bestedingen volgens een genormaliseerd systeem. Deze 
ram ingsm ethode werd toegelicht in deel I van de « Bel
gische Economische Statistieken 1950-1960 ». De jongste 
retrospectieve extrapolatie van het bruto nationaal pro
dukt en zijn voornaam ste componenten volgens deze 
methode werden gepubliceerd door V. G insburgh in 
« Cahiers économiques de Bruxelles », Afdeling voor 
Toegepaste Ekonomie van de Vrije U niversiteit van 
Brussel (DULBEA), num m er 19, 3de kw artaal 1963.

V anaf 1953 zijn de gegevens afkomstig van het N .I.S. : 
bruto nationaal produkt op grond van de bestedingen 
tegen m arktprijzen.

Netto nationaal inkomen

V an 1950 tot en met 1952 is het gegeven afkomstig van 
de « Groupe d ’Etudes de la Com ptabilité N ationale ». 
De berekeningsmethode werd uiteengezet in : « Econo
mie belge et com ptabilité nationale, 1948-1954 », Edi
tions de l’in s titu t de Sociologie Solvay, Brussel, 1955. 
V anaf 1953 werd het gegeven geput uit de nationale 
rekeningen van het N .I.S.

II. Werkgelegenheid en werkloosheid

Totale actieve bevolking 
Tewerkgestelde actieve bevolking 
Werklozen

Van 1950 tot 1959 hebben de cijfers betrekking op 
ram ingen van m aandgem iddelden. Zij werden geput uit 
de O .E .S .O .-publicatie « Labour Force Statistics 1950-
1960 », Parijs, oktober 1961. De totale actieve bevolking 
om vat zowel de burgerlijke arbeidskrachten als de strijd
machten. De werkloosheid werd berekend als het verschil 
tussen de totale actieve bevolking en de tewerkgestelde 
actieve bevolking. V anaf 1960 slaan de cijfers op ram in
gen op 30 jun i. De conceptuele inhoud van de gegevens 
stem t vanaf dat ja a r  overeen m et die beschreven in de 
toelichting bij tabel I I - 1 « V raag naar en aanbod van 
arbeidsplaatsen » van deel B. Statistieken 1970-1980.

Openstaande aanvragen van werkgevers

Ingevolge het verplichtend maken, op grond van het 
koninklijk besluit van 5 decem ber 1969, van de m eldin
gen inzake vacante arbeidsplaatsen voor ondernem ingen 
m et tenminste 20 werknemers, is de reeks tussen 1969 en 
1970 onderbroken (zie toelichting bij tabel II-17a en 17b 
« G edurende de m aand ontvangen aanvragen van werk
gevers » van de « Belgische Economische Statistieken 
1960-1970»),

V I. Inkomens

Inkomen uit loondienst

Van 1950 tot en met 1952 is het gegeven afkomstig van 
de « Groupe d ’Etudes de la Com ptabilité N ationale —



Afdeling voor Toegepaste Ekonomie van de Vrije Uni- 
versiteit van Brussel (DULBEA) », met nam e uit de 
ram ing van het nationaal inkomen in rekening IV  
« Lopende verrichtingen van de particulieren —  U itge
keerde lonen » (zie toelichting bij hoofdstuk « Demo
grafie en nationale rekeningen », tabel 7 « De vijf basis- 
rekeningen van de N atie », systeem van de « Groupe 
d ’Etudes », in « Belgische Economische Statistieken 
1950-1960», deel I).

V anaf 1953 werd het gegeven geput u it de nationale 
rekeningen van het N .I.S.; het betreft m et nam e het 
inkomen uit bezoldigde arbeid.

IX . Betalingsbalans van de B.L.E.U. (saldi)

De reeksen betreffen tot en met 1969 de betalingsbalans 
van de B.L.E.U . opgem aakt « op kasbasis ». In  die versie 
bestaan de opgetekende goederentransacties in hoofd
zaak uit betalingen, dat wil zeggen uit de m onetaire 
overdrachten waartoe de transacties aanleiding geven. 
E r werden evenwel aanpassingen ingevoerd om rekening 
te houden met transacties die gepaard gingen met 
handelskredieten, gemobiliseerd bij Belgische banken. In 
de versie « op kasbasis » kunnen de bedragen beïnvloed 
worden door vervroegde of uitgestelde betalingen met 
speculatieve doeleinden (leads and lags).

Dank zij verbeteringen in de statistische behandeling van 
de basisgegevens kon vanaf 1970 de betalingsbalans op 
« transactiebasis » opgesteld worden, waarbij alle goede
rentransacties gecorrigeerd worden ten einde de invloed 
van de betalingsterm ijnen volledig uit te schakelen.

De gebruikte methode bestaat er in hoofdzaak in de 
transacties van een bepaalde periode opnieuw sam en te 
stellen op basis van de overeenstem m ende betalingen. 
Voor het grootste deel van die betalingen kent men 
immers ongeveer het tijdstip w aaróp de transactie p laats
vond. Anderzijds heeft men in de betalingsbalans sedert 
1970 transacties van diverse aard  kunnen opnemen, 
w aarvan de overeenstemmende betalingen gecom pen
seerd worden en w aarvan voorheen alleen de saldi 
bekend waren.

X I. Overheidsfinanciën

De breuk tussen het ja â r  1964 en 1965 in de reeks 
betreffende het saldo van de kapitaalverrichtingen (in die 
periode verrichtingen « volgens de buitengewone begro
ting » genoemd), en bijgevolg in de reeks betreffende het 
totale begrotingssaldo en in het saldo van de extra
b u d g é ta ire  verrichtingen, is hoofdzakelijk toe te schrij
ven aan de toevoeging, vanaf genoemd jaa r, van het 
bedrag der werkelijke investeringsuitgaven van het 
W egenfonds aan de kapitaaluitgaven door ze te lichten 
uit de extra-budgettaire verrichtingen. H ierdoor stem
men de c ijfers. vanaf 1965 niet meer overeen met die 
welke gepubliceerd werden in de Belgische Economische 
Statistieken 1960-1970. De wijzigingen werden in detail 
beschreven in het T ijdschrift van de N.B.B, X L IX e ja a r 
gang, Deel I, num m er 5, mei 1974. De in d it artikel 
beschreven hervorm ing bracht vanaf 1965 ook lichte 
wijzigingen teweeg, ten opzichte van de cijfers gepubli
ceerd in de « Belgische Economische Statistieken 1960-
1970 », in de reeks betreffende de aflossing van de rijks
schuld.

De belangrijke breuk in de reeksen betreffende de 
overheidsfinanciën tussen het ja a r  1969 en het ja a r  1970 
is toe te schrijven aan de overschakeling op het systeem 
van de zogeheten « eenheidsbegroting ». Inderdaad voor 
het begrotingsjaar 1975 werd van de vroegere adm inis
tratieve indeling in gewone en buitengewone verrichtin
gen overgestapt naar het systeem van eenheidsbegroting 
met lopende en kapitaalverrichtingen. H et conceptuele 
onderscheid tussen een adm inistratieve begroting en een 
eenheidsbegroting, w ordt beschreven in de toelichting bij 
tabel X I -1 « Netto-financieringsbehoeften van de Schat
kist en hun dekking » van deel B. Statistieken 1970-1980. 
De N.B.B. herberekende de begrotingsgegevens volgens 
het stelsel van « eenheidsbegroting » vanaf 1970. De 
methode wordt beschreven in : « De begroting van 
ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1975 », 
T ijdschrift van de N.B.B., X L IX e jaargang , deel II, 
num m er 5-6, novem ber-decem ber 1974.

X III . Overwegend geldscheppende instellingen

De breuk tussen het ja a r  1962 en 1963 vloeit voort uit 
verfijningen welke de N.B.B. vanaf m idden 1963 in haar 
m onetaire statistieken kon aanbrengen dank zij een ver
betering van het basism ateriaal. De belangrijkste wijzi
ging bestaat erin da t vanaf genoemd tijdstip het 
Groothertogdom  Luxem burg beschouwd w ordt als bui
tenland. Tevens w ordt vanaf m idden 1963 de N .K .B .K . 
niet langer beschouwd als overwegend geldscheppende 
instelling. H et geheel van die statistische aanpassings- 
operatie w ordt uitvoerig beschreven in de toelichting bij 
de tabellen van hoofdstuk X II I  van de « Belgische 
Economische Statistieken 1960-1970 », deel I.

De breuk die tussen het ja a r  1968 en het ja a r  1969 
optreedt houdt hoofdzakelijk verband m et :
—  het weglaten van de term ijndeposito’s voor ten 

hoogste een m aand uit de cijfers van het girale geld, 
d a t vanaf 1969 nog slechts de direct opvraagbare 
deposito’s omvat;

—  het niet meer in aanm erking nemen van direct 
opvraagbare verplichtingen van financiële instellin
gen die voortspruiten uit nog niet opgenomen kredie
ten verstrekt volgens de formule « op zijn Am eri
kaans »;

—  een wijziging in de statistische behandeling van de 
vorderingen en verplichtingen die on tstaan  zijn tus
sen agenten of agentschappen en de financiële instel
lingen waarvoor ze werken;

—  een verbetering van de informatie met betrekking tot 
de financiële activa der instellingen van sociale ver
zekering, onder meer bij het B.P.C.

Deze statistische aanpassing van de m onetaire statistie
ken werd in detail toegelicht in het artikel « Geldhoeveel- 
heid en andere financiële activa in het bezit van bedrij
ven en particulieren en van de overheid —  W ijziging en 
uitbreiding van dè gegevens gepubliceerd in de statistie
ken van het T ijdschrift », T ijdschrift van de N.B.B., 
L lle  jaargang, deel I, num m er 1, jan u ari 1977.

De breuk in de reeks van de geldhoeveelheid tussen het 
ja a r  1976 en het ja a r  1977 is toe te schrijven aan een 
aanpassing doorgevoerd om rekening te houden met 
meer preciese gegevens over de tegoeden der buitenge
wone rekenplichtigen van de Schatkist bij het B.P.C.
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XVII. Effecten van de particuliere sector en kre
dieten aan bedrijven en particulieren

Verbintenissen van de bedrijven en particulieren tegenover de 
Belgische financiële instellingen

De breuk tussen het ja a r  1968 en 1969 is hoofdzakelijk 
het gevolg van de opneming vanaf 1969, van de obligatie
leningen uitgegeven door de bedrijven, m et inbegrip van 
de door de overheidsbedrijven voor ten hoogste een ja a r  
uitgegeven certificaten. De details van de aanpassingen, 
vanaf 1969, van de kredietstatistieken worden beschre
ven in het artikel : « Wijzigingen aangebracht in de 
kredietstatistieken gepubliceerd in het Tijdschrift »,

Tijdschrift van de N.B.B., L ie  jaargang , deel I, num 
m er 1, januari 1976.

XVIII. Geldmarkt

Omzet op de daggeldmarkt

T ot en met het ja a r  1964 werden de gemiddelden 
berekend op basis van het aan tal werkdagen in het jaa r. 
V anaf 1965 worden ze, ten einde overeenstemming, te 
realiseren met de wijze w aarop het H .W .I. dit gegeven 
publiceert, berekend op basis van 365 dagen.
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II. Retrospectieve statistische reeksen 1920-1980

De retrospectieve tabel om vat enkele statistische reeksen 
die verder in de tijd teruggaan dan in tabel I « Algemeen 
overzicht » het geval is. Dergelijke reeksen zijn zeldzaam 
w ant het beschikbare statistische m ateriaal was zeer 
beperkt voor de jongste wereldoorlog.

Evenzeer als op het probleem van het onderzoek en van 
de telling van de statistische gegevens, moet de aandacht 
gevestigd worden op de grote moeilijkheid homogene 
gegevens over een lange periode te verkrijgen. D at is 
bijvoorbeeld het geval met de indexcijfers van de prijzen 
en van de produktie. Dergelijke indexcijfers zijn zelden 
geldig voor een lange periode inzonderheid wegens de 
evolutie van de gewoonten, de behoeften en de smaak 
van de verbruikers, de wijzigingen die de getelde Pro
dukten na verloop van tijd ondergaan, de verandering in 
de seizoenschommelingen, enz.

Door de verklarende noten die hierna worden gepubli
ceerd kunnen de veranderingen van de reeksen in de loop 
van de beschouwde periode gevolgd worden. W anneer de 
aangebrachte wijziging bovendien geen voldoende verge
lijking tussen de nieuwe en de oude gegevens meer 
mogelijk m aakt, worden zij in de kolom gescheiden door 
een horizontale streep. Voor weinig belangrijke of kort
stondige wijzigingen verwijst een sterretje naar de verkla
rende noten.

Voor de periode 1920-1970 kan ruimere informatie 
gevonden worden in de vorige num m ers van de Belgische 
Economische Statistieken en in de gespecialiseerde publi
caties van de vermelde inlichtingsbronnen.

Kolom (1) : B E V O L K IN G  

Bron : N .I.S.

H et betreft de werkelijke bevolking aan het einde van het 
ja a r  behalve op 31 decem ber 1920, 1930, 1947, 1961 en
1970 w aar het om de getelde bevolking gaat.

De bevolking van de O ostkantons is niet begrepen in de 
cijfers voor de ja ren  1940 tot 1943.

Kolom (2) : N A TIO N A A L IN K O M E N

□ van 1924 tot en m et 1952

Bron : I.R .E .S. (ramingen van Professor F. Baudhuin)

De door Professor B audhuin gebruikte methode kwam 
tot uiting in het artikel da t geregeld werd gepubliceerd in

het Bulletin de l’I.R .E .S. van de « Université Catholique 
de Louvain » : « Prix, consommation, balance et revenus 
en .... ». H et daarin  aangewende concept van nationaal 
inkomen sluit nauw aan bij dat van het N .I.S. hierna.

□ van 1953 tot 1980 

Bron : N .I.S.

Zie deel B. Statistieken 1970-1980 -  Tabel 1-11 « V e r
deling van het nationale produkt over de produktiefac- 
toren » —  rubriek « Netto nationaal inkomen tegen 
factorkosten ».

Kolom (3) : W E R K L O O S H E ID

□ van 1920 tot en met 1934

Bron : Ministerie van Nijverheid en Arbeid

De jaarlijkse cijfers zijn gemiddelden van het aantal 
verzekerden die volledig of tijdelijk werkloos zijn op de 
laatste werkdag van de m aand (gemiddelde van de 
tw aalf m aanden). De verzekering tegen onvrijwillige 
werkloosheid was niet verplicht en werd genomen door 
inschrijving bij de erkende kassen voor werkloosheids
verzekering. Die kassen ontvingen subsidies van de Staat 
op voorwaarde da t zij onder meer de inlichtingen over
m aakten vereist voor het opstellen van de statistiek bij 
het M inisterie van Nijverheid en Arbeid. O p 31 decem 
ber 1930 vertegenwoordigde het aantal ingeschreven 
verzekerden (655.230) ongeveer 35 pet. van het totaal 
(1.850.272) bij de nijverheids- en handelstelling opgete
kende arbeiders en bedienden in de Belgische industrie 
en handel (zie « Les statistiques du chômage en Belgi
que », Bulletin d ’inform ation et de D ocum entation de la 
B.N.B., X le  jaargang, deel I, num m er 10, 25 mei 1936).

□ van 1935 tot en met 1959

Bron : Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid

In 1935 m aakte het M inisterie van Arbeid een aanvang 
met het bekendmaken van wekelijkse gegevens op grond 
van de dagelijkse controles der werklozen door de 
gemeenten. De techniek van de tellingen werd vastgelegd 
sedert februari 1936. De gepubliceerde cijfers zijn dagge- 
middelden van het aantal gecontroleerde volledig en 
gedeeltelijk werklozen en slaan op geheel het Rijk.

H et daggemiddelde van het aantal gecontroleerde werk
lozen is gelijk aan het totaal van het aantal gecontro
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r-

leerde werklozen op iedere werkdag van het ja a r , gedeeld 
door het aantal werkdagen van d a t jaa r.

□ van 1960 tot en met 1980 

Bron : R.V.A.

Uitkeringstrekkende volledig werklozen (gemiddelden 
van de cijfers per einde van de m aand).

Kolom (4) : IN D U S T R IE L E  P R O D U K T IE

□ van 1920 tot en met 1957

Bron : Institut de Recherches Economiques (I.R.E.S.)

Publicaties : Recherches Economiques de Louvain (Supplé
m ent statistique); Service mensuel de Conjoncture de 
Louvain.

Soort indexcijfer : gewogen rekenkundig gemiddelde 
(m aandgem iddelden per jaa r).

De indexcijfers van de afzonderlijke produkten worden 
gewogen op basis van coëfficiënten afgeleid uit de waarde 
die aan de grondstoffen van de betreffende produkten 
tijdens het fabricageproces werd toegevoegd, voor de 
samenvoeging tot indexcijfers voor zes groepen van 
produkten. De weging van de indexcijfers van die 
groepen om een algemeen indexcijfer te berekenen ge
schiedt door toepassing van coëfficiënten afgeleid u it de 
staat van het rendem ent der naamloze vennootschappen 
(1920 tot 1938), de waarde aan de grondstoffen toege
voegd door het fabriceren van de produkten in 1936- 
1937-1938 (1939 tot 1948) of in 1953 (1949 tot 1953) of in
1961 (1953 tot 1957).

□ van 1958 tot en m et 1980 

Bron : N.I.S.

Publicatie : Statistisch Tijdschrift.

Soort indexcijfer : gewogen rekenkundig gemiddelde 
(m aandgem iddelden per jaa r).

De indexcijfers van de afzonderlijke produkten worden 
samengevoegd tot een gewogen rekenkundig gemiddelde, 
aan  de hand van wegingscoëfficiënten die afgeleid wor
den van het aantal uren-arbeiders da t bij de produkt- 
voortbrengst betrokken is, om te komen tot indexcijfers 
van 17 afzonderlijke sectoren van de verwerkende nijver
heid. De indexcijfers van die sectoren worden sam enge
voegd aan de hand van coëfficiënten op basis van de 
bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten in de sector 
om te komen tot een indexcijfer voor de verwerkende 
nijverheid. H et rekenkundige gemiddelde van het in
dexcijfer der verwerkende nijverheid en van dat der 
extractieve bedrijven, met als wegingscoëfficiënt de 
respectieve bruto toegevoegde w aarde tegen factorkos- 
ten, levert het algemene indexcijfer van de industriële 
produktie op. De wegingscoëfficiënten van de verschil
lende stadia worden om de twee ja a r  aangepast.

Kolom (5) : E L E K T R IC IT E IT S P R O D U K T IE

Bronnen : Vereniging der Elektrische Bedrijven in België; N .I.S.

De jaarlijkse elektriciteitsproduktie in België bestaat uit 
de produktie van de centrales der producenten die voor

de stroomvoorziening zorgen en uit die van de centrales 
der bedrijven die zelf hun elektrische energie opwekken. 
T o t in 1946 geeft de statistiek de bruto voortbrengst aan 
de klemmen van de generatoren, verm inderd met het 
verbruik van de hulpringen in de centrales met een totaal 
geïnstalleerd vermogen van meer dan 100 kW. Van 1947 
a f verm eldt zij de netto voortbrengst voor alle centrales.

De produktie van drie elektrische centrales uit de Oost- 
kantons werd van 1940 tot 1944 niet aangetekend.

Kolom (6) : R U W ST A A L PR O D U K T IE

Bronnen : N .I.S .; Bestuur van het Mijnwezen

Deze statistiek geeft de totale jaarlijkse produktie van 
ruw staal in België, exclusief het gietijzer van de hoog
ovens. De cijfers om vatten, sedert augustus 1954, het 
vloeibaar staal voor de gietvormen.

Kolom (7) : V E R K O O P  VAN
V E R B R U IK SA R T IK E L E N

□ van 1928 tot en met 1969 

Bronnen : N .B .B . en N.I.S.

Soort indexcijfer : gewogen rekenkundig gemiddelde 
(m aandgem iddelde per jaa r).

De berekening van dit indexcijfer steunt op de index
cijfers van drie categorieën van distributiekanalen die 
over de ganse periode als volgt gewogen zijn :

1° W arenhuizen ..............................................................  65
2° Winkels in voedingsmiddelen m et bij huizen ......  19
3° C o ö p era tie s ..................................................................  16

7ÖÖ
H et indexcijfer van de warenhuizen is opgemaakt op 
grond van de verkoopcijfers inzake kleding, meubilering, 
huishoudartikelen en diversen.

H et indexcijfer van de winkels in voedingsmiddelen met 
bij huizen is opgem aakt op grond van de totale m aande
lijkse omzetten; d a t van de coöperaties slaat op de 
verkoopcijfers 'van bakkerijen, voedingsmiddelen en 
kleding.
D it indexcijfer werd berekend tot en met 1970, zodat een 
omzetting van de retrospectieve reeks op basis 1970 
=  100 mogelijk was.

□ van 1970 tot 1980 

Bron : N.I.S.

Titel : Indexcijfer van de omzet in de handel.

1. Alle grote ondernemingen (grote warenhuizen, ver
bruikscoöperaties; kleinhandelsondernemingen met 
minstens vijf verkooppunten en superm arkten) delen 
maandelijks aan het N .I.S . het absolute bedrag van hun 
verkoop mede. In  sommige gevallen is dit onderverdeeld 
in enige grote groepen naar de aard van het produkt. De 
indexcijfer worden berekend volgens de formule :

_  100 X  vm
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waarvan :
im =  indexcijfer voor de m aand m; 
vm =  totaal van de omzet van een produkt in de 

betreffende ondernemingen;
V70 =  1/12 van het totaal van de omzet van datzelfde 

produkt in dezelfde ondernem ingen tijdens het 
ja a r  1970 (basisjaar).

Bij de berekening van het totale indexcijfer gaat men uit 
van de totale verkopen van de betrokken ondernem ingen. 
De indexcijfers worden dus autom atisch gewogen.

De verkoopsindexcijfers zijn gebaseerd op de w aarde van 
de omzet en niet op de hoeveelheid. Prijsschommelingen 
beïnvloeden dus de indexcijfers.

2. Voor kleine detailhandelsondernem ingen w ordt de 
evolutie van de omzet gemeten met behulp van een vrij 
beperkte steekproef.

De deelnemende ondernem ingen delen maandelijks aan 
het N .I.S. hun omzet mede, w at toelaat een voorlopig 
maandindexcijfer te berekenen, met als basis de verko
pen tijdens het ja a r  1970. H et w ordt achteraf bijgesteld 
m et behulp van een correctiefactor, die wordt afgeleid uit 
het waarde-indexcijfer van de grote distributieonderne
mingen enerzijds en het voorlopige indexcijfer van de 
omzet van de kleine detailhandel anderzijds.

Kolom (8) : PERSONENW AGENS 
(per duizend inwoners)

Bron : N.I.S.

H ier werden, aan het einde van ieder ja a r , aanvankelijk 
alleen de particuliere wagens, de taxi’s en huurau to ’s 
geteld, met uitzondering van de autobussen en de 
voertuigen voor goederenvervoer. V anaf 1954- werden de 
voertuigen die voor personen- en voor goederenvervoer 
konden dienen, ondergebracht in de categorie particu 
liere wagens; voordien w aren zij met de voertuigen voor 
goederenvervoer gelijkgesteld.

T ot in 1951 telde deze statistiek slechts het aantal 
voertuigen aangegeven voor de verkeersbelasting in de 
loop van het jaa r. De gegevens, berekend door het 
M inisterie van Financiën, zijn dus niet vergelijkbaar met 
die gepubliceerd van 1952 af, welke het aantal werkelijk 
in gebruik genomen voertuigen aan het einde van het 
ja a r  aangeven, inclusief die w aarvoor een vrijstellingsbe- 
wijs werd afgeleverd.

Voor de ja ren  1942 tot 1944 om vat de statistiek geen 
enkel gegeven betreffende de gemeenten die onder de 
bezetting aan de Belgische adm inistratieve rechtsm acht 
waren onttrokken.

Kolom (9) : G E M ID D E L D E  B R U TO V E R D IE N ST E  PER G EW E R K T  U U R

Basisperiode 1933 1936-1937-1938 1953, 1963 of 1970

T ite l..................................  Kwartaalindexcijfer van de lonen : indexcijfers van de gemiddelde Indexcijfer van de gemiddelde
uurlonen per arbeider brutoverdienste per gewerkt uur

B ron.................................. N .B.B .

Publicatie........................  Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting van de N .B .B .; Tijdschrift van de N .B .B .

Betrokken periode.........  1929 tot 1939 1947 tot 1952 1953 tot 1980

O nderw erp .....................  Lonen in de industrie, inclusief de vervoer- en de bouwsector. Exclusief de sociale lasten voor rekening van
de ondernem ing, doch inclusief die gedragen door de werknemers, evenals de prem ies, de bijslagen en de 
diverse gratificaties, de loontoeslagen (overuren, nacht- en zondagarbeid) en de betaalde vakantiedagen 
(deze laatste zijn niet in het aan ta l gewerkte uren begrepen)

Periodiciteit....................  A rbeiderslonen in jan u ari, april, Lonen in m aart, jun i, septem ber en decem ber
ju li en oktober

Soort indexcijfer. 

B erekening..........

Gewogen rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers per nijverheidssector

1° Afzonderlijke gegevens : de totale brutosom  van de bezoldigingen van al het mannelijke en vrouweljke 
arbeiders personeel sam en gedurende een periode, gedeeld door het aanta l werkuren;

2° Afzonderlijke indexcijfers (relatiefloon) :
het afzonderlijke gegeven in ver
houding tot d a t van 1933,'verm e
nigvuldigd m et 100;

3° Indexcijfer per nijverheidssector : 
eenvoudig rekenkundig gem id
delde van de afzonderlijke index
cijfers;

elk afzonderlijk gegeven w ordt in 
verhouding gebracht tot het ge
m iddelde van de loontarieven 
voor de ja ren  1936 tot 1938 en 
m et 100 vermenigvuldigd;

elk afzonderlijk gegeven w ordt in 
verhouding gebracht tot het ge
m iddelde van de loontarieven 
voor het ja a r  1953, 1963 of 1970 
en m et 100 verm enigvuldigd;

gewogen rekenkundig gemiddelde van de relatieve lonen;
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Basisperiode 1933 1936-1937-1938 1953, 1963 of 1970

4° Algemeen indexcijfer : gewogen rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers per nijverheidssector

W eging . De wegingscoëfficiënten van de 
indexcijfers per nijverheidssector 
zijn afhankelijk van het aantal 
arbeiders zoals blijkt uit de tel
ling van 1930

1° De wegingscoëfïïciënten van de relatieve lonen zijn berekend 
volgens het aan ta l tewerkgestelde arbeiders per bedrijf;

De wegingscoëfficiënten van 
de indexcijfers per nijver
heidssector zijn afhankelijk 
van het aan ta l tewerkgestelde 
arbeiders per sector. D it aan 
tal werd bepaald :
—  tot septem ber 1950, vol

gens de telling van 
27.2.1937;

—  van decem ber 1950 af, 
volgens de telling van 
31.12.1947.

De wegingscoëfficiënten van 
de indexcijfers per nijver
heidssector zijn afhankelijk 
van de totale bezoldigingen 
toegekend aan iedere sector 
in 1953.
Sedert 1963 worden de totale 
bezoldigingen, toegekend in 
het voorgaande ja a r , in aan 
merking genomen.

Kolom (10) : G R O O T H A N D E L SPR IJZ E N

Basisperiode april 1914 1936-1937-1938

B ro n ................................................................. Ministerie van Nijverheid, Arbeid en Sociale 
Voorzorg

M .E .Z .

Publicaties...................................................... Arbeidsblad Statistisch Jaarboek voor België 
Statistisch Tijdschrifi van het N .I.S.

Betrokken periode ........................................ Augustus 1921 tot april 1940 N ovember 1946 tot decem ber 1980

Soort indexcijfer............................................ Eenvoudig meetkundig gemiddelde van de indexcijfers per produkt

A antal p roduk ten .......................................... 129 produkten om vattend ±  200 handels
kwaliteiten

135 produkten om vattend 272 handelskw a
liteiten

A antal produktengroepen........................... 17 12

Berekening...................................................... a) Prijs per produkt : rekenkundig gemid
delde van de prijzen der verschillende 
kwaliteiten;

a) Relatieve prijs per handelskwaliteit : ver
houding van de huidige prijs tot de 
gemiddelde prijs van 1936 tot 1938, 
verm enigvuldigd m et 100;

b) Indexcijfer per produkt : verhouding van 
de prijs van de m aand voor ieder pro
dukt tot de prijs van de vorige m aand, 
verm enigvuldigd m et 100;

b) Indexcijfers per produkt : m eetkundig ge
middelde van de verschillende handels
kwaliteiten;

c) Groepsindexcijfer en algemeen indexcijfer : 
indexcijfer per produkt

eenvoudig meetkundig gem iddelde van het

d) De indexcijfers per produkt worden 
door de kettingm ethode tot de basis- 
periode herleid

W eging............................................................ Iedere groep is bij benadering gewogen met 
het aantal produkten die hij om vat

In  iedere groep werd een aanta l produkten 
sam engebracht da t ongeveer overeenstem t 
m et de belangrijkheid van die groep in de 
volkhuishouding

Omrekeningscoëfficiënt gebruikt om het 
indexcijfer terug te brengen tot de ba
sis : ja a r  1970 =  100 ..................................... 0,0305 0,1932
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Kolom (11) : K LE IN H A N D E L SPR IJZ E N  (1920-1967) O F PR IJZEN  BIJ C O N S U M P T IE  (1968-1980)

Bronnen : Ministerie van Nijverheid, Arbeid en Sociale Voorzorg. 
M .E.Z .

Publicaties : Arbeidsblad (Ravitailleringsbulletin); Belgisch 
Staatsblad; Statistisch Tijdschrift van het N .I.S.

Basisperiode IV  1914 1936-1937-
1938 1953 1966 1971 2e sem. 1974- 

lste  sem. 1975

T oepassingsperiode...............  I 1920-
IV  1939

A antal :
—  g ro ep en ............................... —
—  Produkten en d ien sten .... 56
—  specifieke a rtik e len .......... 56
—  bezochte c e n tr a ................ 59
—  bezochte w inke ls .............  —

W eging volgens bevolkings
om vang in cen tra ....................  —

I 1939-
IV  1940

IX  1946-
V I 1955

2
56
56
62

ongeveer 3.500

telling 
in 1930

V II 1955- 
X II  1967

3
65
79
62

ongeveer 3.500

telling
van
31.12.1947

I 1968-
II  1972

3
77

147
62

ongeveer 5.750

bevolking op 
31.12.1965 
en rekening 
gehouden met 
wijzigingen in de 
adm inistratieve 
indeling van de 
arrondisse
m enten

I I I  1972-
V  1976

3
77

149
62

ongeveer 5.750

bevolking 
op 31.12.1965

V I 1976- 
1980

4
358
358

62
ongeveer 7.500

bevolking 
op 31.12.1974

Officiële om rekening. gemiddelde 
van de oude 
indexcijfers 
gedurende 
de jaren  
1936-37-38

zie Belgisch
Staatsblad
van
10.11.1955

zie Belgisch
Staatsblad
van
2.2.1968

zie Belgisch
S taatsblad
van
31.3.1972

zie Belgisch
Staatsblad
van
24.7.1976 
en 6.12.1979

Omrekeningscoëfficiënt ge
bru ik t om oorspronkelijke 
indexcijfers om te zetten in 
basis 1970 =  100 .................... 0,0224 0,1627 0,6755 0,8777 1,0434 1,4295

B E REK EN IN G SM ETH O D EN

O Van jan u ari 1920 tot april 1939

Stadium  1. Gem iddelde prijs van een artikel voor een 
centrum  : rekenkundig gemiddelde van de opgete
kende prijzen van dat artikel in de bezochte winkels 
van het centrum .

Stadium  2. Indexcijfer per artikel : de gemiddelde prijs 
van de m aand is in verhouding gebracht tot de prijs in 
de basisperiode en w ordt vermenigvuldigd met 100.

Stadium  3. Verm its er in deze periode evenveel artikelen 
als produkten zijn geldt : indexcijfer artikel =  index
cijfer produkt.

Stadium  4. Indexcijfer van het centrum  : eenvoudig re
kenkundig gemiddelde van de indexcijfers der onder
scheiden produkten.

Stadium  5. Provinciaal indexcijfer : eenvoudig reken
kundig gemiddelde van de indexcijfers der bezochte 
centra.

Stadium  6. Algemeen indexcijfer van het Rijk : eenvou
dig rekenkundig gemiddelde van de provinciale in
dexcijfers.

□ Van jan u ari 1939 tot februari 1972

Stadia 1 en 2 : zoals hierboven.
Stadium  3. W anneer vanaf ju li 1955 een aantal pro

dukten uit verschillende artikelen is samengesteld 
worden de indexcijfers van die produkten in elk van 
de centra berekend als het rekenkundige gemiddelde 
van de indexcijfers der samenstellende artikelen.

Stadium  4. zoals hierboven.
Stadium  5. Provinciaal indexcijfer : gewogen rekenkun

dig gemiddelde van de indexcijfers der centra (we- 
gingscoëfficiënt : bevolking van de centra).

Stadium  6. Algemeen indexcijfer van het Rijk : gewogen 
rekenkundig gemiddelde van de provinciale index
cijfers (wegingscoëfficiënt : bevolking van de provin
cies).

□ Van m aart 1972 tot mei 1976

Stadia 1 tot 3 : zoals hierboven.
Stadium  4. Tengevolge van de invoering van ongelijke 

m aar niet-individuele weging van de produkten en
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diensten op het niveau van de globale indexcijfers van 
de centra wordt stadium  4 als volgt gewijzigd :
a) het indexcijfer van elk van de drie groepen in elk 

van de centra is het gewogen rekenkundige gem id
delde van de indexcijfers van de produkten of 
diensten w aaruit de beschouwde groep bestaat, in 
het beschouwde centrum ;

b) het globale indexcijfer van elk centrum  is het 
rekenkundige gemiddelde van de drie groepsin- 
dexcijfers van het centrum , waarbij aan elk 
groepsindexcijfer een wegingscoëfïïciënt w ordt 
toegekend die de verhouding van de beschouwde 
groep tot de totale w aarde van de privé-consump- 
tie in het ja a r  1971 weergeeft (voedingmiddelen : 
30 pet., niet-voedingsmiddelen : 40 pet., diensten :
30 pet.).

Stadium  5 en 6 : zoals.hierboven.

□ Van jun i 1976 tot 1980

De vernieuwingen in de berekeningsmethode worden
uitvoerig toegelicht in deel B. « Statistieken 1970-1980 »

(com m entaar bij tabellen V II-10, V I I - l l a  en V I I - l lb  
« Consum ptieprijzen »).

Kolommen (12) tot (19) ; B U ITEN LA N D SE H A N D EL
'VAN D E B .L.E.U .

Bron : N .I.S.
De officiële bepalingen zijn opgenomen in deel B « S tatis
tieken 1970-1980 », hoofdstuk V II I  « B uitenlandse han
del ». Vermeld zij dat sedert 1951 « d e  goederen die 
wederingevoerd worden na in het buitenland een bijko
mende bewerking te hebben ondergaan » als invoer 
worden beschouwd.

Evenzo valt sedert 1951 onder de bepaling van de 
uitgevoerde goederen « de goederen die worden uitge
voerd om in het buitenland een bijkomende bewerking te 
ondergaan en vervolgens opnieuw te worden inge
voerd ».

VOLUM E E N  P R IJZE N

Bron : N .I.S. —  Berekeningen van de N.B.B.

Publicaties : Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting van de N .B .B .; Tijdschrift van de N .B.B.

Basisperiode 1925 1938 1963 1970

F o rm u le ................................. Volume : Kettingindexcijfer w aarin elke schakel weergegeven w ordt door de formule van Laspeyres, dit
is voor de ne schakel :

s P n - ,  ■ a,L„ =  100 .

Prijzen : Kettingindexcijfer w aarin elke schakel w ordt weergegeven door de formule van Paasche, d it is 
voor de ne schakel :

p  -  100 S  P " ■ 0 ”

’  2 . Q,,
W eging...................................  m et de ingevoerde of uitgevoerde hoeveelheid van de basispcriodc

Classificatie gebruikt bij 
de berekening van de in
dexcijfers...............................  22 secties en hoofdstukken van het toltarief De tariefposten werden voor de uitvoer gegroe

peerd in 20 nijverheidssectoren en voor de invoer 
in 3 goederengroepen volgens de bestem m ing 
(produktie, verbruik, uitrusting)

Omrekeningscoëfficiënt : G ebruikt om het oorspronkelijk indexcijfer terug te brengen tot het basisjaar 1970 =  100

Invoervolum e................... ......................... 0,2319 0,3428 0,4902 K ettingindexcijfers
U itvoervo lum e.................... ......................0,2594 0,3666 0,4850 omgerekend tot ge-
Invoerprijzen........................ ......................0,3056 0,2597 0,9149 meenschappelijke basis
U itvoerprijzen ..................... ......................0,2511 0,2642 0,8554 1970 = 1 0 0
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R U ILV O E T

Verhouding tussen de indexcijfers van de gemiddelde 
w aarden per eenheid bij de uitvoer (fob) en de index
cijfers van de gemiddelde w aarden per eenheid bij de 
invoer (cif).

Kolommen (20) en (21) : W ISSELK O ER SEN
VAN DE U S-D O LLA R  EN 
H E T  PO N D  ST E R L IN G  
(Belgische franken)

1 U .S.A.- 1 pond 
dollar sterling

1926 —  25 oktober : devaluatie van de 
Belgische frank :
gemiddelde van 1.1 tot 2 5 .1 0 ............  31,15 151,38
gemiddelde van 26.10 tot 31.12 ......  35,92 155,21

1931 —  21 septem ber : loslaten van de 
gouden standaard  : 
gemiddelde over de eerste 8 m aan
den ..........................................................  174,40
gem iddelde over de laatste 3 m aan
den ..........................................................  131,06
De Bank of England zet haar beta
lingen in goud stop

1934 —  1 februari : stabilisatie van de 
dollar :
gemiddelde over de laatste 11 
m aanden ...............................................  21,37

1935 —  30 m aart : devaluatie van de 
Belgische frank :
gemiddelde over de eerste 3 m aan
den ..........................................................  24,40 103,68
gemiddelde over de laatste 9 m aan
den ..........................................................  29,59 145,57

1940 —  gemiddelde van 1.1 tot 9.5 ......  29,63 117,09

1945 —  tot 18 septem ber 1949 :
p a r i te i t ....................................................  43,83 176,62

1949 —  21 septem ber : devaluatie van 
het pond sterling en van de Bel
gische frank :
p a r ite it ....................................................  50,—  140,—

1967 —  18 november : devaluatie van 
het pond sterling :
p a r ite it ....................................................  50,—  120,—
gemiddelde van 1.1 tot 17.11 ............ ........... 138,65
gemiddelde van 21.11 tot 31.12 ....... ........... 119,68

1971 —  20 decem ber : devaluatie van 
dollar, gelijktijdig met de opw aar
dering van de Belgische frank :
gemiddelde van 1.1 tot 19.12 ............  45,93 114,69
gemiddelde van 20.12 tot 31.12 .......  45,19 115,24

1972 —  23 jun i : vlottende koers voor 
het pond sterling

1973 —  14 februari : devaluatie van de 
dollar :
gemiddelde van 1.1 tot 9 .2 .................  44,05
gemiddelde van 14.2 tot 31.12 .......... 38,10

V anaf mei 1944 worden de officiële noteringen vastge
steld door de N.B.B. krachtens besluit num m er 6 van de 
in raad vergaderde M inisters op 1 mei 1944 (Belgisch 
S taatsblad van 5 septem ber 1944, num m er 22). V anaf
30 novem ber 1949 voor de dollar en vanaf 17 december 
1951 voor het pond sterling worden de noteringen 
dagelijks vastgesteld door de in V errekenkam er verga
derde bankiers.

Kolom (22) : B ELA STIN G O N TV A N G STEN  

Bron : Ministerie van Financiën

H et betreft de gezamenlijke ontvangsten van de directe 
belastingen (inclusief de opbrengst van de voorafbetalin
gen), de douanen en accijnzen en de registratie. D it 
totaal om vat niet de provinciale en gemeentelijke opcen
tiemen, de ontvangsten van de m untsaneringsbelastin- 
gen en de ontvangsten voor rekening van Kongo en 
Rwanda-Boeroendi.

Voor de directe belastingen was de term ijn van invorde
ring, tot 1965, langer dan het kalenderjaar d a t overeen
stem t met het dienstjaar w aarop zij betrekking hebben. 
Bij de andere belastingen gold hetzelfde slechts voor de 
successierechten.

De fiscale hervormingen doorgevoerd bij de wet van 
8 m aart 1951 en 20 november 1962 bemoeilijken de 
vergelijking met de resultaten van de voorafgaande jaren .

V anaf 1975 hebben de ontvangsten betrekking op de 
totale belastingontvangsten, inclusief de belastingen die, 
buiten de eigenlijke begroting, rechtstreeks toegewezen 
worden aan het Wegenfonds, het Fonds voor Economi
sche Expansie en Regionale Reconversie, het Speciaal 
Fonds der Gemeenten en de Europese Gem eenschappen, 
exclusief de douanerechten die rechtstreeks aan de 
E.E.G . als eigen middelen worden afgestaan. Teneinde 
een minimale vergelijkbare reeks te kunnen samenstellen 
werden de fiscale begrotingontvangsten vanaf 1972 ver
meerderd met die rechtstreeks toegewezen belastingont
vangsten.

Kolom (23) : G E L D H O E V E E L H E ID

H et betreft een statistische reeks die werd opgesteld door 
Professor L. Dupriez en voortgezet tot in 1980 om de 
vergelijking met de vooroorlogse ja ren  mogelijk te m a
ken. Deze reeks verschilt dus m et die van deel B 
« Statistieken 1970-1980 » —  tabellen X III-7  « Geldhoe- 
veelheid bij de overwegend geldscheppende instellin
gen » of X V -1 « Totale geldhoeveelheid ».

De berekeningsmethode van deze oude reeks werd toege
licht in het Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting, 
X lV e  jaargang, deel I, num m er 4, april 1939.

Kolom (24) : B IL JE T T E N  VAN D E N.B.B.
IN  O M L O O P

Bedragen overgenomen uit de balansen, gepubliceerd in 
de verslagen van de N.B.B.
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Bron : B.P.C.

Van 1920 tot 1924 gaat het om de tegoeden van de 
particulieren en van de Rijksrekenplichtigen aan het 
einde van de periode; sedert 1925 betreft het slechts de 
tegoeden van particulieren.

De tegoeden van de particulieren om vatten de vrije 
tegoeden en, van oktober 1944 tot ju n i 1961, de effecten 
van de M untsaneringslening waarin de definitief ge
blokkeerde tegoeden werden omgezet.

V anaf oktober 1973 m aakt het tegoed van de N.B.B. bij 
het B.P.C. voor rekening van de M inisters van Nationale 
Opvoeding niet langer deel uit van de tegoeden van de 
particulieren bij het B.P.C.

Kolom (26) : IN LA G EN  EN SPAARBONS 
B IJ DE ASLK

Bron : ASLK

Saldi van de inlagen op boekjes van de particulieren aan 
het einde van de periode. De inlagen om vatten de 
gekapitaliseerde rente van het boekjaar en, in 1965, de 
verdeling van een deel van het reservefonds, en, vanaf 
1968, het uitstaande bedrag van de spaarbons.

Kolom (27) : H Y PO T H E C A IR E  IN S C H R IJV IN G E N  

Bron : Belgisch Staatsblad

H et bedrag van de hypothecaire inschrijvingen wordt 
berekend volgens het geïnde inschrijvingsrecht.

D it recht, op 24 oktober 1919 vastgesteld op 0,25 pet. van 
het bedrag der genomen of hernieuwde inschrijving, 
werd achtereenvolgens als volgt gewijzigd : 0,3 pet. op 
13 jan u ari 1926; 0,33 pet. op 1 april 1932; 0,35 pet. op 
16 jan u ari 1933 en 0,2 pet. op 8 augustus 1934.

De statistiek om vat de hernieuwingen na vijftien jaa r, die 
ongeveer 1 1/2 pet. van het totaal bedragen. De wette
lijke hypotheken en de hernieuwingen ervan, die geen 
inning van rechten meebrengen, werden niet geteld.

Kolom (25) : T E G O E D  B IJ H E T  B.P.C. Kolom (28) : R IJK SSC H U L D  

Bron : Ministerie van Financiën

Officiële Rijksschuld op 31 decem ber van ieder jaar.

De Rijksschuld om vat :
1° de binnenlandse en buitenlandse directe en indirecte 

gevestigde schuld, inclusief, sedert 1948, de geves
tigde schuld van de S taat tegenover de N.B.B.;

2° de schuld op korte en halflange term ijn, zijnde de in 
nationale o f buitenlandse m unt gestelde schatkistcer- 
tificaten (voor 1946 schatkistbons genoemd), diverse 
voorschotten van de N.B.B. aan de Staat, en het 
Fonds van de O ud-Strijders. Sedert 1940 om vat deze 
rubriek eveneens de tegoeden van de particulieren in 
postrekening;

3° de intergouvernem entele schuld die hoofdzakelijk de 
oorlogsschuld (1914-1918) van de Belgische Regering 
tegenover de geallieerde regeringen omvat. Zij was in 
1945 het voorwerp van een m oratorium .

T ot in 1970 werd de in vreemde deviezen luidende schuld 
omgezet in Belgische franken tegen de officiële pariteiten 
geldend op 31 decem ber van het overeenstem m end jaa r. 
V anaf 1971 werd gebruik gem aakt van de jongste 
centrale koersen of feitelijke pariteiten in de loop van het 
betreffende ja a r  of van de effectieve wisselkoersen aan het 
einde van het ja a r  voor de m unten die zweven.

V anaf 1979 werd de schuld op lange term ijn in vreemde 
deviezen omgezet in Belgische franken :
—  voor de zwevende m unten tegen de wisselkoersen op 

het einde van het jaa r;
—  voor de valu ta’s van het E.M .S. tegen de jongste 

bilaterale spilkoers in de loop van het betreffende 
jaa r.

De schuld op korte term ijn in vreem de deviezen werd 
vanaf dat ja a r  omgezet in Belgische franken tegen de 
wisselkoersen bij de uitgifte.

Kolom (29) : A A N D ELEN N O TER IN G EN

Indexcijfers van de aandelennoteringen op de Brusselse 
Beurs tot in mei 1940. Sedert jan u ari 1941, indexcijfers 
van de aandelennoteringen op de Brusselse en Antwerpse

Beurzen. T ot 1953 Belgische en koloniale effecten; vanaf 
1954 : enkel Belgische effecten.

Basisperiode 1913 
(31 decem ber)

1928 
(3 januari)

1936-1937-
1938

1936-1937-
1938 1953 1970

Bronnen . Moniteur des N .B .B .2
Intérêts
Matériels1

N .B .B .2 N .I.S. N .I.S. N .I.S.

P ub lica tie . Moniteur des Tijdschrift voor Documentatie en 
Intérêts Voorlichting van de N .B .B .
Matériels

Statistisch Tijdschrift van het N .I.S.

1 W ijze  v a n  b e re k en in g  : zie B u lle tin  d ’in fo rm a tio n  e t d e  D o c u m en ta tio n , 1928, d e rl 1, n u m m e r Ki.
2 W ijze  v an  b e re k en in g  : zie B elg ische E conom ische  S ta tis tiek en  1929-1940.
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Bas is periode 1913 
(31 decem ber)

1928 
(3 januari)

1936-1937-
1938

1936-1937-
1938 1953 1970

Betrokken periode...............  1920 tot 1927 1928 tot 1940

Soort indexcijfer .

1928 tot 1946 
(van 1928 
tot 1940 
omrekening 
van de in 
dexcijfers basis 
3 jan u ari 1928 
=  100)

Indexcijfer van de noteringen in het begin van een 
ja a r  in verhouding tot die van het begin van het 
voorgaande ja a r . D it indexcijfer w ordt vervolgens 
verbonden m et de basisperiode volgens de ket- 
tingm ethode

Omrekeningscoëflïciënt 
gebruikt om oorspronke
lijke indexcijfers terug te 
brengen tot het basisjaar 
=  1970 ................................... 0,1658 0,8505 0,3487

1945 tot 1955 1953 tot 1970 1970 tot 1980

H alfm aandelijkse indexcijfers berekend aan de 
hand van de kettingm ethode en herleid tot hun 
gem eenschappelijke basis. Indexcijfers van de 
laatste noteringen van het einde van het ja a r

0,3487 tot 1953 : 
0,8264 

vanaf 1954 : 
0,6024

1,0000

Kolommen (30) et (31) : R E N D E M E N T  VAN
DE V E N N O O T SC H A PPE N  
O P  AANDELEN

Bronnen : N .B .B. tot 1945; N.I.S. vanaf 1946

H et gaat om het rendem ent van de naamloze vennoot
schappen, de com m anditaire vennootschappen op aan
delen naar Belgisch recht en, tot in 1960, de aandelen
vennootschappen m et beperkte aansprakelijkheid naar 
Kongolees recht. V anaf 1961 zijn de vennootschappen 
die in Zaïre werken en veranderd werden in vennoot
schappen naar Belgisch recht, geleidelijk in de statistiek 
opgenomen.

De periode stem t overeen met het ja a r  waarin de 
dividenden werden betaald. Kolom (30) geeft de netto
resultaten van het boekjaar.

In  de reeks van het N .I.S. werden de dubbeltellingen 
uitgeschakeld. H et betreft enkele vennootschappen die 
tweemaal in hetzelfde ja a r  een volledig jaarlijks dividend 
m et betrekking tot verschillende dienstjaren hebben 
uitbetaald.

Kolom (32) : U IT G IF T E N  VAN AANDELEN 
EN O B LIG A TIES 
VAN DE V EN N O O T SC H A PPE N

Bronnen : Verslagen van de Overzeebank; N .I.S .; N .B .B .
Deze statistische reeks verm eldt per kalenderjaar, het 
beroep op de kapitaalm arkt van de Belgische en Kongo
lese industriële en commerciële vennootschappen, kapi
taalverhogingen of de uitgifte van obligatieleningen.

De cijfers betreffende de periode 1920 tot 1926 zijn 
ontleend aan het statistisch gedeelte van het verslag van 
de Overzeebank.

Van 1927 tot 1946 werden zij opgesteld door de N.B.B. 
De inlichtingen komen uit de Bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad of uit het Ambtelijk Blad van Belgisch- 
Kongo.

De vennootschappen w aarop de statistiek betrekking 
heeft zijn :
1° de vennootschappen op aandelen en de personenven

nootschappen met beperkte aansprakelijkheid naar 
Belgisch recht;

2° de vennootschappen, opgericht krachtens de Kongo
lese wet, in de vorm van naamloze vennootschappen 
of van vennootschappen m et beperkte aansprakelijk
heid.

T o t 1946 m aakten van de statistiek geen deel uit :
1° de buitenlandse vennootschappen onderworpen aan 

wettelijke publicaties in België;
2° de uitgiften van overheids- en semi-overheidsinstel- 

lingen zoals Gem eentekrediet van België, N.M .B.S., 
N .M .V .B ., N ationale M aatschappij voor goedkope 
W oningen, H .W .I.

De opstellingsmethode en de later aangebrachte wijzigin
gen worden in detail uiteengezet in de door de N.B.B. 
gepubliceerde bundels : « Statistiques économiques 
belges 1919-1928 » en « Belgische economische statistie
ken 1929-1940 ».

Van 1947 tot 1975 werden de gegevens door het N .I.S. 
opgem aakt volgens de methode uiteengezet in de verza
meling « Belgische economische statistieken 1941-
1950 ». O nder de aangebrachte wijzigingen vermelden 
wij da t de uitgiften van de semi-overheidsinstellingen, 
die vroeger uit de statistiek geweerd werden, van 1947 tot
1971 in de cijfers begrepen zijn.

V anafju li 1960 zijn de vennootschappen naar Kongolees 
recht niet meer in de statistiek opgenomen.
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Kolommen (33) en (34) : V E R R EK EN K A M ER S
(debetverrichtingen)

De Verrekenkamers hebben tot doel de verplichte veref
fening van al de disponeringen, betaalbaar op de dag 
zelf, op alle instellingen en banken die rechtstreeks of 
indirect van de kamers deel uitm aken. Die disponeringen 
om vatten effecten, overheidspapier, coupons, giro’s, 
cheques, wissels, promessen, kwitanties, transacties met 
het buitenland, en, in het algemeen, alle stukken w aar
van de boeking het werk van de deelnemers kan verge
makkelijken en verm inderen. H et daggeld is in die 
disponeringen begrepen en, van 27 februari 1956 tot
16 november 1959, eveneens het voor vijf en tien dagen 
uitgeleende of opgenomen geld.

Kolom (35) : D IS C O N T O V O E T  VAN DE N.B.B.

T ot 16 januari 1945 was de discontovoet het tarief voor 
geaccepteerde wissels. Sedert die datum  heeft deze 
benam ing betrekking op het tarief voor geaccepteerde bij 
een bank gedomicilieerde wissels. Sedert 8 ju li 1974 gaat 
het om de discontovoet toegepast op het totale herdiscon- 
toplafond of op het herdiscontosubplafond A, in periodes 
d at de plafonds gesplitst zijn. De gepubliceerde cijfers 
zijn gemiddelden van de tarieven, die tijdens het ja a r  van 
kracht waren, gewogen met het aantal dagen w aarop ze 
toegepast werden.

Kolom (36) : R EN D E M E N T  VAN DE 
STA A TSLEN IN G EN

□ van 1920 tot 1951

H et gepubliceerde cijfer is het rekenkundige gemiddelde 
van de tw aalf maandelijkse verhoudingen verkregen door 
de nominale rente te delen door het gemiddelde van de 
dagnoteringen.

T ot 1934 : Belgische schuld 3 pet., 2de reeks (belasting 
van 2 pet. tot eind mei 1930); van jun i 1930 a f vrij van 
belasting).

1935-1951 : geünificeerde schuld 4 pet., 1ste reeks.

□ van 1952 tot 1980

Gemiddeld rendem ent, voor eventuele belastingheffing 
bij de bron, van de staatsleningen met meer dan  5 ja a r  
looptijd, exclusief de altijddurende en de lotenleningen.

H et gaat om de gemiddelden van de rendem enten aan 
het begin van elke m aand, van de leningen uitgegeven 
voor 1 december 1962 voor de ja ren  1952 tot 1963, en van 
de leningen uitgegeven na 1 decem ber 1962 voor de jaren 
1964 tot 1980.

K rachtens de wet van 20 november 1962, gewijzigd bij 
de wet van 15 ju li 1966, wordt op de leningen uitgegeven 
na 1 december 1962 een hogere belasting bij de bron 
geheven dan op de voor die datum  uitgegeven leningen.
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B. STATISTIEKEN 1970-1980

I. Demografie en nationale rekeningen

Demografie

A. ALGEMENE INLEIDING

H et eerste deel van hoofdstuk I geeft de voornaam ste 
bevolkingsstatistieken. W anneer er sprake is van be
volkingscijfer zonder meer gaat het over de werkelijke 
bevolking, da t wil zeggen de personen die ingeschreven 
zijn in de bevolkings- en vreemdelingenregisters.

De bevolkingsregisters, die op 1 jan u ari 1857 door de wet 
van 2 ju n i 1856 ingevoerd werden, zijn naamlijsten 
waarin, gerangschikt per straat, gebouw en gezin, de 
naam  en voornam en van al de personen, met uitzonde
ring van bepaalde categorieën van vreemdelingen, zijn 
ingeschreven die hun gewone verblijfplaats in de ge
meente hebben.

Bij elke volkstelling worden de bevolkingsregisters gecon
troleerd en eventueel opnieuw opgesteld (zie Deel C, 
Algemene resultaten der tellingen en onderzoekingen).

De vreemdelingen die het inzicht hebben meer dan acht 
dagen in België te verblijven moeten zich binnen de acht 
dagen van hun aankom st in het vreemdelingenregister 
van hun verblijfplaats laten inschrijven.

De werkelijke bevolking, ook rechtsbevolking of be
volking « de ju re  » genoemd, bestaat dus uit al de 
inwoners, Belgen of vreemdelingen, die in België de zetel 
van hun gewoon verblijf hebben, of zij aanwezig, dan wel 
tijdelijk afwezig zijn.

De bevolking op 31 decem ber van het ja a r  da t volgt op 
een telling (in dit geval de algemene volkstelling van
31 decem ber 1970) wordt berekend door aan het cijfer

van de getelde bevolking de totale beweging (zie tabel
1-1) toe te voegen. Zo bekomt men het cijfer van de 
berekende bevolking, d a t op zijn beurt het daarop 
volgend ja a r  als basis zal worden genomen voor dezelfde 
berekening.

V anaf 1977 w ordt door het N .I.S . de berekende be
volking op 31 decem ber van het verlopen ja a r  voorge
steld als de bevolking op 1 jan u ari van het volgende jaar.

Bibliografie

Organisatie der Verenigde N aties
—  Demographic Yearbook

Bureau voor de S tatistiek der Europese Gemeenschap
pen  (Eurostat)

—  Bevolkingsstatistiek (jaarlijks)

Belgisch Staatsblad
—  Officiële S taat van het bevolkingscijfer op 31 

december

N J.S .
—  Statistisch Jaarboek  van België
—  Statistisch Tijdschrift
—  Algemene telling van de bevolking op 31 decem ber 

1970
—  Bevolkingsstatistieken (driemaandelijks)
—  Bevolkingsvooruitzichten 1976-2000

B. COMMENTAAR PER TABEL

Tabel 1-1

Algemene loop van de bevolking

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel geeft de algemene loop van de

werkelijke bevolking weer, da t wil zeggen de natuu r
lijke beweging (werkelijke geboorten minus werke
lijke sterfgevallen) plus het migratiesaldo.

b. Eenheid : Duizenden. De oorspronkelijke statistiek 
wordt gehouden in eenheden.



c. Bron : N .I .S. : Statistisch Jaarboek  van België -  
Hoofdstuk « Bevolking »; Bevolkingsstatistieken. De 
statistiek bestaat vanaf 1846.

d. Frequentie : Jaarlijkse gegevens.

O m  het totale migratiesaldo te bekomen, trekt men van de 
som van de binnenlandse en buitenlandse m igratiesal
do’s, nog de personen a f wier nieuwe verblijfplaats 
onbekend is, alhoewel sommigen nog in België woonach
tig zouden kunnen zijn.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De geboorten kunnen gerangschikt worden naar de ge
meente w aar ze plaatsvonden —  het gaat om feitelijke 
geboorten en feitelijke gemeenten — , ofwel volgens de 
gemeente van gewoon verblijf van de m oeder —  het gaat 
dan  om werkelijke geboorten en werkelijke gemeenten. 
Elke geboorte moet aangegeven worden bij de burgerlijke 
stand van de gemeente w aar ze plaats vond (feitelijke 
gemeente). Deze dienst is verplicht een formulier te 
sturen naar de bevolkingsadm inistratie van de gemeente 
van gewoon verblijf van de m oeder (werkelijke ge
meente) die belast is die geboorte in de bevolkings- of 
vreem delingenregisters op te nemen. Beide cijfers kun
nen verschillend zijn onder meer om dat de levend 
geboren doch levenloos aangegeven kinderen in de 
bevolkingsregisters niet, m aar in de statistiek van de 
burgelijke stand wel opgenomen worden.

De levenloos aangegeven kinderen zijn kinderen w aarvan 
de geboorte en het overlijden gelijktijdig aan de am bte
naren van de burgerlijke stand worden aangegeven. Zij 
worden niet overgeschreven in de bevolkings- of vreem 
delingenregisters, en worden dus ook niet onder de 
geboorten gerangschikt in de jaarlijkse opgave van de 
loop der bevolking. D aar men over drie volle werkdagen 
beschikt om een geboorte aan te geven, kan een levenloos 
aangegeven kind geleefd hebben. De doodgeboren kinde
ren worden noch bij de levende geboorten, noch bij de 
sterfgevallen geteld. De levenloos aangegeven kinderen 
die geleefd hebben, worden integendeel in de statistiek 
van de geboorten en van de sterfgevallen van de burger
lijke stand opgenomen. Ze worden echter niet in de 
bevolkings- o f vreemdelingenregisters ingeschreven, en 
komen dus niet voor in de hier opgenomen statistieken.

De sterfgevallen kunnen eveneens gerangschikt worden, 
ofwel naar de gemeente w aar ze zich voordeden —  in dat 
geval spreekt men van de feitelijke sterfgevallen en van 
feitelijke gem eenten —  ofwel naar de gemeente van 
gewoon verblijf van de overledenen —  in dat geval gaat 
het om werkelijke sterfgevallen en werkelijke gemeenten. 
W at hierboven vermeld is betreffende de levenloos 
aangegeven kinderen is, m utatis m utandis, eveneens van 
toepassing voor de sterfgevallen. De werkelijke sterfge
vallen zijn dus die welke in de bevolkings- en vreemdelin
genregisters ingeschreven zijn.

De binnenlandse migratie is de verhuizing van, al dan niet 
Belgische, ingezetenen naar een andere Belgische ge
meente. H et saldo van de binnenlandse migratie zou per 
definitie nul m oeten zijn, m aar om diverse redenen 
(verschil in de tijd van in- en uitschrijving, vooral bij de 
jaarwisseling, fouten in de gemeenteregisters, ...) is dit 
niet zo.

De buitenlandse em igratie is de verhuizing van, al dan 
niet Belgische, ingezetenen naar het buitenland en de 
buitenlandse im m igratie, de verhuizing van niet-ingeze- 
tenen, al dan niet Belgen, naar België. H et verschil 
tussen beide vorm t het buitenlandse migratiesaldo.

Tabel 1-2

Bevolking naar taalgebied

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel geeft de getelde (1970) of de 
berekende bevolking (overige ja ren ) naar taalgebied.

b. Eenheid : Duizenden. De oorspronkelijke statistiek 
wordt gehouden in eenheden.

c. Bron : N .I.S . : Statistisch Jaarboek  van België -  
Hoofdstuk « Bevolking »; Bevolkingsstatistieken; R e
gionaal statistisch jaarboek -  Hoofdstuk « Be
volking »; Statistisch zakjaarboek.
H et Belgisch S taatsblad publiceert jaarlijks een offi
ciële staat van het bevolkingscijfer op 31 december. 
De statistiek bestaat vanaf 1963 m aar kan weder- 
samengesteld worden voor vroegere periodes.

d. Frequentie : : Jaarlijks per 31 december.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

K rachtens de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik 
van de talen in bestuurszaken (Belgisch S taatsblad —  
22 augustus 1963) werd het land ingedeeld in vier 
taalgebieden.

H et Nederlands taalgebied om vat de provincies Antwerpen, 
W est-V laanderen, O ost-V laanderen, L im burg en B ra
bant, met uitzondering van de bestuurlijke arrondisse
menten Brussel-hoofdstad en Nijvel.

H et Frans taalgebied om vat de provincies Henegouwen, 
Luxem burg, Nam en, Luik, m et uitzondering van de 
D uitssprekende gemeenten, en het bestuurlijk arrondis
sement Nijvel in de provincie B rabant.

H et Duits taalgebied om vat 25 gemeenten van de provincie 
Luik.

H et gebied Brussel-hoofdstad om vat de 19 gem eenten van 
de Brusselse agglomeratie.

Zie ook tabel I-3(t) « Belgische en vreem de bevolking 
naar leeftijd, burgerlijke staa t en geslacht —  Telling op
31 december 1970 ».

Tabel 1-3

Geboorte-, sterfte- en huwelijkscijfers

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel geeft het jaarlijkse verloop van de 
geboorte-, sterfte- en huwelijkscijfers, de m ortinatali- 
teit en de kindersterfte.

b. Eenheid : Pro mille.
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c. Bron : N .I.S. —  Statistisch Jaarboek  van België; 
Bevolkingsstatistieken.
De statistiek bestaat vanaf 1846.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De geboorte-, sterfte- en huwelijkscijfers zijn respectievelijk de 
verhoudingen per duizend inwoners op het einde van het 
ja a r  van de geboorten (exclusief de doodgeborenen), 
sterfgevallen (exclusief de doodgeborenen) en huwelijken 
tijdens het jaa r.

De mortinataliteit w ordt gemeten door het aantal doodge
borenen tijdens het ja a r  te delen door het aantal geboor
ten van levend- en doodgeborenen tijdens hetzelfde ja a r  
en het quotiënt te vermenigvuldigen met 1000.

De doodgeborenen moeten, zoals in de com m entaar van 
tabel 1-1 vermeld, aan de dienst van de Burgelijke Stand 
van de feitelijke gemeente aangegeven worden, m aar zij 
zijn niet geteld onder de levende geboorten, noch onder 
de sterfgevallen.

O nder kindersterfte verstaat men het aantal overlijdens 
van de levend geboren kinderen die tijdens het be
schouwde kalenderjaar gestorven zijn vóór dat ze de

leeftijd van één ja a r  bereikt hebben. Zij wordt uitgedrukt 
per duizend levend geboren kinderen tijdens hetzelfde 
ja a r  (brutocijfer).

Tabel 1-4

Bevolking —  Indeling naar de leeftijd

Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel geeft de indeling van de getelde 
(1970) of de berekende bevolking (overige jaren) naar 
geslacht en leeftijd.

b. Eenheid : Duizenden. De oorspronkelijke statistiek 
wordt gehouden in eenheden.

c. Bron : N .I.S. : Statistisch Jaarboek  van België —  
Hoofdstuk « Bevolking »; Bevolkingsstatistieken; S ta
tistisch zakjaarboek.
De statistiek bestaat vanaf 1880 (volkstellingen). Zie 
ook tabel 1-3 (t) « Belgische en vreem de bevolking 
naar leeftijd, burgerlijke staat en geslacht —  Telling 
op 31 decem ber 1970 en enquête op 30 april 1977 ».

d. Frequentie : Jaarlijks per 31 december.

Nationale rekeningen

A. ALGEMENE INLEIDING

De afdeling « N ationale rekeningen » van het eerste 
hoofdstuk om vat achtereenvolgens :

—  een overzicht van de door het N .I.S. opgestelde 
nationale rekeningen (tabellen 1-5 tot 1-21);

—  een tabel betreffende de maandelijkse nationale reke
ningen van de Afdeling voor Toegepaste Ekonomie 
van de Vrije U niversiteit van Brussel (DULBEA) 
(tabel 1-22);

—  de « input-output »-tabellen voor België voor de 
ja ren  1970 en 1975 (tabellen 1-23 en 1-24 in bijlage);

—  de totale energiebalans (tabel 1-25).

M et betrekking tot de tabellen betreffende de nationale 
rekeningen, kan de volgende algemene toelichting nuttig 
zijn (zie Statistisch Jaarboek  van België —  Bepalingen en 
statistische m ethoden —  N ationale rekeningen).

H et nationaal produkt is het in geld uitgedrukte resultaat 
van de economische activiteit van de natie in een gekozen 
tijdsinterval, gewoonlijk een jaar.

O nder economische activiteit wordt iedere handeling 
verstaan die w aarde schept o f w aarde toevoegt : de 
produktie en de distributie van goederen, de dienstver
lening.

H et gebruik van de w aarde om de activiteit te meten 
biedt de mogelijkheid het resultaat voor verschillende 
soorten economische activiteiten samen te voegen en te 
vergelijken.

De omvang van de economische bedrijvigheid van een 
natie in een bepaald ja a r  kan volgens drie methodes 
gemeten worden :
1° door de w aarde te bepalen van de in het ja a r  

voortgebrachte goederen en diensten (de oorsprong 
van het nationaal produkt of « produktiezijde » — 
tabellen 1-5 tot 1-10);

2° door de optelling van de inkomens toegekend aan de 
produktiefactoren voor hun deelneming aan het pro- 
duktieproces (verdeling van het nationaal produkt 
over de produktiefactoren of « inkomenszijde » — 
tabel 1-11);

3° door de sommatie van de w aarde der goederen en 
diensten gekocht m et het inkomen (besteding van 
het nationaal produkt of « uitgavenzijde » —  tabel
len 1-12 tot 1-15).

Verschillende begrippen van het nationaal produkt zijn 
in gebruik. H et « netto » nationaal produkt is het 
nationaal produkt nadat de afschrijvingen of bedrijfs-
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voorzieningen nodig om het produktie-apparaat in stand 
te houden, zijn afgetrokken. Zijn deze afschrijvingen of 
voorzieningen niet afgetrokken, dan spreekt men van het 
« bruto » nationaal produkt.

In  het nationaal produkt « tegen factorkosten » wordt 
geen rekening gehouden m et de invloed van de indirecte 
belastingen en de subsidies die in zekere zin kunstm atig 
het peil van de prijzen beïnvloeden. De w aarde van de 
voortgebrachte goederen en diensten, verkregen door 
optelling van de aan de produktiefactoren toegekende 
vergoedingen als tegenwaarde van hun prestaties, even
tueel verhoogd met de afschrijvingen, stem t niet overeen 
m et de w aarde van dezelfde goederen berekend tegen de 
prijzen betaald door de verbruikers of de kopers van 
investeringsgoederen om dat in deze m arktprijzen het 
effect van de indirecte belastingen en van de subsidies is 
verrekend. H et nationaal produkt « tegen m arktprijs » 
w ordt dus verkregen door het bruto of netto « tegen 
factorkosten » geraam de nationaal produkt te verhogen 
m et het bedrag van de indirecte belastingen en te 
verm inderen m et het bedrag der subsidies.

V erder zij er nog op gewezen dat, w anneer er sprake is 
van het nationaal inkomen zonder andere precisering, 
gewoonlijk het netto nationaal produkt tegen factor- 
kosten w ordt bedoeld.

Oorsprong van het nationaal produkt

De toegevoegde waarde van een bedrijfstak, dit is de 
bijdrage van een bedrijfstak tot het nationaal produkt, 
wordt gedefinieerd als het bedrag da t door de gebruikte 
produktiefactoren (arbeid, kapitaal, ondernem ersfunc- 
tie ...) wordt toegevoegd aan de w aarde van de verbruikte 
grond- en hulpstoffen en diensten. De toegevoegde 
w aarde kan dus worden berekend door het verschil te 
maken tussen de waarde van de produkde (output) en de 
w aarde van de verbruikte goederen en diensten (interm e
diaire input). De interm ediaire input bevat natuurlijk 
geen diensten van eigen produktiefactoren. H et is deze 
rechtstreekse berekeningsmethode die zoveel mogelijk is 
gevolgd. De basisstatistiek die deze rechtstreekse bereke
ning mogelijk m aakt, wordt verstrekt door de jaarlijkse 
produktiestatistieken (zie diverse tabellen van hoofd
stuk IV  —  Industrie).

Voor de bedrijfstakken w aarvoor geen cijfers van output 
en input bekend zijn, is de toegevoegde waarde bepaald 
door optelling van de beloningen der produktiefactoren 
(lonen, wedden, huur, interest...) rekening houdend met 
de terzake geldende conventies inzonderheid w at de 
overheidssector betreft, die begrepen is in de rubriek 
« Diensten ». Voor deze laatste om vat de toegevoegde 
w aarde de som van de uitbetaalde beloningen en pen
sioenen en van de toegerekende huur van de adm inistra
tieve gebouwen van het Rijk, van het officiële en het vrije 
onderwijs en van de strijdkrachten.

Verdeling van het nationaal produkt

Volgens deze methode w órdt het nationaal produkt 
berekend door optelling van de inkomens die ontvangen 
worden als tegenwaarde van een deelnem ing aan het 
produktieproces, hetzij door personen die deel uitm aken 
van de bevolking van gewoon verblijf van het land, hetzij 
door de overheid. Hierbij w ordt gevoegd de w inst die in 
de vennootschappen wordt gereserveerd of in de vorm

van belastingen door de bedrijven w ordt overgedragen 
aan de overheid.

Er zij opgemerkt da t het totale inkomen van de particu 
lieren niet sam envalt met het aan deze particulieren 
toegekende gedeelte van het nationaal inkomen. O m  van 
dit tweede begrip naar het eerste over te gaan, dienen 
inderdaad daaraan  te worden toegevoegd de lopende 
transfers (betalingen zonder economische tegenprestatie) 
die aan particulieren ten goede komen en meestal 
voortkomen van de S taat of herkom stig zijn uit het 
buitenland. De belangrijkste van deze tranfers zijn het 
gevolg van betalingen uitgevoerd door de overheid in het 
raam  van de sociale verzekering; ze leiden tot een 
herverdeling van elders in aanm erking genomen inkom 
sten en brengen geen wijziging in het totaal van het 
nationaal inkomen.

Besteding van het nationaal produkt

De berekening van het nationaal produkt in dit stadium  
geschiedt door optelling van de verschillende elementen 
van de consum ptie en van de investeringen, die de 
bestedingen vormen van bedoeld produkt. A chtereenvol
gens worden dus berekend de consum ptieuitgaven van 
de eindverbruikers (gezinnen of overheid), de b innen
landse bruto kapitaalvorm ing (inclusief voorraadveran- 
deringen) en de netto-uitvoer van goederen en diensten.

***

Bij de ram ing van de verschillende bestanddelen van het 
nationaal produkt worden, zoveel mogelijk, de bepalin
gen gevolgd van het standaardstelsel van nationale 
boekhouding van de O .E .S .O . D it geldt voor de drie 
berekeningszijden.

E r wordt, zoveel mogelijk, een onafhankelijke benadering 
gem aakt van het nationaal produkt via drie wegen : 
produktie, inkom ensverdeling en bestedingen. H et is 
onvermijdelijk da t de drie aldus verkregen totalen niet 
ju is t overeenstemmen.

Als ram ing van het nationaal produkt is aangenom en het 
gemiddelde van de resultaten verkregen volgens de drie 
berekeningsm ethoden. In ieder van de oorspronkelijk 
verkregen totalen is derhalve een correctie aangebracht, 
die in de tabellen aangeduid is door de term « statistische 
aanpassing ».

Aan de tabellen in werkelijke prijzen zijn tabellen 
toegevoegd in constante prijzen met het doel het verloop 
van het nationaal produkt in kwantitatieve term en, d it is 
afgezien van het prijsverloop, te beoordelen. Rekening 
houdend m et de moeilijkheden en methodologische 
bezwaren is een berekening in constante prijzen alleen 
uitgevoerd voor de produktie (tabellen 1-7 en 1-8) en de 
bestedingen (tabellen 1-13 en 1-14).

De vijf opgestelde rekeningen zijn die welke opgenomen 
zijn in het standaardstelsel van nationale boekhouding 
van de O .E .S .O .

De beschrijving van de m ethode die gevolgd is om de 
diverse rubrieken van de nationale rekeningen te ram en, 
is door het N .I.S . gepubliceerd in het Statistisch T ijd
schrift, 1963, num m er 6 en in de Statistische en Econo-
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metrische Studiën, 1963, num m er 4. Aanvullingen en 
aanpassingen zijn gepubliceerd in diverse andere num 
mers van deze publicaties.
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Tabel 1-5

Bruto toegevoegde w aarde tegen factorkosten per be
drijfstak —  Ram ingen in werkelijke prijzen

Tabel 1-6

Bruto toegevoegde w aarde tegen m arktprijzen per be
drijfstak —  Ram ingen in werkelijke prijzen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabellen geven per tak van oorsprong (uit 
het oogpunt van de « produktie »), het gedetailleerde 
verloop weer van het bruto  nationaal produkt tegen 
enerzijds factorkosten en anderzijds m arktprijzen.

b. Eenheid : M iljarden franken; de nationale rekeningen 
worden door het N .I.S . opgesteld in miljoenen 
franken.

c. Bron : N .I.S . : Statistisch Tijdschrift; Statistische Stu
diën; Statistisch Jaarboek  van België -  Hoofdstuk 
« N ationale rekeningen ».
D e in dit werk gepubliceerde gegevens komen uit de 
«S tatistische S tud iën» , num m ers 67 en 71. H et 
N .I.S . stelt de nationale rekeningen op vanaf 1953.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

H et begrip bruto toegevoegde w aarde tegen factorkosten 
om vat de bedragen die overeenstemmen met de afschrij
vingen, m aar niet de indirecte belastingen (min de 
subsidies). Door de bruto toegevoegde waarde tegen 
factorkosten over alle bedrijfstakken samen te tellen, 
verkrijgt men het bedrag van het bruto binnenlands 
produkt tegen factorkosten. Voegt men aan dit bruto 
binnenlands produkt de in het buitenland door de 
nationale produktiefactoren verworven inkomens toe, en 
trekt men er de inkomens a f  die werden gestort aan de 
binnen de nationale grenzen gebruikte buitenlandse 
produktiefactoren, dan  verkrijgt men het bruto nationaal 
produkt tegen factorkosten.

De bruto toegevoegde w aarde tegen m arktprijzen om vat 
dus de indirecte belastingen (min de subsidies) per 
bedrijfstak. De indirecte belastingen, andere dan de 
belasting over de toegevoegde w aarde (B .T.W .), worden 
ten laste gelegd van de bedrijfstak die ze betaalt aan de 
Schatkist. De B .T.W . van een bedrijfstak wordt berekend 
door het verschil te maken tussen de B .T.W . die 
aangerekend w ordt op de outputs en de B .T.W . die nog 
wordt afgetrokken van de inputs w aarvan in het fabrica
geproces gebruik wordt gem aakt. Een dergelijke werk
wijze heeft tot gevolg da t de netto toegerekende B.T.W . 
negatief wordt w anneer het gaat om sterk exporterende 
sectoren, aangezien de uitvoer niet B .T.W .-plichtig is 
(deze procedure verschilt van die welke gebruikt w ordt in 
de ESER-rekeningen w aar de B .T.W . die op de Pro
dukten drukt w ordt gevoegd bij de totale som van de 
toegevoegde w aarden). O m  het bedrag van de som van 
de aldus berekende B .T.W . per bedrijfstak gelijk te 
maken m et het bedrag van de werkelijk door het bestuur 
van de belastingen geïnde B .T.W ., w ordt de op de 
vorming van kapitaal aftrekbare B.T.W . ook afgetrokken 
van het totaal (regel 11 van de tabel). De B .T.W . ten 
laste van de handel w ordt berekend als sluitpost.

De subsidies worden toegerekend aan de bedrijfstak die 
ze ontvangt zonder rekening te houden met de bedrijfstak 
die de S taat in feite wil steunen.

E r zij opgemerkt da t de volgende tabellen een gedetail
leerd overzicht bieden van de bruto toegevoegde waarde, 
tegen factorkosten, van een aan tal bedrijfstakken : tabel
I I I - 1 «L andbouw , bosbouw en visvangst»; tabel IV-1 
« Extractieve en verwerkende nijverheid; bouw; elektrici
teit; gas en w ater » en tabel V -l « Diensten ».

Tabel 1-7

Bruto toegevoegde waarde tegen m arktprijzen per be
drijfstak —  Ram ingen in prijzen van 1970

Tabel 1-8

Bruto toegevoegde w aarde tegen m arktprijzen per be
drijfstak —  Ram ingen in prijzen van 1975

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabellen geven het gedetailleerde verloop 
weer, per oorspronkelijke bedrijfstak, van het bruto 
nationaal produkt tegen de m arktprijzen van respec
tievelijk 1970 en 1975, da t wil zeggen zonder rekening 
te houden met de prijs veranderingen die zich hebben 
voorgedaan hetzij sedert 1970, hetzij voor of na 1975.

b. Overige gegevens : Zie tabellen 1-5 en 1-6.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De toegevoegde w aarde per bedrijfstak tegen de prijzen 
van 1970 (tabel 1-7) of 1975 (tabel 1-8) is, in de m ate van 
het mogelijke, rechtstreeks berekend door deflatie van de 
output- en inputgegevens. De sam enstelling van deze 
toegevoegde w aarden tegen prijzen van 1970 of 1975, 
evenals van de statistische aanpassing, levert het bruto 
binnenlands produkt op tegen prijzen van 1970 of 1975. 
De statistische aanpassing vloeit voort uit de om stan-



digheid dat men als indexcijfer tegen vaste prijzen van 
het nationaal produkt in aanm erking heeft genomen het 
gemiddelde van de kwantiteitsind ex cijfers opgesteld uit 
het oogpunt van de produktie en uit da t van de 
bestedingen. O m  het nationaal produkt tegen vaste 
prijzen van ieder ja a r  te verkrijgen, heeft men het 
gemiddelde hoeveelheidsindexcijfer van het beschouwde 
ja a r  vermenigvuldigd met het nationaal produkt van 
1970 of van 1975.

H et aandeel van de toegevoegde w aarde van ieder der 
bedrijfstakken in het bruto binnenlands produkt verschilt 
naargelang men het u itdrukt in vaste prijzen van 1970 of 
van 1975, w ant de relatieve prijzen van de inputs en van 
de outputs van de bedrijfstakken verliepen niet eenvor
mig; integendeel, ze veranderden ongelijkmatig van een 
bedrijfstak tot de andere.

Tabel 1-9
Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten, loon 
van de loontrekkenden en bruto exploitatieoverschot —  
Ram ingen in werkelijke prijzen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De indeling van de bruto  toegevoegde 
w aarde naar grote bedrijfstak tussen loon van de 
loontrekkenden enerzijds, en, per saldo, het bruto 
exploitatieoverschot anderzijds, verschaft door het 
Europees Stelsel van Economische Rekeningen 
(ESER).

b. Eenheid : M iljarden franken; de oorspronkelijke bron 
publiceert de gegevens in miljoenen franken.

c. Bron : Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gem eenschappen (Eurostat) —  N ationale rekenin
gen ESER.
De gepubliceerde cijfers zijn geput uit E urostat 1970- 
1981 —  Nationale rekeningen : gedetailleerde ta
bellen.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

H et Europees Stelsel van Economische Rekeningen, 
opgesteld op basis van uniforme definities en nomencla
turen om de volkshuishoudingen van de E.E.G . gemak
kelijker te kunnen vergelijken, verschaft een sectors- 
gewijze indeling van de economische transacties die niet 
bestaat in het stelsel van de Belgische nationale rekenin
gen (de sectoren om vatten, samen met de som van hun 
activiteiten, de institutionele eenheden [gezinnen, ven
nootschappen, overheid ...] en moeten de overheersende 
gedragsverhoudingen doen uitkomen op het gebied van 
inkomens, finale bestedingen en financiële transacties). 
Bijzondere kenmerken in de regels van boekhouding en 
definitie van de bedrijfstakken brengen lichte verschillen 
mee in de bedragen van de bruto toegevoegde waarde 
tegen factorkosten per bedrijfstak volgens het Belgische 
stelsel (tabel 1-5) en de cijfers van de onderhavige tabel. 
Toch maken de ram ingen in deze laatste het mogelijk de 
orde van grootte te bepalen van het aandeel van de 
beloning van de loontrekkenden in de bruto toegevoegde 
w aarde tegen factorkosten per grote bedrijfstakken.

H et loon van de loontrekkenden om vat de sociale bijdragen 
ten laste van de werkgevers en de fictieve sociale 
bijdragen overeenstem m end m et de sociale uitkeringen.

H et bruto exploitatieoverschot om vat de afschrijvingen.

Tabel I-10a

Bruto binnenlands produkt per gewest —  Ram ingen in 
werkelijke prijzen

Tabel I-10b

Bruto binnenlands produkt per gewest —  Ram ingen in 
prijzen van 1975

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Toegevoegde w aarde tot stand gekomen in 
het V laam se, het W aalse en het Brusselse gewest, 
geraam d tegen m arktprijzen (tabel I-10a) en tegen 
prijzen van 1975 (tabel I-10b).

b. Eenheid : M iljarden franken; de nationale rekeningen 
zijn door het N .I.S . opgesteld in miljoenen franken.

c. Bron : N .I.S . —  Regionaal Statistisch Jaarboek  -  
Hoofdstuk X I I I  -  Regionale rekeningen.
H et N .I.S . stelt vanaf 1955 regionale rekeningen op.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De gewesten stem m en overeen met die welke zijn vastge
legd in artikel 1 van de wet tot oprichting van voorlopige 
gemeenschaps- en gewestinstellingen, gecoördineerd op 
20 ju li 1979 (Belgisch S taatsblad van 31 ju li 1979). H et 
V laam se gewest om vat het grondgebied van de provin
cies Antwerpen, W est-V laanderen, O ost-V laanderen en 
L im burg, evenals het grondgebied van de adm inistra
tieve arrondissem enten Halle-Vilvoorde en Leuven. H et 
W aalse gewest om vat het grondgebied van de provincies 
Henegouwen, Luik, Luxem burg en Nam en, evenals het 
grondgebied van het adm inistratief arrondissem ent Nij- 
vel. H et Brusselse gewest om vat het grondgebied van het 
adm inistratief arrondissem ent Brussel-hoofdstad.

H et bruto binnenlands produkt van een gewest stem t 
overeen m et de toegevoegde w aarde die tot stand is 
gekomen in de gewestelijke geografische ruim te, on
geacht de gewestelijke oorsprong van de aangewende 
produktiefactoren, meer bepaald van de werknem ers en 
van de geldleners; da t heeft tot gevolg d a t de indeling 
naar gewest van de inkomens voortvloeiend uit de 
toegevoegde waarde niet noodzakelijk gelijk is aan de 
regionale indeling van deze toegevoegde w aarde. De 
voornaam ste m aatstaf w aarop de indeling naar gewest 
van de toegevoegde w aarde per bedrijfstak steunt, is de 
vestigingsplaats van de bedrijven. W anneer de jaarlijkse 
produktiestatistiek beschikbaar is, w ordt de regionale 
toegevoegde w aarde van een bepaalde bedrijfstak bere
kend als sluitpost tussen de outputs en de inputs van de 
bedrijven behorend tot deze tak en gelegen in het gewest. 
Als er geen produktiestatistiek beschikbaar is, kunnen de 
ram ingen van de toegevoegde w aarde voor het hele
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koninkrijk meestal worden ingedeeld aan de hand van de 
ruimtelijke spreiding van het personeel dat in de branche 
werkt; zo worden talrijke takken van diensten ingedeeld 
op basis van R.S.Z.-cijfers. Voor de openbare diensten en 
de parastatale instellingen is de plaats van tewerkstelling 
van de am btenaren bepalend; deze m aatstaf beïnvloedt 
dus vooral de omvang van de toegevoegde w aarde 'van  
het Brusselse gewest.

O m  de ram ingen van de regionaal ingedeelde toege
voegde waarde tegen werkelijke prijzen (tabel I-10a) om 
te zetten in hun waarde tegen vaste prijzen (tabel I-10b), 
w ordt gebruik gem aakt van de deflatoren aan de hand 
w aarvan de nationale rekeningen voor het hele konink
rijk zijn vastgesteld; met gewestelijke prijsverschillen is 
bijgevolg geen rekening gehouden. Deze ram ingen zijn 
zoveel mogelijk verfijnd, w at verklaart w aarom  de im pli
ciete deflators van de toegevoegde w aarde per bedrijfstak 
in de tabellen I-10a en I-10b verschillen naargelang van 
het gewest.

Tabel 1-11

Verdeling van het nationaal produkt over de produktie- 
factoren —  Ram ingen in werkelijke prijzen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Deze tabel geeft weer hoe het nationaal 
inkomen voortvloeiend uit de produktie verdeeld 
wordt over de produktiefactoren die tot het tot
standkom en van het nationaal produkt hebben bijge
dragen, da t wil zeggen de prim aire inkomens toe
vloeiend aan de factoren. H et netto-inkom en tegen 
factorkosten is gelijk aan de som van de prim aire 
inkomens. H et bruto nationaal inkomen tegen fac- 
torkosten om vat de afschrijvingen; voegt men bij da t 
brutoprodukt de indirecte belastingen na aftrek van 
de subsidies, dan verkrijgt men het bruto nationaal 
produkt tegen m arktprijzen.

b. Overige gegevens : Zie de tabellen 1-5 en 1-6.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De rubrieken « A. Inkom en uit loondienst », « B. O nder- 
nemersinkomens van zelfstandigen en personenvennoot
schappen » en « C. Inkom en uit vermogen toevloeiend 
aan particulieren » zijn respectievelijk overgenomen, 
m aar dan meer gedetailleerd, in de tabellen V I -1, V I-12 
en VI-13.

In  de rubriek « D. W instreserveringen van vennoot
schappen » is da t deel van de winst van de vennoot
schappen opgetekend da t niet is afgestaan aan andere 
sectoren dan de vennootschappen (particulieren, over
heid) in welke vorm ook (dividenden, overdrachten, 
directe belastingen ...). O nder vennootschappen dient 
men te verstaan de aandelenvennootschappen, evenals 
de overheidsbedrijven en de intercom m unale vennoot
schappen. De ram ingen die in deze rubriek voorkomen 
zijn gem aakt op basis van de tot 1975 door het N .I.S. 
gepubliceerde statistiek van het rendem ent van de 
aandelenvennootschappen en vervolgens aan de hand 
van een staal van fiscale balansen. H et in aanm erking 
genomen begrip winst stem t globaal overeen m et da t van 
fiscale winst.

In  rubriek « E. Directe belastingen der vennootschappen 
van alle juridische vormen » zijn opgenom en : door de 
vennootschappen betaalde of nog te betalen vennoot
schapsbelastingen, onroerende en roerende voorheffing, 
voorafbetalingen. Deze belastingbetalingen zijn geboekt 
onder het ja a r  waarin zij zijn vastgesteld.

De rubrieken « I. Indirecte belastingen » en « J .  Subsi
dies » zijn gelijk aan de regels 12 en 13 van tabel 1-5.

Tabel 1-12

Besteding van het nationaal produkt —  Ram ingen in 
werkelijke prijzen

Tabel 1-13

Besteding van het nationaal produkt —  Ram ingen in 
prijzen van 1970

Tabel 1-14

Besteding van het nationaal produkt —  Ram ingen in 
prijzen van 1975

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Berekening van het nationaal produkt door 
optelling van de diverse verbruiks- en investeringsuit
gaven die de finale besteding van het nationaal 
produkt vormen. D aartoe berekent men achtereen
volgens de bestedingen voor het particuliere verbruik 
van de gezinnen, het overheidsverbruik, de bruto 
binnenlandse kapitaalvorm ing (inclusief de verande
ringen in de voorraden) en de netto-uitvoer van 
goederen, diensten en factorinkomens.

b. Overige gegevens : Zie de tabellen 1-5 en 1-6.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Er zij op gewezen dat de bruto binnenlandse kapitaalvor
ming w ordt bepaald aan de hand van verscheidene 
inlichtingsbronnen en ram ingsm ethodes. M et betrekking 
tot de verwerkende, de extractieve en de bouwnijverheid, 
de takken elektriciteit, gas en water, evenals de financiële 
instellingen, berusten de nationale rekeningen op de 
jaarstatistiek  van de investeringen van het N .I.S . w aar
aan bedrijven met meer dan twintig werknemers ver
plicht moeten meewerken. H et bedrag van de investerin
gen wordt verkregen door de kapitaalverm inderingen af 
te trekken van de -verhogingen. Beide cijfers worden 
verschaft door de statistiek. Vervolgens worden de 
resultaten geëxtrapoleerd tot de hele sector, m et inbegrip 
van de am bachtslui. O m  de nieuwe bedrijven in aan
merking te kunnen nemen, w ordt een specifieke enquête 
gehouden. O p het gebied van vervoer en verkeer bestaan 
diverse inlichtingsbronnen naast elkaar : de hierboven 
beschreven jaarlijkse enquête en, voor de Regie van 
Posterijen, de R .T .T ., de B.R.T. en de R .T .B ., de 
begrotingen van deze instellingen. V an begrotingsgege- 
vens wordt eveneens gebruik gem aakt voor de medische 
diensten. In de belangrijke tak van de handel en een deel 
van de diensten steunen de nationale rekeningen op het 
verloop van de statistiek betreffende de belasting over de 
toegevoegde waarde. De ram ingen van de investeringen
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in de landbouw zijn afkomstig uit diverse bronnen, onder 
meer het M inisterie van Landbouw. De brutovorm ing 
van investeringen in woningen w ordt in hoofdzaak 
vastgesteld op grond van de statistiek van de woningen in 
aanbouw. De ram ing van de veranderingen in de voorra
den, exclusief de veranderingen in de veestapel, steunt 
vanaf 1963 op de jaarstatistieken van de produktie; in dat 
verband worden de gegevens over grondstoffen en be
voorradingen en het onderhanden werk ongewijzigd 
overgenomen, terwijl die over de voorraden afgewerkt 
produkt gecorrigeerd worden om de w aarde ervan te 
kunnen uitdrukken in gemiddelde prijzen van het be
schouwde jaa r. Overeenkomstig de hypothesen w aarvan 
is uitgegaan bij de ram ing van het particuliere verbruik, 
w ordt ten slotte verondersteld dat de voorraden in de 
handel geen wijzigingen ondergingen, behalve voor en
kele welbepaalde produkten.

De ram ingen van de besteding van het nationaal produkt 
tegen werkelijke prijzen zijn omgezet in ram ingen tegen 
prijzen van 1970 (tabel 1-13) en van 1975 (tabel 1-14) 
aan de hand van passende indexcijfers; de berekeningen 
van de posten zijn verder doorgedreven dan die in de 
gepubliceerde nom enclatuur.

Gelet op de veranderingen in de sam enstelling van de 
relatieve prijzen, is het relatieve belang van de diverse 
bestedingen in het nationaal produkt niet hetzelfde als in 
het basisjaar. In de netto-uitvoer is da t bijzonder goed 
zichtbaar : tegen prijzen van 1970 is hij voortdurend 
positief, m aar vanaf 1977 wordt hij tegen prijzen van 
1975 negatief ten gevolge van een forse verslechtering 
van de ruilvoet tussen 1970 en 1975.

De volgende tabellen geven een gedetailleerde indeling 
van de rubriek « C. Bruto binnenlandse kapitaalvor
ming » voor een aan tal sectoren van tabel 1-12 : tabel
IV-2 « Extractieve en verwerkende nijverheid; bouw; 
elektriciteit, gas en w ater » en tabel V-2 « Diensten ».

Tabel V II-4  verstrekt de impliciete prijzen van het 
nationaal produkt tegen m arktprijzen en van de beste
dingen ervan.

Tabel 1-15

Bruto investering in vaste activa naar produkt

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De door het N .I.S. opgestelde gegevens van 
de nationale boekhouding hebben betrekking op de 
brutovorm ing van vast kapitaal tegen werkelijke en 
tegen vaste prijzen, ingedeeld naar de bedrijfstakken 
die investeringsgoederen produceren, een indeling die 
afgeleid is uit de Europese nom enclatuur NACE- 
C L IO .

b. Overige gegevens : Zie de tabel 1-9.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

Tussen het totaal van de brutovorm ing van vast kapitaal 
da t in deze tabel voorkomt en het overeenstem m ende 
totaal in tabel 1-12, komen kleine afwijkingen voor 
wegens de geringe verschillen in de boekingswijze die

wordt gehanteerd door het Europees Stelsel van Econo
mische Rekeningen (ESER) enerzijds, en door het N .I.S . 
anderzijds.

Tabel 1-16

Rekening 1 —  N ationaal inkomen en zijn besteding

Basisgegevens

a. Inhoud : In  de rekening 1 zijn weergegeven : enerzijds 
het nationaal inkomen van België, da t is verkregen 
door samenstelling van de prim aire inkomens van de 
produktiefactoren w aarvan de ram ing is uiteengezet, 
anderzijds de nationale besteding van België, ge
raam d tegen m arktprijzen, die bestaat uit de som van 
de bestedingsbestanddelen die gedetailleerd zijn in 
tabel 1-12. Deze twee grootheden zijn gelijk aan het 
bruto nationaal produkt tegen m arktprijzen als men 
bij het hierboven gedefinieerde nationaal inkomen de 
afschrijvingen en de indirecte netto belastingen voegt.

b. Overige gegevens : Zie de tabellen 1-5 en 1-6.

Tabel 1-17

Rekening 2 —  Lopende verrichtingen van de Overheid

1. Basisgegevens

a. Inhoud : M et deze rekening w ordt er vooral naar 
gestreefd het macro-economische sparen van de over
heid te doen uitkomen, alsm ede een totaal per 
subsector van de centrale overheid, van de lagere 
publiekrechterlijke besturen en van de sociale zeker
heid, door het verschil te m aken tussen de lopende 
ontvangsten en de lopende uitgaven van de overheid.

b. Overige gegevens : Zie de tabellen 1-5 en 1-6.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De lopende ontvangsten om vatten de prim aire inkomens 
toevloeiend aan de S taat verm eerderd m et de ontvang
sten uit indirecte belastingen, de sociale-zekerheidsbij- 
dragen van de werknem ers en van de zelfstandigen en de 
lopende overdrachten uit het buitenland. De lopende 
bestedingen om vatten de overheidsconsum ptie alsmede 
de lopende overdrachten door de S taat ten gunste van de 
bedrijven (subsidies), de particulieren en het buitenland.

Tabel 1-18

Rekening 3 —  Lopende verrichtingen der particulieren

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Rekening 3 heeft tot doel het bedrag van de 
macro-economische besparingen van de particulieren 
vast te stellen door het verschil te maken tussen de 
lopende ontvangsten en uitgaven van deze groep 
economische subjecten.

b. Overige gegevens : Zie de tabellen 1-5 en 1-6.
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2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De lopende ontvangsten van de particulieren om vatten 
de prim aire inkomens die zij hebben verdiend door de 
aanwending van de hun toebehorende produktiefactoren 
evenals de lopende overdrachten die zij vanwege de 
overheid en het buitenland genoten; in deze ontvangsten 
zijn de afschrijvingen door de particulieren niet begre
pen. De lopende bestedingen van de particulieren zijn 
gedefinieerd als de som van het particuliere verbruik en 
van de door hen betaalde directe belastingen, sociale- 
zekerheidsbijdragen en lopende overdrachten aan het 
buitenland. D aar komt nog bij het sparen van de 
particulieren dat dus het niet over de hierboven gedefi
nieerde categorieën ingedeelde bedrag is van hun lo
pende ontvangsten; het gaat dus om het nettosparen in 
die zin dat het niet de afschrijvingen door particulieren 
omvat.

Tabel 1-19
Rekening 4 —  K apitaalverrichtingen van de Natie

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De brutovorm ing van kapitaal van de Natie 
bestaat uit de bruto binnenlandse kapitaalvorm ing 
(vaste activa en veranderingen in de voorraden) die 
volledig is samengesteld uit reëel kapitaal en de 
nettolening aan het buitenland (zie tabel 1-21), 
w aarvan de tegenpost bestaat uit directe investerin
gen in het buitenland en financiële beleggingen.

b. Overige gegevens : Zie de tabellen 1-5 en 1-6.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De brutovorm ing van kapitaal stem t per definitie over
een m et de bruto macro-economische besparingen; zoals 
aangeduid in het onderste deel van tabel 1-19, zijn deze 
laatste de som van de netto besparingen van de sectoren 
(overheid, vennootschappen, particulieren) evenals van 
de afschrijvingen (onder voorbehoud van ontvangsten en 
toegestane kapitaaloverdrachten) die aan deze sectoren 
worden toegerekend.

Tabel 1-20

K apitaalverrichtingen van de economische sectoren

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Deze tabel verstrekt een indeling naar sector 
(particulieren, vennootschappen en overheid) van de 
kapitaaltransacties van de Natie. H et m acro-econo
mische brutosparen per sector is het verschil tussen 
het beschikbare inkomen van de sector en zijn 
lopende verbruiksuitgaven; d it sparen, aangepast om 
rekening te houden met de kapitaaloverdrachten, 
w ordt toegewezen aan de bruto binnenlandse kapi
taalvorm ing van de sector en leidt, per saldo, tot een 
nettofinancieringsvermogen of dito behoefte. De som 
van deze financieringsvermogens en -behoeften van 
alle sectoren stem t overeen m et de nettolening aan of 
van het buitenland.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bronnen : N .I.S . en Bureau voor de Statistiek der 
Europese G em eenschappen —  Berekeningen : 
N.B.B.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De in tabel 1-20 vermelde gegevens verschillen enigszins 
van die in tabel 1-19 om dat de eerstgenoemde tabel is 
opgesteld volgens het Europees Stelsel van Economische 
Rekeningen.

Tabel 1-21

Rekening 5 —  Verrichtingen van België m et het bu iten
land

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Deze tabel bepaalt, naargelang van het 
teken, de nettolening door België aan of van het 
buitenland als saldo van de uitgaven aan en de 
ontvangsten van het buitenland.

b. Overige gegevens : Zie de tabellen 1-5 en 1-6.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

O nder de voor het buitenland gedane uitgaven komen 
voor : de uitvoer van goederen, diensten en factorinko- 
mens van België, en de aan België toegekende lopende 
overdrachten. O nder de ontvangsten van het buitenland 
zijn opgenomen : de invoer van goederen, diensten en 
factorinkomens door België, de door België toegekende 
lopende netto kapitaaloverdrachten.

De nettolening aan of van het buitenland is een stroom 
die precies overeenstemt m et de verandering in de totale 
credit- of debetpositie van België tegenover het buiten
land.

Tabel 1-22

M aandelijkse nationale rekeningen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : H et bruto nationaal produkt en enkele be
langrijke aggregaten (private consum ptie, brutovor
ming van vast kapitaal, goederen- en diensten
verkeer), tegen vaste en werkelijke prijzen op m aand- 
basis.

b. Eenheid : Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde index
cijfers 1975 =  100.

c. Bron : Afdeling voor Toegepaste Ekonomie van de 
Vrije U niversiteit van Brussel (DULBEA) —  C a
hiers économiques de Bruxelles —  « L ’économie 
belge en 200 séries ». De statistiek bestaat vanaf 1961.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

H et bruto nationaal produkt is geraam d vanuit het oogpunt 
van de produktie, da t wil zeggen als de som van de 
maandelijkse toegevoegde w aarde van 49 bedrijfstakken 
verm eerderd m et een aantal geïnterpoleerde of geëxtra
poleerde jaarcijfers w anneer de maandcijfers ontbreken.



H et prijsindexcijfer van het bruto nationaal produkt 
vloeit voort uit de vraagzijde. De vermenigvuldiging van 
deze twee reeksen m et elkaar levert het nationaal pro
dukt tegen werkelijke prijzen op.

Om  de private consumptie te berekenen, is de optelling 
gem aakt van 28 gedeeltelijke m aandreeksen en, wanneer 
er geen maandcijfers voorhanden waren, van een aantal 
geïnterpoleerde of geëxtrapoleerde jaarreeksen.

De brutovorming van vast kapitaal is verkregen door de som 
te maken van de investeringen in gebouwen, materieel en 
voertuigen. De maandelijkse veranderingen in de voorra
den zijn er niet inbegrepen.

De cijfers van de buitenlandse handel zijn afkomstig van de 
door de N.B.B. opgem aakte betalingsbalans van de 
B.L.E.U .

Voor meer informatie over de statistische methodes om 
seizoeninvloeden uit te schakelen en over de bronnen van 
de statistische reeksen, wordt de lezer verwezen naar het 
artikel van H. Glejser : « Présentation de l’économie 
belge en 200 séries » —  Cahiers économiques de Bruxel
les, num m er 20, 4e kw artaal 1963.

Tabel 1-23

« Inpu t-ou tpu t »-tabel van België voor het ja a r  1970 

Tabel 1-24

« Inpu t-ou tpu t »-tabel van België voor het ja a r  1975

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De « Inpu t-ou tpu t »-tabel heeft tot doel de 
onderlinge afhankelijkheid van de bedrijfstakken te 
doen uitschijnen. Zij geeft aan welke goederen en 
diensten verbruikt werden (input) om andere goede
ren en diensten te produceren (output) en w at de 
finale aanw ending is van de ingevoerde en geprodu
ceerde goederen. Voor iedere bedrijfstak onder
scheidt men de in het land geproduceerde goederen 
die bijgevolg behoren tot de nationale produktie (Pn) 
en de invoer van gelijkaardige goederen uit E.E.G.- 
landen (Pc) en uit andere landen (I). De som van 
deze drie onderverdelingen geeft, per bedrijfstak, het 
totaal aan van de beschikbare goederen en diensten 
die ofwel naar het interm ediaire ofwel naar het finale 
verbruik gaan. Produkten die als grondstof of als 
hulpstof dienen, behoren tot het interm ediaire ver
bruik. H et finale verbruik ten slotte om vat de investe- 
ringsgoedereen, de goederen die geleverd worden aan 
de gezinnen en aan de openbare besturen en die 
welke uitgevoerd of opgeslagen worden.

b. Eenheid : M iljoenen franken.

c. Bron : : N .I.S . (onder toezicht van de E.E .G .); Tabel 
1970 -  Statistische studiën num m er 49; Tabel 1975 -  
Statistische studiën num m er 70.

d. Frequentie : De vorige « Input-output »-tabellen had
den betrekking op de ja ren  1959 en 1965. Zie N .I.S. : 
« Inpu t-ou tpu t »-tabel van België voor 1959 (3 delen) 
en « Inpu t-ou tpu t »-tabel voor 1965 en Statistische 
studiën, num m er 22.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

a. Definitie van de bedrijfstakken

De bedrijfstakken worden verkregen door de goederen 
en /o f diensten die zij produceren op te sommen. H et is 
van geen belang of de produktie van deze goederen en /of 
diensten de voornaam ste dan wel de bijkomstige activi
teit u itm aakt van een produktieëenheid. D at verklaart 
w aarom  men er van u itgaat da t ieder goed en /o f iedere 
dienst geacht w ordt te zijn geproduceerd door één enkele 
bedrijfstak. Voor de goederen zij verwezen naar de 
geharm oniseerde nom enclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de lid-staten van de E.E.G. 
(N IM E X E ), gepubliceerd door het Bureau voor de 
Statistiek der Europese Gem eenschappen, en voor de 
diensten naar de algemene system atische bedrijfsindeling 
in de Europese Gem eenschappen (NACE), eveneens 
gepubliceerd door het B ureau voor de Statistiek der 
Europese Gem eenschappen. Voor alle bedrijfstakken 
geeft men bovendien de N A C E/C LIO -groepen aan die 
in deze bedrijfstakken passen (de N A C E /C L IO  is de 
vertakking van de NACE voor het opstellen van « Input- 
ou tput »-tabellen). De bedrijfstakken van de « In p u t-  
ou tput »-tabel enerzijds, en de N A C E/C LIO -groepen, 
de N IM EX E-codes voor de goederen en de NACE-codes 
voor de diensten anderzijds, worden m et elkaar in 
overeenstemming gebracht en het resultaat daarvan 
w ordt door het Bureau voor de Statistiek der Europese 
G em eenschappen gepubliceerd.

b. Definitie van de produktie

De w aarde van de produktie van een tak is gelijk aan de 
som van de w aarden van de produktie van de N A C E / 
C LIO -groepen die deze produkten vervaardigen. De 
w aarde van de produktie van een groep is gelijk aan de 
w aarde van de leveringen van die groep aan de finale 
vraag (met inbegrip van de voorraden), aan  de overige 
bedrijfstakken en aan de overige groepen van dezelfde 
tak. Een produkt w ordt geacht aan een bedrijfstak 
geleverd te zijn op het ogenblik w aarop het verbruikt 
wordt; een levering aan de finale vraag w ordt opgetekend 
op het ogenblik van de aankoop of, w anneer het gaat om 
produkten die niet via de m arkt verhandeld worden, op 
het ogenblik w aarop ze worden verbruikt of aangewend 
(bijvoorbeeld : voor eigen gebruik geproduceerde inves- 
teringsgoederen, door het landbouwersgezin verbruikte 
hoeveprodukten). De verandering in de voorraden heeft 
zowel betrekking op de eindprodukten en de goederen in 
bewerking die zich bij de producent van deze produkten 
bevinden, als op die welke behoren tot de produktie- 
eenheden die deze produkten verbruiken als grond- of 
hulpstof.

D it houdt in d a t de w aarde van de produktie van een 
groep niet noodzakelijk gelijk is aan  de w aarde van de 
door deze groep gedane verkopen plus de w aarde van de 
veranderingen in de voorraden bij de producent. De 
produktie om vat im m ers eveneens de leveringen aan 
andere bedrijfstakken of groepen die niet de vorm 
aannem en van een werkelijke verkoop; d it is het geval 
w anneer een afdeling van een bedrijf goederen verbruikt 
die geproduceerd zijn door een andere afdeling van 
hetzelfde bedrijf die behoort tot een andere tak of groep. 
Aan de andere kant neem t men het interne verbruik in 
een zelfde groep niet in aanm erking, ook niet als de 
verbruikte goederen werkelijk gekocht werden van een



ander bedrijf dat behoort tot dezelfde groep. K rachtens 
richtlijnen van de E.E.G . moet men echter voor sommige 
produkten, zoals steenkool en elektriciteit, rekening hou
den met de totale produktie, het interne verbruik inbe
grepen.

Terloops zij erop gewezen da t de bovenstaande uiteen
zetting over het interne verbruik vanzelfsprekend slechts 
betrekking heeft op goederen uit de nationale produktie. 
H et verbruik van ingevoerde goederen wordt altijd 
opgetekend.

De « inputs » van de bedrijfstakken waarin zijn onderge
bracht de ziekenhuizen en hotels, restaurants en cafés, 
om vatten de levensmiddelen en dranken die er verbruikt 
worden. Deze produkten komen dus niet rechtstreeks 
voor in het verbruik van de gezinnen m aar zijn begrepen 
in de leveringen aan de gezinnen door de takken 
« V erhandelbare en niet-verhandelbare diensten van 
volksgezondheid » en « Diensten van hotels, cafés en 
restaurants ».

c. Behandeling van bijprodukten, substitutieprodukten en van de 
incidentele verkopen door de overheid

Zoals gezegd zijn de bedrijfstakken derwijze gedefinieerd 
d a t ieder produkt geacht w ordt door één enkele ervan te 
zijn gefabriceerd of verdeeld. M et andere woorden alle 
transacties betreffende eenzelfde produkt moeten worden 
opgetekend op één enkele regel van de tabel. Voor 
sommige produkten m aakt deze voorwaarde een bijzon
dere wijze van optekenen noodzakelijk, namelijk voor 
sommige bijprodukten, substitutieprodukten en voor de 
incidentele verkopen van de overheid.

De fabricage van een hoofdprodukt gaat soms gepaard 
m et de produktie van bijprodukten die technisch gebon
den zijn aan het hoofdprodukt. Sommige daarvan, bij- en 
koppelprodukten genoemd, worden vervaardigd in ver
scheidene bedrijfstakken of komen als' hoofdprodukt voor 
in een andere tak. D at is bijvoorbeeld het geval met gas, 
d a t technisch gebonden is aan de produktie van cokes, 
gietijzer en steenkool.

Substitutieprodukten zijn produkten die niet technisch 
gebonden zijn aan andere produkten van de betreffende 
tak, m aar die op dezelfde of vergelijkbare wijze worden 
gebruikt als elders gefabriceerde produkten. Rubber- 
schoenen die de rubbernijverheid heeft geproduceerd zijn 
niet noodzakelijk gebonden aan de fabricage van andere 
rubberartikelen, m aar het gebruik ervan is hetzelfde als 
d a t van leren schoenen, die ingedeeld zijn in een andere 
groep.

De incidentele verkopen van de overheid hebben be
trekking op goederen en diensten die de overheid op 
bijkomstige of toevallige wijze voortbrengt m aar die, als 
hoofdprodukt, behoren tot een andere bedrijfstak. Als 
voorbeeld kan men noemen het kappen van bomen in 
dom aniale bossen.

Om de homogeniteit van de gegevens van de regels te 
vrijwaren, worden de hierboven genoemde produkten 
niet verdeeld op de regel van de tak die ze werkelijk heeft 
geproduceerd, m aar wel op die van de tak waartoe ze 
norm aal behoren, hetzij om dat zij erin voorkomen als 
hoofdprodukt, hetzij om dat zij een gelijksoortige functie 
vervullen als sommige produkten van deze tak. De 
« inputs » noch de toegevoegde w aarde van de tak die de

vermelde produkten werkelijk heeft geproduceerd, wor
den gewijzigd; hetzelfde geldt voor de tak die ze heeft 
verdeeld, zodanig da t in de kolommen alleen de kosten 
voorkomen van de werkelijke produktie. Zonder correc
tie, zou het totaal van de kolom gelijk zijn aan de 
werkelijke produktie plus de invoer van gelijkaardige 
produkten. H et totaal van een regel is gelijk aan de 
verdeelde produktie verm eerderd met de invoer van 
gelijkaardige produkten. Aangezien, voor de betrokken 
bedrijfstakken, de verdeelde produktie in het ene geval 
kleiner, en in het andere geval groter is dan de werkelijke 
produktie, verschilt het totaal van de kolom van dat van 
de regel. O m  het evenwicht tussen de regel en de kolom 
te herstellen is, buiten het centrale deel van de tabel, 
voorzien in twee speciale regels « Overboekingen van 
koppelprodukten en van substitutieprodukten tegen 
voortbrengingsprijzen » en « Overboekingen van inci
dentele verkopen tegen voortbrengingsprijzen » waarop, 
in de kolom van een bedrijfstak, worden geboekt :
a) als negatief bedrag : de w aarde van de produkten die 

werkelijk vervaardigd zijn in de betrokken tak, m aar 
die in de « Inpu t-ou tpu t »-tabel verdeeld worden 
door een andere tak;

b) als positief bedrag : de w aarde van de produkten die 
in de « Inpu t-ou tpu t »-tabel worden verdeeld door de 
betrokken tak m aar die werkelijk geproduceerd wor
den door andere bedrijfstakken.

O p die wijze is ook het eindtotaal van de kolom van 
iedere bedrijfstak gelijk aan de verdeelde produktie 
verm eerderd m et de invoer van gelijkaardige produkten 
en is het evenwicht tussen de regel en de kolom 
verwezenlijkt.

d. Behandeling van de invoer en van de uitvoer

De invoer wordt ingedeeld in evenveel regels als er 
bedrijfstakken zijn. Zij verdelen de ingevoerde goederen, 
op dezelfde wijze als de goederen die zij produceren, aan 
de bedrijfstakken die deze goederen gebruiken en aan de 
finale vraag m aar de transacties betreffende nationale 
goederen en ingevoerde goederen worden afzonderlijk 
geregistreerd. Bovendien w ordt de invoer ingedeeld in 
invoer uit landen van de E.E .G . en invoer uit derde 
landen. Iedere tak beschikt dus over een aparte  regel 
voor de nationale produktie (Pn), voor de invoer van 
soortgelijke goederen uit de E.E.G . (Pc) en voor de 
invoer van soortgelijke goederen uit derde landen (I).

« Soortgelijke » ingevoerde goederen en diensten zijn die 
welke voorkomen op de lijst van de goederen en diensten 
die een bedrijfstak geacht wordt te produceren. Aange
zien de definitie van de bedrijfstakken steunt op volledige 
nom enclaturen en ieder goed of dienst opgetekend wordt 
in een of andere tak, onverschillig of d a t goed of die 
dienst in het land geproduceerd wordt, beschouwt men 
elke invoer als « soortgelijk » voor een of andere tak.

De gebruikte invoer- en uitvoercijfers zijn in beginsel die 
van de bijzondere handel. W anneer goederen tijdelijk 
worden ingevoerd en na bewerking alhier opnieuw 
worden uitgevoerd, tekent men een invoer en een uitvoer 
op en niet een prestatie van diensten in de vorm van 
maakloon; hetzelfde geldt m utatis m utandis voor de 
tijdelijke uitvoer.

Behalve met de cijfers van de bijzondere handel, die 
alleen de goederen om vatten, moet men ook rekening
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houden met de in- en uitvoer van diensten, bijvoorbeeld, 
m et het vervoer in België door buitenlandse ondernem in
gen of met het vervoer in het buitenland door Belgische 
vervoerders.

De vervoermiddelen (schepen, vliegtuigen, v rachtw a
gens) die in het land gevestigde transportondernem ingen 
gebruiken (en die dus bijdragen tot de vorm ing van het 
binnenlands produkt), bevinden zich soms in het buiten
land, w aar sommige « inputs » (onder meer brandstof) 
worden aangekocht. Aangezien deze aankopen niet be
grepen zijn in de invoercijfers van de bijzondere handel, 
worden zij m et die « inputs » verhoogd.

M et betrekking tot de ingevoerde diensten zij erop 
gewezen da t een groot deel ervan, namelijk de vervoer
en verzekeringskosten, al begrepen is in de cif-waarde 
van de ingevoerde goederen. Deze w aarde om vat ook de 
w aarde van de door Belgische bedrijven geleverde ver
voer- en verzekeringsdiensten, zodanig dat de invoer in 
feite overschat is. Bij wijze van com pensatie, moet de 
uitvoer met een zelfde bedrag worden verhoogd om het 
bedrag van de netto-invoer (uitvoer m in invoer) precies 
te kunnen bepalen.

Behalve in regels voor de invoer (Pc en I) van de 
onderscheiden bedrijfstakken, is onderin de tabel 
voorzien in aanvullende regels die, onder andere, op hun 
snijpunt met de kolom van een gegeven bedrijfstak, de 
waarde om vatten van de invoer (prijs af-grens) van 
soortgelijke goederen, een w aarde die eveneens als totaal 
is opgetekend op de regels van de invoer van die 
bedrijfstak. O p deze wijze is voor elke tak de som van de 
regels Pn, Pc en I gelijk aan het totaal van de overeen
stem m ende kolom. H et totaal van een regel (Pn +  Pc +  
I) om vat immers de (verdeelde) nationale produktie en 
de invoer van soortgelijke goederen. De verdeelde natio
nale produktie is gelijk aan de som van de interm ediaire 
« inputs » (de ingevoerde « inputs » inbegrepen), de 
toegevoegde w aarde en de overdrachten. De kolom 
om vat eveneens deze drie elementen waarbij men dus de 
soortgelijke invoer moet tellen om het evenwicht te 
bereiken.

e. Begrip « binnenland »

In de tabel wordt alleen de produktie van de binnen het 
nationale grondgebied gevestigde bedrijven in aan 
merking genomen, onverschillig of zij nationale of bui
tenlandse produktiefactoren gebruiken. H et binnenlands 
produkt is het resultaat van de activiteit van deze 
bedrijven. D it resultaat om vat de aan het buitenland 
betaalde factorinkomens, m aar niet die afkomstig uit het 
buitenland. O p dezelfde wijze vindt men, aan de kant 
van de uitgaven, het verbruik van de gezinnen op het 
grondgebied; dit verbruik om vat niet de persoonlijke 
uitgaven van Belgische ingezetenen in het buitenland 
m aar wel de in België door niet-ingezetenen gedane 
uitgaven.

In  dit verband moet erop worden gewezen da t am bas
sades, consulaten, internationale instellingen ... worden 
beschouwd als de extra-territorialiteit genietend ten 
aanzien van het land w aar zij zijn gevestigd. De toege
voegde w aarde van de Belgische am bassades in het 
buitenland is dan ook begrepen in het binnenlands 
produkt van België, terwijl de toegevoegde w aarde van 
de internationale instellingen en van de buitenlandse 
am bassades in België eruit is gesloten. De personeels

leden van de internationale instellingen en van de 
am bassades worden beschouwd als ingezetenen van het 
land w aar die instellingen gevestigd zijn. H et verbruik 
van de gezinnen op het nationale grondgebied om vat dan 
ook de uitgaven in België van het personeel van de 
internationale instellingen,, van de buitenlandse am bas
sades ..., m aar niet de uitgaven van het personeel van 
Belgische am bassades in het buitenland.

f. Voor de registratie van de transacties gehanteerde prijs

In  de « Inpu t-ou tpu t »-tabel van België voor het ja a r  
1970 is de « input » van nationale produktiegoederen van 
de diverse bedrijfstakken uitgedrukt in prijzen af-fabriek 
m et inbegrip van de indirecte belastingen op de eerste 
transactie. Als deze belastingen aan de Schatkist gestort 
worden door de koper en niet door de verkoper (zoals dat 
het geval is m et de overdrachtbelasting op de verkopen 
door landbouw ers), zijn zij echter niet begrepen in de 
« ou tpu t » van de verkopende bedrijfstak (m aar vanzelf
sprekend in de « ou tpu t » —  en in de toegevoegde 
waarde —  van de koper).

De ingevoerde goederen zijn geraam d tegen prijzen af
grens.

De uitvoer is geraam d tegen prijzen af-fabriek, zoals de 
andere bestedingen.

Voor de takken die behoren tot de handel en het 
vervoerwezen, rekent men alleen de marges a f : handels
marges voor de handel, vervoermarges in het tweede 
geval. De aankoop van een bepaald produkt door een 
bedrijfstak die da t produkt gebruikt of door een sector 
van de finale vraag, is dus norm aal ingedeeld als volgt :
—  een aankoop bij de producerende bedrijfstak tegen 

prijzen af-fabriek zoals hierboven gedefinieerd;
—  een aankoop van handelsm arges bij de bedrijfstak 

« H andel »; deze marges om vatten de indirecte belas
tingen in het stadium  van de distributie (de indirecte 
belastingen op de verkoop van de grossier aan de 
kleinhandelaars en, eventueel, van de kleinhande
laars aan de verbruikers);

—  een aankoop bij een tak « Vervoerwezen » van de 
vervoerm arges die de indirecte belastingen op de 
vervoerprestaties om vatten.

In  de « Inpu t-ou tpu t »-tabel voor 1975 zijn de trans
acties in goederen van de nationale produktie geraam d 
tegen prijzen af-fabriek, m et inbegrip van alle indirecte 
belastingen, behalve de aftrekbare belasting over de 
toegevoegde w aarde (B .T .W .); voor de ingevoerde goe
deren zijn het prijzen af-grens, m et inbegrip van alle 
invoerrechten en -belastingen behalve de aftrekbare
B.T.W .

De (niet-aftrekbare) B .T.W . is alleen begrepen in het 
particuliere verbruik, in de investeringen en in het 
interm ediaire verbruik (of een deel daarvan) van de 
volgende bedrijfstakken :
61.5 Diensten van de binnenvaart.
67.0 Com m unicatiediensten.
69.0 Diensten van krediet- en verzekeringsinstellingen.
71.0 Diensten verleend aan ondernem ingen, verhandel

bare diensten op het gebied van onderwijs en 
speurwerk, diensten op het gebied van recreatie en 
cultuur, persoonlijke diensten, huishoudelijke 
diensten en niet elders vermelde diensten.
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73.0 Diensten van verhuur van onroerende goederen.
77.0 V erhandelbare en niet verhandelbare diensten van 

volksgezondheid.
81.0 Diensten van algemeen overheidsbestuur.
85.0 N iet-verhandelbare diensten van de overheid en 

van privaatrechterlijke instellingen op het gebied 
van onderwijs en speurwerk.

De prijs van de prestaties van de bedrijfstakken behorend 
tot de handel en het vervoerwezen stem t overeen met 
respectievelijk de handels- en de vervoermarges. De 
aankoop van een bepaald produkt door een bedrijfstak 
die da t produkt gebruikt o f door een sector van de finale 
vraag, is dus norm aal ingedeeld als volgt :
—  een aankoop bij de producerende bedrijfstak of een 

invoer, tegen prijs af-fabriek of af-grens, zoals hierbo
ven gedefinieerd, m et inbegrip van de op deze prijs 
aangerekende belasting over de toegevoegde w aarde 
(B.T.W .) als de gebruikende bedrijfstak of de sector 
van de finale vraag de B .T.W . op zijn aankoop niet 
mag aftrekken;

—  een aankoop bij de transportbedrijfstakken, voor een 
bedrag gelijk aan de aangerekende vervoerkosten, 
m et inbegrip van de door de vervoerder aangere
kende B .T.W . als de bedrijfstak of de sector van de 
finale vraag die het vervoerde produkt gebruikt of 
verbruikt, de B .T.W . op zijn aankoop niet mag 
aftrekken;

—  een aankoop bij de bedrijfstak « handel » voor een 
bedrag gelijk aan de totale aankoopprijs min de twee 
voorgaande bestanddelen. Deze totale aankoopprijs, 
evenals de leveringsprijs van de tak handel, om vat 
eveneens een B .T.W . als de gebruikende bedrijfstak 
of de sector van de finale vraag de B .T.W . op zijn 
aankoop niet mag aftrekken.

g. Behandeling van de kredietinstellingen

Banken en andere financiële instellingen verlenen hun 
cliënteel twee soorten diensten. Zij bieden diensten aan 
tegen betaling van een overeengekomen prijs, bijvoor
beeld het verhuren van kluizen. Deze activiteit kan 
worden behandeld in een « Inpu t-ou tpu t »-tabel, zoals 
de produktie van gewone goederen en diensten. Aan de 
andere kant trekken de kredietinstellingen kapitalen aan 
waarvoor zij aan de deponenten een bepaalde rente 
moeten betalen en die zij vervolgens, tegen een hogere 
rente, op hun beurt uitlenen. Aangezien de bijdrage van 
een bedrijf tot het binnenlands produkt in beginsel 
slechts inkomenselementen mag om vatten die hun oor
sprong hebben in het beschouwde bedrijf, komt deze 
laatste activiteit niet tot uiting in de toegevoegde w aarde 
van de kredietinstellingen. O m  da t te verhelpen, rekent 
men voor deze tweede dienstencategorie een produktie 
toe die gelijk is aan het verschil tussen de rente die de 
kredietinstellingen ontvangen en die welke zij betalen. 
D it verschil wordt geacht de diensten te vergoeden die de 
kredietinstellingen zogenaamd kosteloos verlenen. In 
verband met dit deel van de produktie, spreekt men van 
« toegerekende produktie van bankdiensten » en van 
« toegerekende bankrente ». Deze toerekening verhoogt 
de produktie en de toegevoegde w aarde van de bedrijfs
tak « Kredietinstellingen ».

De volgende etappe bestaat erin te bepalen aan wie de 
besproken bankdiensten verleend worden.

In  de « Inpu t-ou tpu t »-tabel van 1970 is de toegerekende 
produktie van bankdiensten, overeenkomstig de onder
richtingen van de E .E .G ., geheel bestemd voor het 
interm ediaire verbruik van een fictieve bedrijfstak. De 
output van deze fictieve tak is gelijk aan nul, zodat de 
toegevoegde w aarde ervan negatief is. Deze negatieve 
toegevoegde w aarde brengt het binnenlands produkt 
terug tot het peil da t bereikt zou zijn als de financie
ringsactiviteiten van de banken niet in aanm erking 
werden genomen. O p die wijze is het binnenlands 
produkt echter onderschat in de m ate da t de toegere
kende rente de vergoeding vorm t van schijnbaar koste
loze bankdiensten die in feite verleend worden aan finale 
verbruikers.

In de tabellen van de ja ren  1970 en 1975 is er een verschil 
in de behandeling van de kredietinstellingen ten aanzien 
van de toegerekende produktie van bankdiensten. In  de 
tabel van 1975 komt geen fictieve bedrijfstak voor. De 
toegerekende produktie van bankdiensten (fr. 60,9 mil
ja rd ) is geboekt als interm ediair verbruik van de tak 
« Diensten van kredietinstellingen » zelf. De weerslag op 
het binnenlands produkt is weliswaar dezelfde, m aar de 
toegevoegde waarde van de tak « Diensten van krediet
instellingen » is m inder groot.

h. Behandeling van de overheid

In  de « Inpu t-ou tpu t »-tabel kan de overheid op ver
scheidene m anieren worden behandeld. In de tabel van 
1970 zijn de activiteiten van de overheid (evenals die van 
het vrij onderwijs) ingedeeld in bedrijfstakken die geacht 
worden (niet-verhandelbare) diensten te produceren en 
die behandeld worden zoals de overige bedrijfstakken. 
De contante aankopen van goederen en diensten door de 
overheid zijn derhalve geboekt als interm ediair verbruik 
in de kolommen van de desbetreffende bedrijfstakken. 
D it interm ediair verbruik, verhoogd m et de toegevoegde 
waarde, vorm t de produktie die, verm inderd met de 
incidentele verkopen, geleverd wordt aan het overheids
verbruik (deel van de finale vraag), die in de tabel van 
1970 « Collectief verbruik » w ordt genoemd.

W at de overheids- en onderwijsgebouwen betreft, zij 
erop gewezen d a t in de « Inpu t-ou tpu t »-tabel van 1970 
alleen de werkelijk betaalde huur en de afschrijvingen 
voorkomen in de toegevoegde w aarde in het collectieve 
verbruik. Voor de gebouwen w aarvan de overheid eige
naar is, zijn alleen de afschrijvingen in aanm erking 
genomen en is geen nettohuur toegerekend.

i. Behandeling van bestaande goederen

Bestaande goederen zijn investeringsgoederen of 
duurzam e (en eventueel niet-duurzam e) verbruiksgoede- 
ren die gedurende een voorbije periode in het land 
geproduceerd of ingevoerd zijn en er een andere finale 
bestem m ing kregen dan  voorraadvorm ing. De gedurende 
de beschouwde periode ingevoerde tweedehandsgoede- 
ren moeten worden behandeld zoals nieuwe goederen. 
Ingevoerde tweedehandsgoederen komen voor het eerst 
voor in de economische kringloop van het land en 
behoren niet tot de categorie van de hier bedoelde 
bestaande goederen.

Alleen de nieuwe transacties in bestaande goederen 
gedurende de beschouwde periode zijn van belang. H et 
gaat dus om goederen die een nieuwe bestemming 
krijgen of om goederen die gesloopt worden.
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O m  deze transacties te kunnen w aarderen, moet men 
onderscheiden :
a) de prijs ontvangen door degene die het goed afstaat;
b) de aankoopprijs betaald door degene die het be

staande goed opnieuw gebruikt.

H et verschil tussen de twee prijzen bestaat uit de marge 
van de tussenpersonen die kan worden ingedeeld in :
—  de terugwinningsmarge, da t wil zeggen de kosten 

voor het inzamelen en het behandelen van de goede
ren (sloop, verpakking, ...);

—  overige marges : handels- en vervoerm arge, nota- 
riskosten, registratierecht ...

Alleen de marges op bestaande goederen worden geboekt 
bij de produktie van het beschouwde jaar.

De transacties in deze goederen (met uitzondering van 
gebouwen en gronden) zijn in de tabel opgetekend op de 
regel van de bedrijfstak « Recycling en andere repara
ties ». Deze transacties worden geboekt :
a) als negatieve levering door de bedrijfstak « Recycling 

en andere reparaties » van degene die de goederen 
buiten gebruik stelt, te weten aan het verbruik van de 
gezinnen, aan de investeringen en aan de bedrijfs
takken van de overheid en van het onderwijs; deze 
levering is gewaardeerd tegen de prijs ontvangen door 
degene die het goed overdraagt :

b) als positieve levering aan de bedrijfstakken of aan  het 
finale verbruik die de goederen opnieuw gebruiken; 
deze laatste levering is gew aardeerd tegen de prijs 
ontvangen door degene die het goed overdraagt, 
verm eerderd met de terugwinningsm arge.

De handelsm arges, de vervoermarges en de eventuele 
andere marges op bestaande goederen worden geboekt 
als gewone leveringen door de tak « Diensten van de 
handel », door de diverse takken van vervoer, enz.

De meeste transacties in gronden en bestaande goederen 
hebben plaats in de sector van de kapitaalvorm ing, zodat 
zij elkaar neutraliseren in de kolom « Investeringen in 
vaste activa » van de basistabel, behalve de over- 
drachtkosten. D at is niet meer zo als de investeringen 
ingedeeld worden naar de bedrijfsfakken die investeren. 
In  dat geval moet men eveneens gebruik maken van de 
m ethode van negatieve en positieve leveringen, m et dien 
verstande da t de transacties in gronden niet in aan 
merking worden genomen. De kosten van overdracht van 
gronden en bestaande goederen (notariskosten, registra
tierechten) zijn geboekt in de leveringen van de tak 71.0 
« Diensten verleend aan ondernem ingen, ... ».

De uitvoer van bestaande goederen, da t wil zeggen van 
goederen die in het verleden zijn geproduceerd, zijn 
opgetekend op de regel « Recycling en andere repara
ties ».

Tabel 1-25

Totale energiebalans

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De totale energiebalans is een allesom vat
tende tabel van de geproduceerde, verwerkte en 
verbruikte hoeveelheden energie binnen een bepaalde 
tijd en ruimte, waarin deze hoeveelheden geboekt zijn

in gemeenschappelijke conventionele fysieke een
heden ten einde ze te kunnen vergelijken en sam en te 
voegen. Boekhoudkundig moet deze totale balans in 
evenwicht zijn. Volgens de aangenom en definitie 
worden in de balans energiestromen geboekt en geen 
voorraden; het gaat dus niet om een boekhouding van 
het nationale energiebezit die op het actief van het 
land zou boeken de vernieuw bare en uitputtelijke 
energievoorraden en op zijn passief energiestrom en 
die uit deze twee categorieën voorraden geput kunnen 
worden.

b. Eenheid : M iljoenen tonnen aardolie-equivalent (ge
meenschappelijke conventionele fysieke eenheid). 
H et Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen
schappen publiceert een analoge versie van de totale 
energiebalans m aar in een andere eenheid, namelijk 
miljoenen terajoules.
De oorspronkelijke bron publiceert de gegevens in 
duizenden tonnen aardolie-equivalent.

c. Bron : M .E.Z. —  Bestuur van de Energie. De statis
tiek w ordt opgem aakt vanaf 1948.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Prim aire energie is, per definitie, de energie die men in 
natuurlijke toestand aantreft. Bij uitbreiding wordt 
teruggewonnen afval (huisvuil bijvoorbeeld) gelijkge
steld met prim aire energiebronnen, w ant het is stof die 
voor het eerst in de energiebalans komt, net zoals 
steenkolen en ruwe aardolie.

H et begrip « prim aire produktie van energie » om vat 
dan, per definitie, iedere winning van prim aire energie in 
de natuu r : steenkolenlaag, gas- of aardolieveld, w aar
neem bare w arm te opgeslagen in de bodem, het water of 
de lucht, radioactieve m ineralen, w aterkracht, getijden- 
energie, hout, wind, zonnestraling. Bij uitbreiding om vat 
de prim aire produktie van energie bovendien sommige 
afgeleide energievormen die niet opgenomen zijn in de 
afgeleide produktie van energie : die welke afkomstig zijn 
van w aterkracht- en geotherm ische centrales.

De « afgeleide energie » (of secundaire) is een energie die 
wordt verwerkt vooraleer ze geleverd w ordt aan het 
finale verbruik en die verkregen w ordt door fysieke of 
chemische verandering van een energie- of niet-energie- 
produkt om ze voor een specifiek gebruik van de energie 
geschikter te m aken1 dan het verwerkte produkt.

De « verwerking » is dus de fysieke of chemische wijzi
ging van de energie w aardoor zij geschikter wordt 
gem aakt voor vervoer of voor sommige verbruikswijzen. 
In  de totale balans worden als macro-economische 
« verwerkende » sectoren beschouwd : de klassieke 
w arm tekrachtcentrales, de kerncentrales, de fabrieken 
van koolagglomeraten en van briketten, de cokesfabrie- 
ken, de hoogovens, de gasfabrieken en de raffinaderijen2.

1 D eze d e iin ilie  h o u d t n ie t in d a t  a lle  afge le ide  e n e rg ie  te n s lo tte  
b e steed  w o rd t v o o r d a t  specifieke g e b ru ik , m e t u its lu it in g  v a n  a n d e re  
v o rm e n  v a n  g eb ru ik .

2 B o v en s taan d e  b esch o u w in g e n  z ijn  o n tle e n d  a a n  h e t d o c u m e n t 
« P rin c ip es  en  m eth o d e s  v o o r e n e rg ie b a la n sen  », g e p u b lic ee rd  d o o r 
h e t  B u re au  v o o r d e  S ta tis tiek  d e r  E u ro p ese  G e m e e n s c h a p p e n  in 
fe b ru a ri 1980.
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De (bruto) energiebronnen bestaan uit de prim aire 
produktie van energie en de invoer van energiepro- 
dukten. Deze prim aire energie wordt gedeeltelijk gele
verd aan de binnenlandse eindverbruikers en aan het 
buitenland (uitvoer in schepen en brandsto f ervoor), en 
gedeeltelijk aan de bedrijfstakken w aarvan de voor
naam ste activiteit bestaat in het om zetten van prim aire 
in afgeleide energie.

Deze laatste verwerking (evenals de voorziening in 
ehergie) heeft niet alleen geleid tot een autoconsum ptie, 
m aar veroorzaakt ook verwerkingsverliezen. H et verschil 
tussen de verwerkingsinputs en -outputs (die het hoofd

bestanddeel is van de rubriek « V erbruik der producen
ten van prim aire energie, verlies om vorm ing en d istribu
tie ») is immers meestal negatief (en is dus een 
« verlies ») aangezien de verwerkingsoutputs over het 
algemeen een kwantitatief verlies vertonen tegenover de 
verwerkingsinputs, ongeacht hun eventuele kwaliteits
winst (die onbetw istbaar is in het geval van de produktie 
van elektriciteit u it steenkolen bijvoorbeeld).

Een verschil tussen de bronnen en de leveringen, zowel 
aan het binnenland als aan  het buitenland, stem t overeen 
m et de voorraad wijzigingen (van de producenten, de in
voerders en de verbruikers).





II. Werkgelegenheid en werkloosheid

A. ALGEMENE INLEIDING

H et statistische m ateriaal da t in hoofdstuk II  is opgeno
men beoogt een overzicht te geven van de voornaamste 
ontwikkelingen die zich het afgelopen decennium  op de 
Belgische arbeidsm arkt hebben afgetekend.

In  deel A « A rbeidsm arkt » w ordt vooreerst een sam en
vattende tabel verstrekt w aarin de totale vraag naar 
arbeidsplaatsen (de beroepsbevolking) tegenover het 
totale aanbod (de werkgelegenheid) gesteld wordt wat 
per saldo het aantal werklozen oplevert. H et aspect 
« werkgelegenheid » en het aspect « werkloosheid » wor
den vervolgens nader ontleed in de delen B en C. Deel D 
tenslotte rondt d it hoofdstuk a f met enkele aanvullende 
gegevens betreffende de inschrijvingen en schrappingen 
in het handelsregister, de faillissementen en gerechtelijke 
akkoorden en de sluiting van ondernemingen.
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B COMMENTAAR PER TABEL

Tabel II-l

V raag naar en aanbod van arbeidsplaatsen

1. Basisgegevens

a. Inhoud: T abel I I - l  brengt enkele kerngegevens 
sam en betreffende de toestand op de arbeidsm arkt op

30 ju n i van elk ja a r  (deel A) en de veranderingen die 
van ja a r  tot ja a r  in die toestand zijn opgetreden (deel 
B). Voor elk ja a r  w ordt de vraag naar arbeidsplaat
sen (zoals die tot uiting kom t in de omvang van de 
totale beroepsbevolking, ook wel de « actieve be
volking » genoemd) geconfronteerd m et het aanbod 
van arbeidsplaatsen (uitgedrukt door de werkende
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beroepsbevolking of de totale werkgelegenheid). H et 
verschil w aarm ee de vraag het aanbod overtreft stemt 
overeen met het aantal werklozen. De gegevens 
betreffende de totale beroepsbevolking en de werk
loosheid zijn uitgesplitst naar geslacht, de werkende 
beroepsbevolking is ingedeeld naar sector en bedrijfs
tak.

b. Eenheid : A antal personen, in duizenden.

c. Bron : Door de N.B.B. opgestelde statistieken. In  de 
tabel zijn —  mits de nodige aanpassingen —  gege
vens verwerkt die ontleend werden aan diverse 
bronnen :
—  de gegevens betreffende de werkende beroepsbe

volking werden bekomen door een herschikking 
van de gegevens gepubliceerd door het M inisterie 
van Tewerkstelling en Arbeid (zie tabel II-2);

—  de gegevens inzake werkloosheid berusten op de 
statistieken die de R.V.A. maandelijks publiceert 
(zie tabel 11-10).

De statistiek is beschikbaar vanaf 1970.

d. Frequentie : Jaarlijks, per einde jun i. De door het 
M inisterie van Tewerkstelling en Arbeid opgemaakte 
statistiek van de werkende beroepsbevolking heeft 
uitsluitend op deze da ta  betrekking. De werkloos- 
heidsstatistieken daarentegen worden halfm aande
lijks gepubliceerd.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

H ierna zal uitsluitend gehandeld worden over de speci
fieke kenmerken van de reeksen die in de tabel zijn 
opgenomen. Voor meer inlichtingen om trent de basis- 
reeksen w aarvan zij afgeleid zijn, zij verwezen naar de 
com m entaren bij de volgende tabellen van dit hoofdstuk.

De totale beroepsbevolking is de som van de rubrieken 
« 2. W erkende beroepsbevolking » en « 3. Werkloos
heid ». Als dusdanig stem t dit concept niet volledig 
overeen m et de gegevens betreffende de « totale aktieve 
bevolking » die jaarlijks door het M inisterie van T e
werkstelling en Arbeid gepubliceerd worden in de bro
chure « Ram ing van de Belgische beroepsbevolking op 
30 jun i ».

In  deel B. van de tabel worden de jaarlijkse veranderin
gen in de totale beroepsbevolking uitgesplitst naar twee 
onderliggende faktoren : namelijk de veranderingen die 
voortvloeien uit wijzigingen van de bevolking op arbeids- 
leeftijd (berekend op basis van de bevolkingsstatistieken 
opgesteld door het N .I.S .) en die welke toe te schrijven 
zijn aan veranderingen van de aktiviteitsgraad (dit is de 
verhouding tussen de totale beroepsbevolking en de 
bevolking op arbeidsleeftijd). De absolute omvang van 
elk van die twee faktoren kan —  voor m annen en 
vrouwen afzonderlijk —  telkens op twee manieren bere
kend worden :
Eerste m anier :
a) rechtstreeks berekende invloed van de verandering 

van de bevolking op arbeidsleeftijd (A) :
A =  absolute verandering, van het ene ja a r  tot het 
andere, van de bevolking op arbeidsleeftijd X aktivi
teitsgraad van het eerste jaar;

b) per saldo berekende weerslag van de verandering in 
aktiviteitsgraad (B) :
B =  verandering van de beroepsbevolking —  A.

Tweede m anier :
a) rechtstreeks berekende invloed van de verandering in 

aktiviteitsgraad (B’) :
B ’ =  verandering, van het ene ja a r  tot het andere, van 
de aktiviteitsgraad X  bevolking op arbeidsleeftijd van 
het eerste jaar;

b) per saldo berekende weerslag van de verandering van 
de bevolking op arbeidsleeftijd (A’) :
A ’ =  verandering van de beroepsbevolking —  B’.

In de praktijk is het verschil tussen die twee bereke
ningswijzen zeer gering; de in tabel I I - 1 vermelde 
gegevens zijn geraam d op grond van een rekenkundig 
gemiddelde van de twee resultaten die aldus ieder ja a r  
voor elk van de twee faktoren werden verkregen.

De totale werkende beroepsbevolking stem t overeen m et de 
totale werkgelegenheid zoals die voorkomt in tabel II-2 
en om vat zowel de in België als de in het buitenland 
tewerkgestelde beroepsbevolking evenals de miliciens. 
De sector-indeling die in tabel I I - 1 w ordt toegepast sluit 
aan bij de indeling die de N.B.B. sedert 1978 in haar 
jaarverslagen hanteert voor de presentatie van de gege
vens over de werkgelegenheid en de toegevoegde w aar
den in de verschillende bedrijfstakken. Deze indeling 
berust op een hergroepering van de gegevens gepubli
ceerd door het M inisterie van Tewerkstelling en Arbeid 
(zie tabel II-2). M eer bepaald dient op de volgende 
bijzonderheden te worden gewezen :
—  de rubriek « industrie » om vat de extractieve nijver

heid, elektriciteit, gas en w ater en de gezamenlijke 
verwerkende nijverheid (m et uitzondering van de 
garages);

—  de « conjunctuurgevoelige verhandelbare diensten » 
om vatten de handel, vervoer en verkeer, financiële 
diensten, verzekeringen en andere aan de bedrijven 
verleende diensten;

—  de « weinig conjunctuurgevoelige verhandelbare 
diensten » om vatten de medische beroepen, garages, 
huispersoneel en andere aan de particulieren 
verleende diensten;

—  in de sector « overheid » zijn de door de overheid 
verstrekte niet-verhandelbare diensten opgenomen 
exclusief de overheidsbedrijven, m aar inclusief de 
beroepsm ilitairen en miliciens, de door de overheid 
tewerkgestelde werklozen en de werknem ers in het 
« bijzonder tijdelijk kader ».

De gegevens betreffende de werkloosheid die in tabel I I - l  
zijn opgenomen, om vatten naast de uitkeringsgerech
tigde volledig werklozen ook nog andere categorieën van 
werkzoekenden, namelijk de stagiairs in beroepsoplei
ding, de « overige verplicht ingeschreven werklozen » en 
een deel van de « vrijwillig ingeschreven niet-werkende 
werkzoekenden » (het aantal van laatstgenoem de catego
rie werd forfaitair met 30 pet. verm inderd om rekening te 
houden met het feit da t een aan tal werkzoekenden die 
een baan gevonden hebben, dit niet bij de R.V.A. melden 
en dus ten onrechte nog een tijdlang in de statistiek 
opgenomen blijven). E r zij verder nog op gewezen d a t in 
de gegevens betreffende de werkloosheid de gedeeltelijk 
werklozen niet begrepen zijn : de arbeid van deze 
werknemers werd weliswaar tijdelijk verm inderd of ge
schorst, doch zij blijven gebonden door een arbeidsover
eenkomst en zijn als dusdanig begrepen in de werkgele- 
genheidsgegevens (rubriek 2. van tabel I I - 1 ).
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De in tabel I I - 1 opgenomen werkloosheidscijfers bevat
ten nog een aantal werklozen die —  uit vrije wil, o f om 
aan de werkloosheid te ontsnappen —  een deeltijdse 
betrekking hebben aanvaard. Deze personen worden 
door de R.V.A. om adm inistratieve redenen bij de 
categorie « overige verplicht ingeschreven werklozen » 
gerangschikt. Aangezien deze « deeltijdse tewerkgestelde 
werklozen » in principe reeds in de werkgelegenheids
cijfers vervat zijn, zouden de gegevens betreffende de 
totale beroepsbevolking dus een zekere dubbeltelling 
vertonen. Afzonderlijke gegevens over deze categorie 
werklozen zijn sedert jan u ari 1971 beschikbaar; zij 
worden hieronder ter inlichting vermeld.

Aantal werklozen die —  uit vrije wil 
of om aan de werkloosheid te ontsnappen — 

een deeltijdse betrekking aanvaard hebben 
en als dusdanig opgenomen zijn 

in de werkloosheidsstadstieken van de R.V.A.

M annen Vrouwen
(in duizenden, per 30 juni)

197 1   10,5 1,5
1972   '0 ,4  1,7
1973   0,5 2,0
197 4   0,5 2,6
1975   0,7 3,5
197 6   0,8 4,8
1977   1,0 6,1
1978   1,3 8,1
197 9   1,4 9,9
198 0   1,6 12,0

Tabel II-2
W erkgelegenheid —  Indeling naar het beroepsstatuut,
het geslacht en de bedrijfstak

1. Basisgegevens

a. Inhoud: Tabel II-2  bevat gegevens betreffende de 
Belgische beroepsbevolking die werkzaam is in Bel
gië, en op sommige personen die in het buitenland 
werken, zoals grensarbeiders, personen die techni
sche bijstand verlenen en het Belgische personeel van 
de internationale instellingen. In  het tweede deel is de 
in België tewerkgestelde beroepsbevolking (exclusief 
miliciens) uitgesplitst naar het beroepsstatuut en 
naar de bedrijfstak.

b. Eenheid : A antal personen, in duizenden.

c. Bron : M inisterie van Tewerkstelling en Arbeid, Ad
m inistratie van de W erkgelegenheid, Directie van de 
Studie der A rbeidsproblem en : Ram ing van de Bel
gische Beroepsbevolking op 30 jun i der ja ren  ..., 
Nieuwe reeks —  N.A .C.E., vergelijkbare cijfers be
staan vanaf 1970 (zie ook 2. Kenm erken —  M eting — 
Samenstelling).

d. Frequentie : Jaarlijks, op 30 juni.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

Sedert 1970 publiceert het M inisterie van Tewerkstelling

en Arbeid nieuwe reeksen met betrekking tot de Belgi
sche beroepsbevolking, die in menig opzicht afwijken van 
de reeksen die het voorheen had gepubliceerd voor de 
jaren  1950, 1955 en 1960 tot en m et 1973.

Een vergelijking is vrijwel uitgesloten. E r zij evenwel op 
gewezen dat het Planbureau vanaf 1953 eigen geharm o
niseerde reeksen m et betrekking tot de beroepsbevolking 
heeft opgesteld (zie tabel II-3).

Ook een aantal internationale instellingen publiceren 
regelmatig gegevens m et betrekking tot de Belgische 
aktieve bevolking en werkgelegenheid :
—  O .E .S.O . : Labour Force Statistics;
—  Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen

schappen : W erkgelegenheid en werkloosheid;
—  Internationaal A rbeidsbureau : Year Book of Labour 

Statistics en Bulletin of Labour Statistics.

In  het eerste deel van tabel II-2  wordt de totale 
werkgelegenheid —  dit zijn in principe alle in België 
woonachtige personen die hetzij in België, hetzij in het 
buitenland tewerkgesteld zijn —  ingedeeld in drie 
groepen :

1. de in Belgiè tewerkgestelde beroepsbevolking om vat onder 
meer de Belgische openbare diensten in het buiten
land en de beroepsm ilitairen (de miliciens werden in 
een afzonderlijke categorie ondergebracht). O m dat 
het, uitgaande van de gegevens van de sociale zeker
heid, niet mogelijk is de buitenlandse grensarbeiders 
die in België werkzaam zijn op te splitsen naar 
bedrijfstak, blijven deze personen, ofschoon zij geen 
Belgische ingezetenen zijn, hier öpgenomen. Globaal 
zouden zij evenwel in m indering kunnen gebracht 
worden; hun aantal komt voor in tabel II-7. In 
tegenstelling tot de gegevens gepubliceerd door het 
M inisterie van Tewerkstelling en Arbeid worden de 
« stagiairs in beroepsopleiding » hier niet tot de 
tewerkgestelde beroepsbevolking gerekend, m aar als 
werkzoekenden beschouwd;

2. de in het buitenland tewerkgestelde beroepsbevolking om vat 
de Belgische grensarbeiders werkzaam in de aangren
zende landen, de personen werkzaam in het kader 
van de technische bijstand en het Belgische personeel 
van de internationale instellingen. In  de nieuwe reeks 
worden de in het buitenland tewerkgestelde missiona
rissen die niet meer in de bevolkingsregisters voor
komen, echter niet meer opgenomen;

3. de gewapende macht (miliciens), zowel in België als in 
het buitenland gelegerd.

In  het tweede deel van tabel II-2  w ordt de in België 
tewerkgestelde beroepsbevolking, zoals hierboven om 
schreven, ingedeeld naar het beroepsstatuut en naar de 
bedrijfstak.

De indeling naar het beroepsstatuut m aakt een onder
scheid tussen :
—  Loontrekkenden en gelijkgestelden. De ram ingen 

betreffende het aantal loontrekkenden berusten 
grotendeels op gegevens verzameld door de R.S.Z., 
die op kwartaalbasis gepubliceerd worden (zie 
tabel II-4);

—  Zelfstandigen en werkgevers;
—  Helpers, dit zijn niet-bezoldigde m edewerkende ge

zinsleden.
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De indeling naar de bedrijfstak berust op de N.A .C.E.- 
aktiviteitsnom enclatuur. Elke werkgever, of indien de 
werkgever meer dan één bedrijf bezit, ieder bedrijf, is 
ondergebracht in een bepaalde bedrijfstak overeenkom
stig zijn belangrijkste economische aktiviteit. De indeling 
van de werknemers geschiedt volgens de classificering 
van de werkgever of van de inrichting waarbij ze in 
dienst zijn en niet met het beroep dat zij persoonlijk 
uitoefenen.

Tabel II-3

Binnenlandse werkgelegenheid —  Indeling naar de sec
toren en de gewesten

1. Basisgegevens

a. Inhoud : In  tabel 11*3 w ordt de totale binnenlandse 
werkgelegenheid verder uitgesplitst naar de drie 
gewesten.

H et uitgangspunt is niet de nationale beroepsbevolking, 
m aar de binnenlandse werkgelegenheid. H et b innen
landse concept, da t is aangepast aan de behoeften van de 
nationale boekhouding, om vat alle personen die bij in 
België gevestigde produktie-eenheden werkzaam  zijn, 
ongeacht het feit of zij zelf in België woonachtig zijn.

Per gewest worden de werkgelegenheidscijfers verder 
ingedeeld naar de bedrijfstak. H et P lanbureau hanteert 
een andere bedrijfsindeling dan het M inisterie van 
Tewerkstelling en Arbeid; m et name wordt de « In te rn a
tionale Industriële Standaardclassificatie » (I.S .I.C .) 
van de U .N .O . gevolgd, die ook gebruikt w ordt door het 
N .I.S. voor de sectoriële indeling van de nationale 
rekeningen. Zij sluit eerder aan bij de bedrijfsindeling die 
in tabel I I - 1 gevolgd werd.

Per gewest worden tenslotte ook cijfers verstrekt om trent 
het saldo van de grensarbeiders (verschil tussen het 
aantal ingezetenen die werkzaam  zijn in een van de 
aangrenzende landen enerzijds, en het aantal ingezete
nen van aangrenzende landen die in België werkzaam 
zijn) en het saldo van het aantal uit- en ingaande 
pendelaars (personen woonachtig in het ene gewest die 
werkzaam zijn in een ander gewest).

b. Eenheid : A antal personen, in duizenden.

c. Bron : Algemeen Bestuur van het Planbureau : « Sta
tistisch dossier van de aktieve bevolking, de werkgele
genheid en de werkloosheid, 1953-1980 », nota num 
m er 2560, m aart 1981, en de jaarlijkse bijwerkingen. 
Basis van de gegevens zijn de cijfers gepubliceerd 
door het M inisterie van Tewerkstelling en Arbeid (zie 
tabellen II-2  en II-3). Vergelijkbare cijfers zijn 
beschikbaar vanaf 1953.

d. Frequentie / Jaarlijks, op 30 jun i.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

In  tabel II-3 w ordt de werkgelegenheid geanalyseerd 
vanuit het oogpunt van het binnenlandse aanbod van 
arbeidsplaatsen. In  tegenstelling tot het totale aanbod 
van arbeidsplaatsen of de totale werkende beroepsbe
volking, zoals vermeld in rubriek A-2 van tabel I I - 1,

om vat de binnenlandse werkgelegenheid noch de grens
arbeiders, noch de Belgische ingezetenen die op een meer 
perm anente wijze in het buitenland tewerkgesteld zijn, 
zoals de personen werkzaam  in het kader van de 
technische bijstand en het Belgische personeel van 
internationale instellingen. Er zij tevens vermeld d a t de 
binnenlandse werkgelegenheid ook de miliciens omvat, 
die in tabel II-2  in een afzonderlijke categorie werden 
ondergebracht.

De geografische indeling van tabel II-3 sluit aan bij de 
officiële omschrijving van de drie gewesten. Aldus om vat 
het Vlaamse Gewest de provincies Antwerpen, Oost- en 
W est-V laanderen, L im burg en de arrondissem enten 
Leuven en Halle-Vilvoorde. H et W aalse Gewest om vat 
de provincies Henegouwen, Luik, Luxem burg en N a
men, benevens het arrondissem ent Nijvel. H et Brusselse 
Gewest om vat de negentien gemeenten van de agglome
ratie. De geregionaliseerde werkgelegenheidscijfers be
treffen eigen berekeningen van het Planbureau, hoofdza
kelijk op grond van gegevens ontleend aan de R.S.Z. 
(loontrekkenden), het R ijksinstituut voor de Sociale 
Zekerheid der Zelfstandigen en het R ijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (grensarbeiders).

H et aantal pendelaars heeft het Planbureau geraam d op 
basis van gegevens uit de algemene volkstellingen. O p 
het niveau van het Rijk dienen de pendelsaldi elkaar per 
definitie op te heffen.

Tabel II-4

Verzekeringsplichtige werkgevers en -nemers

1. Basisgegevens

a. Inhoud : T abel I I - 4  verstrekt gegevens om trent het 
aantal in de sociale zekerheid opgenomen werkgevers 
en werknemers. Zij zijn ontleend aan de jaarlijkse 
tellingen van de R.S.Z.

b. Eenheid : N atuurlijke of rechtspersonen, in duizenden.

c. Bron : R.S.Z. : Jaarverslagen; « A antal op 30 jun i ... 
(jaar) in de sociale zekerheid opgenomen werkgevers 
en werknemers ».

d. Frequentie : Jaarlijks, op 30 jun i. De statistiek wordt 
opgesteld vanaf 1958.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De in aanm erking genomen statistiekeenheden zijn :
a) de bijdrageplichtige werkgevers, ingeschreven bij de 

R.S.Z., die in de loop van het tweede kw artaal van 
het beschouwde ja a r  in alle of in sommige takken van 
de sociale zekerheid opgenomen werknemers in dienst 
hadden. D it begrip om vat zowel rechtspersonen (bij
voorbeeld vennootschappen) als natuurlijke personen 
die ten aanzien van de wet de hoedanigheid van 
werkgever bezitten (onder meer ook de openbare 
besturen en de instellingen van openbaar nut).

b) de werknemers die krachtens de wet van 27 ju n i 1969 en 
het koninklijk besluit van 28 novem ber 1969 onder de 
bevoegdheid van de R.S.Z. vallen, de werknemers

40



ressorterend onder het Nationaal Pensioenfonds voor 
M ijnwerkers en de D ienst voor M aatschappelijke 
Veiligheid der Zeelieden ter K oopvaardij en die op de 
laatste werkdag van het tweede kw artaal van elk ja a r  
op het werk aanwezig zijn. De statistiek houdt echter 
ook rekening met de verzekeringsplichdge werkne
mers wier arbeidsovereenkomst niet verbroken m aar 
wel geschorst is wegens ziekte, ongeval, zwanger- 
schaps- of bevallingsrust, wederoproeping onder de 
wapens of gedeeltelijke werkloosheid en m et de werk
nemers die op de laatste kw artaaldag niet op het werk 
aanwezig zijn wegens verlof, staking, en dergelijke.

In de telling zijn zowel de werknemers van de privé- 
sektor, als die van de overheidssektor en het onderwijs 
opgenomen (met uitzondering evenwel van het niet in 
het algemene stelsel van de sociale zekerheid opgenomen 
vastbenoemde personeel van de N .M .B.S.). Sedert 1978 
zijn ook de werknemers van het bij de wet van 22 de
cember 1977 ingericht « bijzonder tijdelijk kader » in de 
R .S.Z.-statistieken opgenomen.

Naargelang hun beroepsstatuut worden de werknemers 
ingedeeld in de categorie arbeiders (handarbeiders) of 
bedienden (hoofdarbeiders). De werknemers in over
heidsdienst en de leerkrachten die enkel aangesloten zijn 
bij de verzekering voor geneeskundige verzorging worden 
echter allen als bedienden beschouwd, ongeacht of hun 
betrekking of funktie uit handenarbeid of hoofdarbeid 
bestaat.

De statistiekeenheden die de R.S.Z. in zijn tellingen 
aanw endt zijn rechtstreeks van de werkingssfeer van de 
sociale zekerheid afgeleid; zij hangen dus van de wetge
ving terzake a f en evolueren er sam en mee. In  dit 
verband dient er vooral op gewezen da t de belangrijke 
wijzigingen van 1969 en 1970 aan het toepassingsgebied 
van het algemene stelsel van de sociale zekerheid een 
merkelijke uitbreiding van de waarnemingssfeer van de 
statistiek voor gevolg hadden. De uitbreiding gold met 
nam e de werknemers in overheidsdienst en in het 
onderwijs, die enkel aangesloten zijn bij de verzekering 
voor geneeskundige verzorging, de door een erkende 
leerovereenkomst verbonden leerlingen en het huisperso
neel.

Bovendien bestaan er sommige dubbeltellingen. Voor 
w at de werkgevers betreft, kan dit onder meer het geval 
zijn indien een werkgever, wegens de bijzondere innings- 
modaliteiten der bijdragen, tot meer dan één boekhoud- 
categorie behoort en daardoor meer dan één aangiftefor
m ulier per kwartaal naar de R.S.Z. terugzendt (in 1980 
werd het aantal werkgevers in d a t geval op ongeveer 
1800 geraam d). Ook sommige werknemers kunnen meer 
dan één keer geteld zijn, bijvoorbeeld w anneer zij 
gelijktijdig meer dan één betrekking vervullen bij ver
schillende werkgevers of, meer bepaald in overheids
diensten of in het onderwijs, verscheidene betrekkingen 
uitoefenen in dienst van éénzelfde werkgever.

Tenslotte kan nog vermeld worden da t in de R.S.Z.- 
publicaties de gegevens betreffende het aantal in de 
sociale zekerheid opgenomen werkgevers en werknemers 
volgens verschillende criteria gedetailleerd worden : men 
vindt er onder meer een indeling naar economische 
activiteitsklasse, naar bestuurlijk arrondissem ent en naar 
de dimensieklasse van de werkgever of de inrichting. 
Bovendien publiceert de R.S.Z. ook gegevens op kwar- 
taalbasis.

Gewerkte dagen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : In  tabel II-5  zijn de statistische reeksen 
opgenomen van de Rijksdienst voor K inderbijslag 
voor W erknemers en van de R.S.Z. m et betrekking 
tot het aantal werkdagen.

De door de Rijksdienst voor K inderbijslag voor W erkne
mers berekende reeks heeft betrekking op de dagen 
w aarop door de loon- en weddetrekkenden effektief werd 
gewerkt of op de daarm ee gelijk te stellen dagen. De reeks 
is slechts beschikbaar tot 1978.

De reeks van de R.S.Z. heeft betrekking op het aantal 
aangegeven arbeidsdagen van de onder de R.S.Z. ressor
terende werknemers die in alle of sommige takken van de 
sociale zekerheid zijn opgenomen, alsmede op het aantal 
arbeidsdagen van de onder het N ationaal Pensioenfonds 
voor M ijnwerkers ressorterende mijnwerkers en gelijk- 
gestelden en de onder de D ienst voor M aatschappelijke 
Veiligheid der Zeelieden ter K oopvaardij ressorterende 
zeelieden.

b. Eenheid : A antal in de loop van het ja a r  gewerkte 
dagen, in miljoenen.

c. Bronnen : Rijksdienst voor Kinderbijslag voor 
W erknemers; R.S.Z. —  Jaarverslagen. De statistiek 
w ordt opgesteld vanaf 1950. In  de jaarverslagen van 
de R.S.Z. w ordt de statistiek der arbeidsdagen verder 
gedetailleerd naar de aard  van de aktiviteit van de 
werkgever, voor alle hand- en hoofdarbeiders van 
beide geslachten; er w ordt tevens een onderscheid 
gem aakt tussen de privé-sector enerzijds en de over
heidssector en het onderwijs anderzijds.

d. Frequentie : Jaarlijks.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Voor de onder de R.S.Z. ressorterende werknemers 
verenigt de meeteenheid, de « arbeidsdag », verschil
lende begrippen :
a) de effektief aan het werk bestede dagen;
b) de niet gepresteerde dagen w aarvoor de werkgever 

verplicht is een bedrag te betalen w aarop de bijdra
gen moeten berekend worden (onder meer de wette
lijke feestdagen, de dagen klein verlet, de jaarlijkse 
vakantie van de hoofdarbeiders, de aan de handarbei
ders toegekende bijkomende vakantiedagen, de dagen 
tijdens welke het werk w ordt onderbroken met be
houd van het recht op volledige of gedeeltelijke 
bezoldiging);

c) de zesde, niet-gewerkte noch bezoldigde dag der 
weken m et vijf dagen arbeid voor de werknemers 
w aarvan de weekarbeid nu eens over vijf, dan weer 
over meer dan  vijf dagen in de week verdeeld is;

d) de inhaalrustdagen bestemd om de wekelijkse ar
beidsduur te brengen op gemiddeld niet meer dan 
veertig uren, toegekend in uitvoering van de wetge
ving op de arbeidsduur.

In  de R .S.Z.-statistiek wordt een onderscheid gemaakt 
tussen het aantal werkdagen gepresteerd door arbeiders 
en door bedienden. W at de arbeiders betreft, om vat de

Tabel II-5
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statistiek twee tellingen, namelijk die van de dagen in de 
regeling van de vijfdagenweek en die van de dagen 
aangegeven voor hen die zes dagen in de week werken of 
een andere arbeidsregeling hebben. De massa der vol
gens de vijfdagenweek aangegeven arbeidsdagen is ver
menigvuldigd m et coëfficiënt 1,2 om een homogene 
statistiek te verzekeren, en het totaal wordt bekomen 
door sam entelling van beide tellingen. De statistiekeen- 
heid om vat niet de dagen wettelijke vakantie van de 
handarbeiders.

De arbeid van de per m aand bezoldigde bedienden wordt 
geacht zoveel m aal vijfentwintig arbeidsdagen te beslaan 
als een totale m aand bezoldiging wordt uitgekeerd, zelfs 
indien het werk verricht w ordt volgens de regeling van de 
vijfdagenweek.

De statistiek der arbeidsdagen kan niet volledig vergele
ken worden met die van de verzekeringsplichtige werkne
mers (zie tabel II-4 ), doordat zij het aantal arbeidsdagen 
in de loop van het ganse beschouwde ja a r  opneemt, 
terwijl de andere enkel de werknemers beschouwt die op 
de laatste dag van het tweede kw artaal in dienst waren.

Tabel II-6

W erkstakingen —  Verloren arbeidsdagen naar de 
oorzaken

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Tabel II-6  verstrekt gegevens over het aantal 
werkdagen die ingevolge werkstakingen verloren ge
gaan zijn. Zij worden ingedeeld naar het m otief dat 
aan de geschillen ten grondslag lag. H et betreft het 
aantal verloren dagen bij de in de loop van het ja a r  
begonnen stakingen, ook al zijn die pas in het daarop 
volgende ja a r  beëindigd. Verloren werkdagen inge
volge lock-outs en politieke stakingen, alsook inge
volge arbeidsconflicten met een duur van m inder dan 
één dag, zijn in de reeksen niet opgenomen.

b. Eenheid : Aantal verloren werkdagen, in duizenden. 
De oorspronkelijke statistiek is opgesteld in een
heden.

c. Bron : N .I.S. : Statistisch Jaarboek  van België -  
Hoofdstuk « Sociale Zaken »; Sociale Statistieken; 
Statistisch Tijdschrift. De statistiek w ordt opgesteld 
sinds 1948. H et N .I.S . publiceert eveneens het aantal 
betrokken bedrijfsvestigingen, het aantal stakers en 
het aantal gedwongen werklozen. De definitieve gege
vens worden verder gedetailleerd, onder meer naar de 
duur van de werkstakingen, naar provincie, naar be
drijfstak en naar de grootteklasse van de vestigingen.

d. Frequentie : Jaarlijks. In  het Statistisch Tijdschrift 
worden ook maandelijkse reeksen gepubliceerd. In 
dat geval worden echter de effektief in de loop van de 
m aand verloren gegane werkdagen geteld.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De statistiek van de werkstakingen wordt door het N .I.S. 
opgem aakt op basis van gedetailleerde vragenlijsten die 
het toestuurt aan de werkgevers bij dewelke een werksta
king plaatsvond. Een aantal arbeidsconflicten van gerin
gere omvang kunnen op die wijze aan de w aarnem ing 
ontsnappen. Bij gebrek aan voldoende nauwkeurige

inlichtingen zijn ecluer ook een aantal belangrijke werk
stakingen niet in de statistiek opgenomen :
—  in 1972 : de staking die van 23 februari tot 4 m aart de 

sector van de distributie van petroleum produkten trof 
(ongeveer 5.000 stakers);

—  in 1973 :
a) de algemene solidariteitsstakingen van 27 augus

tus in de streek van Bergen-Borinage (ongeveer
25.000 verloren dagen);

b) de staking van de binnenschippers van 2 mei 
(ongeveer 4.500 stakers);

c) de staking van de dokwerkers in de havens van 
Antwerpen en G ent van 6 april tot 4 ju n i (onge
veer 1.800 stakers);

d) de algemene staking in de petroleum sector van 
15 tot 25 januari (ongeveer 5.000 stakers);

—  in 1975 :
a) de algemene staking van de zelfstandigen van

11 juni;
b) de algemene staking in de petroleum sector van

3 tot 15 m aart (ongeveer 3.700 stakers);
—  in 1976;

a) de solidariteitsstaking in de petroleum sector van 
20 februari tot 30 m aart (ongeveer 3.100 stakers);

b) de algemene staking in de gas- en elektriciteitsbe
drijven van 14 tot 25 mei (ongeveer 18.140 sta
kers);

c) de staking van het stedelijk openbaar vervoer van
17 en 18 mei (ongeveer 4.930 stakers).

Voor een internationale vergelijking, zowel inzake cijfer
m ateriaal als inzake methodologie kan tenslotte verwe
zen worden naar een studie, gepubliceerd door het 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen
schappen (Eurostat) van K. W alsh : Statistiques des 
Conflits du T ravail —  M éthodes et mesures dans la 
C om m unauté Européenne, Luxem burg, 1982.

Tabel II-7

G rensarbeiders

1. Basisgegevens

a. Inhoud: Tabel II-7 verm eldt voor ieder ja a r  het 
aantal Belgische grensarbeiders die in een van de 
buurlanden gaan werken en het aantal buitenlandse 
grensarbeiders die in België komen werken. De 
grensarbeiders werkzaam  in of afkomstig uit het 
G roothertogdom  Luxem burg zijn niet in deze statis
tiek opgenomen.

Als grensarbeiders worden beschouwd de personen die in 
een grensprovincie van het ene land wonen, in een 
grenspovincie van het andere land werken en veelal 
dagelijks, of ten m inste eenm aal per week, naar hun 
woonplaats terugkeren.

b. Eenheid : A antal personen, in duizenden. De oor
spronkelijke statistiek is opgesteld in eenheden.

c. Bron : R ijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits
verzekering. Deze reeksen zijn eveneens opgenomen 
in N .I.S . —  Statistisch Jaarboek  van België -  Hoofd
stuk « Tewerkstelling ». De statistiek wordt opgesteld 
vanaf 1950.

d. Frequentie : Jaarlijks, per einde jaar.
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A rbeidsduur

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel geeft de wekelijkse gemiddelde 
arbeidsduur van arbeiders en bedienden naar aktivi- 
teitsklasse en voor de gezamenlijke nijverheid en dit 
volgens vier verschillende invalshoeken.

b. Eenheid : A antal uren, met één decimaal, per week en 
per werknemer.

c. Bron : N .I.S . : W eekbericht; Sociale Statistieken. De 
statistiek bestaat vanaf 1961 voor de arbeidsduur per 
ingeschreven en aanwezige arbeider en vanaf 1966 
voor de per arbeider aangeboden arbeidsduur en voor 
de norm ale arbeidsduur van de bedienden. H et 
N .I.S . publiceert eveneens de resultaten naar gewest 
en provincie.

d. Frequentie : April en oktober van elk jaar.

Tabel II-8

2. Kenmerken  —  M eting  —  Sam enstelling1

H et N .I.S. organiseert tweemaal per jaa r , in april en 
oktober een steekproefenquête naar de gemiddelde weke
lijkse arbeidsduur.

H et begrip « gemiddelde wekelijkse arbeidsduur » wordt 
vanuit vier verschillende invalshoeken benaderd. De 
eerste twee berekeningen belichten hoofdzakelijk het 
economische aspect van de arbeidsduur vanuit het 
gezichtspunt van de onderneming.

De arbeidsduur per ingeschreven arbeider is een m aatstaf van 
de gemiddelde prestatie per eenheid van de totale 
personeelsbezetting. M eer bepaald gaat het om de 
werktijd van de arbeider die aan de ondernem ing is 
verbonden door een arbeidsovereenkom st en die der
halve voorkomt op de personeelslijst, ongeacht of hij 
tijdens de verslagperiode al dan niet heeft gewerkt (met 
uitsluiting evenwel van de arbeider die werd aangeno
men om gedurende m inder dan de helft van de norm ale 
arbeidsduur te werken);

De arbeidsduur per aanwezige arbeider kan opgevat worden 
als een m aatstaf van de gemiddelde inspanning per op 
het werk aanwezige eenheid van de personeelsbezetting; 
als criterium  geldt hier de arbeiders die voorkomen op de 
betaalstaat van de ondernem ing en die bijgevolg tijdens 
de verslagperiode hebben gewerkt, ongeacht of zij, om 
welke reden ook, gedeeltelijk afwezig zijn geweest.

De aangeboden arbeidsduur per arbeider belicht vooral het 
sociale aspect, door aan te duiden welke arbeidsprestatie, 
uitgedrukt in uren, van de arbeider gevraagd wordt. H et 
betreft hier het gemiddelde aantal effektief gepresteerde 
uren (normale arbeidsuren en overuren) van de arbei
ders die tijdens de verslagperiode niet afwezig waren om 
persoonlijke redenen; dat wil zeggen de op de personeels- 
lijsten ingeschreven arbeiders, behalve diegene die 
tijdens de verslagperiode niet gewerkt hebben, tijdens die 
periode in dienst traden, afgedankt werden of ontslag 
namen, om persoonlijke redenen slechts gedeeltelijk 
gewerkt hebben (ziekte, ongeval, klein verlet, vakantie) 
o f die slechts gedeeltelijk gewerkt hebben doordat zij in 
een arbeidsconflict waren betrokken. Aldus wordt dit

arbeidstijdaanbod vanwege de ondernem ing vooral beïn
vloed door de ontwikkeling van de economische activiteit 
en de bepalingen inzake conventionele arbeidsduur. 
Sedert 1966 w ordt deze statistiek opgem aakt volgens 
geharmoniseerde methodes in de lidstaten van de E.E.G.

De normale arbeidsduur van de bedienden w ordt bepaald door 
de conventionele of gewone arbeidsduur eventueel ver
hoogd met de gepresteerde bezoldigde overuren.

De in tabel II-8 in aanm erking genomen bedrijfstakken 
zijn de :
—  extractieve nijverheid —  N A C E-nom enclatuur 

11+23
—  verwerkende nijverheid —  N A C E-nom enclatuur

12 tot 14+22+24 tot 49
—  bouwnijverheid —  N A CE-nom enclatuur 50

De wegingscoëfficiënten werden ontleend aan de resulta
ten van de enquête naar de structuur van de lonen in de 
nijverheid van 1972. Er zij tenslotte nog op gewezen dat 
de gepubliceerde cijfers niet beïnvloed worden door de 
geldende wettelijke en conventionele bepalingen inzake 
doorbetaalde vakantie en betaalde feestdagen.

Tabel II-9
O ntvangen en openstaande aanvragen van werkgevers
—  Indeling naar beroepsgroep

1. Basisgegevens

a . Inhoud : De bem iddelingsdiensten van de R.V.A. 
trachten aan de w erkaanbiedingen te voldoen door de 
ingeschreven werkzoekenden te plaatsen. Tabel II-9 
verschaft, per beroepsgroep, enerzijds het maandge- 
m iddelde van het aantal van de werkgevers ontvan
gen werkaanbiedingen en, anderzijds het gemiddeld 
aantal aanvragen w aaraan niet kon worden voldaan 
en die aan het einde van elke m aand openstaan.

b. Eenheden : O ntvangen aanvragen : maandgemiddel- 
den; openstaande aanvragen : gemiddeld aantal aan 
het einde van de m aand.

c. Bron : R.V.A. : Jaarverslagen; M aandelijks bulletin. 
Zie ook N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  
Statistieken -  Tabel II . De statistiek w ordt opgesteld 
vanaf 1967.

d. Frequentie : Jaarlijks. De R.V.A. publiceert ook m aan
delijkse gegevens.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De indeling van de w erkaanbiedingen naar het beroep 
gebeurt volgens de door het In ternationaal Arbeids
bureau gepubliceerde « In ternationale Standaardclassifi
catie van de Beroepen », die enigszins aangepast werd 
aan de Belgische bemiddelingsdiensten. Volgens deze

' Z ie  o n d e r  m e e r ook :
—  « D e  g e m id d e ld e  w ekelijkse  a rb e id s d u u r  in  de  n ijv e rh e id  » in 

S ta tis tis ch  T ijd sc h rif t,  1969, n u m m e r 1
—  Prof. R . D e re y m ae k e r  « S ta tis tie k en  ten  d ie n ste  v an  de  b e d rijven . 

H u n  b e sch rijv in g  en  m e th o d o lo g ie  » in  S ta tis tis ch  T ijd sc h rif t  
1979, n u m m e r  12 en  1980, n u m m e r 1 en S ta tis tis ch e  S tu d iën  
n u m m e r  58. 1980.
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classificatie moet onder « beroep » worden verstaan het 
am bacht, de beroepsactiviteit of de aard  van de arbeid 
w aarop de werkaanbieding betrekking heeft, ongeacht de 
bedrijfstak w aarin het beroep w ordt uitgeoefend.

Er zij op gewezen da t het koninklijk besluit van 5 de
cember 1969 betreffende de collectieve afdankingen en de 
kennisgeving van vacante betrekkingen, dat van kracht 
werd op 1 jan u ari 1970, de ondernem ingen met ten
m inste twintig werknemers verplicht de R.V.A. in kennis 
te stellen van elke betrekking die sedert tenm inste drie 
werkdagen vacant is.

De gegevens om vatten, vanaf mei 1978, de werkaanbie- 
dingen die betrekking hebben op de stages van de 
jongeren en het bijzonder tijdelijk kader.

T ab e l 11-10

W erkloosheid —  Indeling naar het geslacht en de
geschiktheid

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De werkloosheidsstatistiek met als basis het 
stelsel van de verplichte werkloosheidsverzekering of 
van de verplichte inschrijving bij de bureaus voor 
arbeidsbem iddeling.

Tabel 11-10 verstrekt een sam envattend overzicht van de
bij de R.V.A. ingeschreven niet-werkende werkzoe
kenden.

b. Eenheid : Gem iddeld aantal werkzoekenden aan het 
einde van de m aand.

c. Bron : R.V.A. : Jaarverslagen; M aandelijks bulletin; 
H alfm aandelijkse mededeling. Zie ook N.B.B. —  
Tijdschrift van de N.B.B. -  Statistieken -  Tabel II. 
De statistiek van de werkloosheid is beschikbaar 
vanaf jan u ari 1945. In  de loop van de tijd is de 
indeling nochtans verschillende malen gewijzigd en 
zijn bijkomende categorieën geteld.

d. Frequentie : Jaarlijks. De R.V.A. publiceert ook m aan
delijkse en halfmaandelijkse gegevens.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

Een onderscheid w ordt gem aakt tussen :

1. De uitkeringsgerechtigde volledig werklozen : d it zijn de 
volledig werklozen die werkloosheids- of w achtuitke
ringen genieten. In  deze categorie vindt men zowel de 
werknemers wier arbeidsovereenkom st een einde 
genomen heeft als de jongeren die hun studies of 
leertijd beëindigd hebben en die, na afloop van de 
wettelijk voorziene wachttijd, werkloosheids- of 
w achtuitkeringen genieten.

2. De andere verplicht ingeschreven werklozen. In  deze cate
gorie treft men aan :

—  de jonge werkzoekenden gedurende de w achttijd die 
hun toelating tot de werkloosheidsuitkeringen voor
afgaat;

—  de uit eigen wil in een onvolledige dienstbetrekking 
tewerkgestelde werknemers, gedurende hun vergoed
baarheid en de volledig werklozen die een onvolledige

dienstbetrekking aanvaard hebben om aan de werk
loosheid te ontsnappen;

—  de in een beschermde werkplaats tewerkgestelde 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen;

—  de personen verwezen door de O penbare C en tra  voor 
M aatschappelijk Welzijn;

—  sommige personen die afhangen van het Rijksfonds 
voor Sociale Reclassering van de M indervaliden;

—  de gedeeltelijk werklozen na een bepaalde periode 
van werkloosheid w aarvan de duur kan verschillen 
naargelang van de conjunctuur en volgens de be
drijfssectoren;

—  sommige volledig werklozen die tijdelijk van het 
genot van de werkloosheidsuitkeringen uitgesloten 
werden.

3. De vrijwillig ingeschreven niet-werkende werkzoekenden. H et 
betreft niet-uitkeringsgerechtigde, niet werkende 
werkzoekenden die niet in één van de voorgaande 
categorieën opgenomen zijn.

De uitkeringsgerechtigde volledig werklozen worden 
bovendien ingedeeld naar hun graad van arbeidsge
schiktheid. De R.V.A. hanteert terzake de volgende 
criteria :
—  normale geschiktheid : voor de arbeidsm arkt beschikbare 

werkzoekenden die geschikt zijn om het beroep uit te 
oefenen waarvoor zij ingeschreven zijn; zij moeten 
bijgevolg over de beroepsvaardigheid en het rende
m ent beschikken, die norm aal van een werknem er 
van hun leeftijd in hetzelfde beroep mogen geëist 
worden;

—  gedeeltelijke geschiktheid : werkzoekenden (geschoolden, 
geoefenden of handlangers) w aarvan de lichamelijke 
geschiktheid lichtjes onder die ligt welke in het 
beroep gewoonlijk verlangd w ordt of voor wie ka- 
rakteriële of morele factoren een ernstige handicap 
vormen voor hun wederinschakeling in het norm ale 
produktieproces (onverschillig of het in hun oor
spronkelijk beroep of in gelijk welke andere be
trekking is) en ook lichamelijk gehandicapten wier 
wedertewerkstelling afhankelijk is van een beroeps- 
herscholing of een revalidatie;

—  zeer beperkte geschiktheid : lichamelijk of geestelijk ge
handicapte werkzoekenden die voor een beroeps- 
herscholing en /of revalidatie niet in aanm erking 
komen, zodat zij slechts zeer moeilijk opnieuw in het 
norm ale produktieproces kunnen ingeschakeld 
worden.

V erdere indelingen: zie onder meer de tabellen 11-11, 
11-12, 11-13 en 11-14.

Tabel 11-11

W erkzoekenden —  Indeling naar geslacht, leeftijdsklasse 
en categorie

1. Basisgegevens

a. Inhoud: In  tabel 11-11 worden de verschillende 
categorieën werkzoekenden, die ook in tabel 11-10 
zijn opgenomen, ingedeeld naar de leeftijdsklasse.
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b. Overige gegevens : Zie tabel 11-10. De indeling naar het 
geslacht is beschikbaar vanaf januari 1951 (normale 
geschiktheid) of vanaf jan u ari 1955 (alle geschikthe
den); de indeling naar de leeftijd vanaf januari 1969.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

Aangezien de norm ale pensioenleeftijd voor de vrouwen 
lager ligt dan die voor de m annen, dient men er rekening 
mee te houden da t de leeftijdsklasse van 50 ja a r  en meer 
voor de vrouwen bij 60 ja a r  ophoudt, terwijl dit voor de 
m annen pas op 65 ja a r  het geval is.

Tabellen 11-12 a en b
Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen —  Indeling 
naar bedrijfstak, geschiktheid en geslacht

1. Basisgegevens

a. Inhoud: In  de tabellen 11-12 a en b worden de 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen ingedeeld 
naar de bedrijfstak waarin zij werkzaam waren 
alvorens werkloos te worden. Tabel 11-12 a (alle 
geschiktheden) heeft betrekking op de gezamenlijke 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, ingedeeld 
naar het geslacht, terwijl in tabel 11-12 b enkel de 
werklozen m et norm ale arbeidsgeschiktheid opgeno
men zijn.

b. Overige gegevens : Zie tabel 11-10. De indeling is 
beschikbaar vanaf jan u ari 1965.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Voor de sectoriële indeling hanteert de R.V.A. een eigen 
classificatieschema.

De rubriek « O nnauw keurige bepaalde of niet gekende 
activiteiten » om vat hoofdzakelijk jonge uitkeringsge
rechtigde werklozen die nog niet gewerkt hebben.

Tabel 11-13
Geografische spreiding van de werkloosheid 

Basisgegevens

a. Inhoud : : Tabel 11-13 geeft een geografische indeling 
van het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklo
zen naar gewestelijk werkloosheidsbureau van de 
R.V.A. en naar provincie.

b. Overige gegevens : Zie tabel 11-10. Vergelijkbare gege
vens zijn beschikbaar vanaf januari 1967.

Tabel 11-14

U itkeringsgerechtigde volledig werklozen —  Indeling 
naar inactiviteitsduur

Basisgegevens

a. Inhoud: Tabel 11-14 geeft, voor het totaal en per 
geslacht, de spreiding van de uitkeringsgerechtigde 
volledig werklozen naar de inactiviteitsduur. De 
gegevens hebben betrekking op de toestand terzake 
op 30 ju n i van elk jaar.

b. Overige gegevens : Zie tabel 11-10.

Volledige werkloosheidsquota naar taalgebied en ge
slacht

1. Basisgegevens

a . Inhoud: Tabel 11-15 verm eldt voor elk ja a r  de 
werkloosheidsquote volgens twee verschillende 
concepten :
—  in het eerste deel van de tabel gaat het om de 

verhouding tussen het m aandgem iddelde der u it
keringsgerechtigde volledig werklozen (zie tabel 
11-10) en de totale actieve bevolking op 30 jun i, 
zoals geraam d door het M inisterie van Tew erk
stelling en Arbeid. Deze gegevens zijn uitsluitend 
voor het Rijk beschikbaar;

—  in het tweede deel van de tabel gaat het om de 
verhouding tussen het m aandgem iddelde der uit
keringsgerechtigde volledig werklozen (zie tabel
11-10) en het aantal tegen werkloosheid verze
kerde personen op 30 jun i volgens de statistieken 
van het R ijksinstituut voor Ziekte- en Invalidi
teitsverzekering. Deze gegevens zijn ingedeeld 
naar gewest.

b. Eenheid : Procenten.

c. Bron : R.V.A., Jaarverslagen. De werkloosheidsquote 
ten opzichte van de totale actieve bevolking is 
gepubliceerd vanaf 1967; die ten opzichte van het 
aantal tegen werkloosheid verzekerden vanaf 1958.

d. Frequentie : Jaarlijks. In zijn M aandelijks bulletin 
publiceert de R.V.A. ook maandelijkse gegevens.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

N aast de hiervoor vermelde, hanteert de R.V.A. nog een 
derde methode om de graad van volledige werkloosheid 
te berekenen, namelijk door het gem iddelde aantal 
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen uit te drukken 
in procenten van het totaal van de bij de R.S.Z. 
verzekerde werknemers, de volledig werklozen en de 
grensarbeiders (op 30 jun i). O m dat de verzekerings- 
plichtigen van de R.S.Z. opgetekend zijn naar de vesti
gingsplaats van de instelling w aar zij werken, terwijl de 
werklozen geteld worden in hun woonplaats, kan van 
deze statistiek echter geen regionale indeling gem aakt 
worden. De —  weliswaar m inder volledige —  statistieken 
van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsver
zekering laten daarentegen wel een indeling naar de 
woonplaats van de tegen werkloosheid verzekerde perso
nen toe.

Tenslotte zij nog vermeld dat zowel de O .E .S .O . (in 
« Labour Force Statistics » en « M ain Economic Indica
tors ») als de E.E.G. (Eurostat) in ternationaal geharm o
niseerde werkloosheidspercentages berekenen en publi
ceren.

Tabel 11-15

Tabel 11-16

Gedeeltelijke werkloosheid

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Gedeeltelijk werkloos is elke w erknem er die 
door een arbeidsovereenkomst verbonden is m aar
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wiens arbeid tijdelijk verm inderd of geschorst is 
(wegens economische oorzaken, weersom standig
heden, e.d.).

b. Eenheid : Daggemiddelden van het aantal gedeeltelijk 
werklozen in de loop van het jaa r.

c. Bron : R.V.A. : Jaarverslagen; M aandelijks bulletin.

d. Frequentie : Jaarlijks. De R.V.A. publiceert ook de 
gemiddelden per m aand van de dagelijkse gegevens.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Er zij op gewezen dat de berekeningsmethode m ettertijd 
aanzienlijk veranderd is ingevolge opeenvolgende regle- 
menteringswijzigingen op het gebied van de controle van 
de gedeeltelijke werkloosheid. Die wijzigingen hebben 
een niet te verwaarlozen invloed gehad op de gelijkma
tigheid en de betrouw baarheid van de statistische gege
vens.

T o t en met februari 1975 waren de gedeeltelijk werklozen 
onderworpen aan de gemeentelijke stempelcontrole. De 
R.V.A. kon dus zijn statistische reeksen baseren op de 
informatie verstrekt door de gemeentelijke instanties 
verantwoordelijk voor de stempelcontrole. De statistie
ken zijn vrij betrouw baar en benaderen zeer dicht de 
werkelijkheid. V anaf m aart 1975 waren de gedeeltelijk 
werklozen echter niet meer aan de gemeentelijke stem 
pelcontrole onderworpen, zodat de enige voor de R.V.A. 
bruikbare basis voor de berekeningen de dubbels van de 
individuele docum enten waren die als basis dienen voor 
het vergoeden van de gedeeltelijk werklozen. Ingevolge 
de zeer onregelmatige overmaking van die dubbels en de 
moeilijkheden die het m anueel nagaan ervan m et zich 
m eebrachten, moesten de gewestelijke arbeidsbureaus 
vaak genoegen nemen met ram ingen. Bijgevolg dienen de 
statistische gegevens over de gedeeltelijke werkloosheid 
van 1975 tot 1980 m et de grootste omzichtigheid be
schouwd te worden.

Sedert eind 1979 beschikt de R.V.A. over een nieuwe 
bron van informatie. H et koninklijk besluit van 5 oktober 
1979 heeft immers voor alle werkgevers die met gedeelte
lijke werkloosheid te maken hebben de verplichting 
ingevoerd om m aandelijks een sam envattende statistiek 
op te maken van het aantal werklozen en van het aantal 
werkloosheidsdagen, volgens de aard  van de gedeeltelijke 
werkloosheid (economische redenen, weer waarbij niet 
gewerkt kan worden). M aar ook deze werkwijze blijkt op 
heel w at onvolm aaktheden te stuiten, in het bijzonder 
w at de gedeeltelijke werkloosheid wegens weersom stan
digheden betreft.

Tabel 11-17

M aatregelen tot opslorping van de werkloosheid

1. Basisgegevens

a. Inhoud: Tabel 11-17 verstrekt gegevens over het 
aan tal personen, betrokken bij de diverse program 
m a’s tot opslorping van de werkloosheid. Sommige 
van die stelsels, zoals de tewerkstelling van werklozen 
door de overheid, de jongerenstages en het bijzonder

tijdelijk kader, voorzien rechtstreeks in aanvullende 
tewerkstelling van werklozen; andere stelsels daaren
tegen, zoals de brugpensioenstelsels beogen de ver
vanging van oudere werknemers door jongere werk
lozen.

b. Eenheid : Gem iddeld aantal betrokken personen aan 
het einde van de m aand. De gegevens betreffende de 
verschillende brugpensioenstelsels hebben betrekking 
op het gemiddelde aantal begunstigden, niet op het 
aantal aangeworvenen met het oog op de vervanging 
van hen die een brugpensioen genieten.

c. Bron : R.V.A. : Jaarverslagen; M aandelijks bulletin; 
H alfm aandelijkse mededeling.

d. Frequentie .-Jaarlijks. De R.V.A. publiceert ook m aan
delijkse gegevens. De gegevens zijn beschikbaar van
a f :  Tewerkgestelde w erklozen: jan u ari 1949; Bij
zonder Tijdelijk K ader : februari 1978; Jongeren
stages : jun i 1976; Brugpensioen : conventioneel : 
januari 1975; wettelijk : juli 1976; oudere werklozen : 
april 1978.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De diverse program m a’s w aarover in de tabel inlichtin
gen worden verstrekt zijn :

1. Tewerkgestelde werklozen : d it stelsel ingevoerd door het 
koninklijk besluit van 20 decem ber 1963 betreffende 
de arbeidsvoorziening en de werkloosheid', biedt aan 
de Overheid en aan bepaalde verenigingen zonder 
winstgevend oogmerk de mogelijkheid om een beroep 
te doen op uitkeringsgerechtigde volledig werklozen 
voor de verwezenlijking van werken van openbaar 
nu t die norm aal niet kunnen uitgevoerd worden door 
het personeel w aarover ze beschikken. De tewerkge
stelde werklozen worden niet aangeworven onder de 
voorwaarden van een arbeidscontract en blijven 
behouden op de lijst van de werkzoekenden. De 
R.V.A. betaalt een deel van de hen toegekende 
vergoeding.

2. H et Bijzonder Tijdelijk Kader (B .T .K .), oorspronkelijk 
opgericht door de wet van 22 decem ber 1977 met 
betrekking tot de budgettaire voorstellen 1977-1978 
en het koninklijk besluit van 20 decem ber 1978, werd 
opgezet om aan bepaalde werkzoekenden de kans te 
geven deel te nemen aan projecten die voorzien in de 
uitvoering van taken van collectief belang. De 
werknemers voor het B .T .K . dienen gerecruteerd te 
worden onder de uitkeringsgerechtigde volledig werk
lozen en worden aangeworven in het kader van een 
arbeidsovereenkomst van bepaalde du u r of van onbe
paalde duur. De S taat betaalt een deel van hun loon.

3. De jongerenstages zijn gericht aan  jongeren van m inder 
dan  30 ja a r  die nog geen volwaardige beroepsactivi
teit hebben verricht en hebben tot doel een praktische 
opleiding te verzekeren aan de stagiairs bij wijze van 
overgang tussen het genoten onderwijs en de beoogde

1 H e t s telse l v a n  de  d o o r d e  o v e rh e id  tew erk g es te ld e  w erk lozen  
b e sto n d  reeds v a n a f  ja n u a r i  1949 m a a r  w erd  h e rv o rm d  in 1963.
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tewerkstelling. De reeds vermelde wet van 22 decem
ber 1977 legde de adm inistraties en de ondernem in
gen die ten minste 50 werknemers in dienst hebben de 
verplichting op om stagiairs te werk te stellen in een 
verhouding van 2 pet. van de personeelsbezetting.

4. Brugpensioen
a) H et conventionele brugpensioen na ontslag vindt zijn 

oorsprong in de collectieve arbeidsovereenkom st 
num m er 17 die gesloten werd in de Nationale Ar
beidsraad op 19 decem ber 1974. Voor oudere werkne
mers die ontslagen zijn, voorziet de overeenkomst 
naast de werkloosheidsuitkeringen in een aanvullende 
vergoeding ten laste van de werkgever.

b) H et wettelijke brugpensioen werd ingesteld door de 
herstelwet van 30 m aart 1976 en later gewijzigd door 
de wet van 22 december 1977 en door de koninklijke 
besluiten van 7 december 1978 en 22 augustus 1979. 
D it stelsel, da t aanvankelijk enkel voor de werkne
mers uit de particuliere sector gold, werd m et ingang 
van 1 januari 1979 uitgebreid tot de werknemers uit 
de openbare sector die niet in vast verband werden 
benoemd. Deze regeling kan enkel worden toegepast 
op aanvraag van de werknemer die minstens 55 ja a r  
(vrouwen) of 60 ja a r  (m annen) oud moet zijn. D it 
brugpensioen is op dezelfde wijze samengesteld als 
het conventionele brugpensioen, behoudens da t de 
berekeningsgrondslag enigszins verschilt en de finan
ciële last van de aanvullende vergoeding door het 
M inisterie van Tewerkstelling en Arbeid gedragen 
wordt. Tenslotte is de werkgever verplicht de werkne
m er met brugpensioen te vervangen door een jonge 
werknemer van m inder dan 30 ja a r  die niet aan het 
werk is en buiten de ondernem ing w ordt aange
worven.

c) Het bijzonder brugpensioen voor oudere werklozen wordt 
eveneens geregeld door de wet van 22 decem ber 1977. 
Die regeling biedt de volledig werklozen van ten 
minste 55 of 60 jaa r, naargelang het vrouwen of 
m annen betreft, die sinds meer dan een ja a r  een 
uitkering ontvangen, de mogelijkheid om op hun 
verzoek vervroegd met pensioen te gaan, zonder dat 
het pensioen ingevolge die vervroeging verm inderd 
wordt. T o t aan de norm ale pensioengerechtigde leef
tijd w ordt hen een maandelijks inkomen gewaarborgd 
d a t ten minste gelijk is aan het bedrag van de 
werkloosheidsuitkering, verm eerderd m et 1.000 fr. 
(geïndexeerd).

Tabel 11-18

Inschrijvingen en schrappingen in het handelsregister

Basisgegevens

a. Inhoud: In  tabel 11-18 zijn de inschrijvingen en 
schrappingen in het handelsregister opgenomen vol
gens de inlichtingen die door de griffies van de 
rechtbanken van koophandel aan het M .E.Z. meege
deeld worden. Een onderscheid w ordt gem aakt tus
sen de inschrijvingen en schrappingen van hande

laars (eenmanszaken) en die van vennootschappen. 
In  de inschrijvingen zijn eveneens begrepen de in
schrijvingen wegens overname van geschrapte of 
overgedragen handelszaken, ingevolge afstand, over
dracht, overlijden, enz.

De aanleiding tot schrapping in het handelsregister kan
zijn een opheffing van de handelszaak, afstand, over
d racht of overlijden.

b. Eenheid : A antal inschrijvingen of schrappingen, in 
duizenden.

c. Bron : M .E.Z. —  A dm inistratie van de Handel. 
G epubliceerd door het N .I.S . in « Statistisch J a a r 
boek van België » -  Hoofdstuk « Binnenlandse H an
del ». De gegevens zijn beschikbaar vanaf septem ber 
1944.

d. Frequentie : Jaarlijks.

Tabel 11-19

Faillissementen —  Gerechtelijke akkoorden

Basisgegevens

a. Inhoud : H et aantal faillietverklaringen (inclusief de 
heropende faillissementen) en het aantal aanvragen 
om gerechtelijk akkoord.

b. Eenheid : Aantal gerechtelijke uitspraken.

c. Bron : N .I.S. —  Statistisch Jaarboek  voor België — 
Hoofdstuk « Ju s titie » . De gegevens zijn beschikbaar 
vanaf 1879.

d. Frequentie : Jaarlijks.

Tabel 11-20

Sluitingen van ondernemingen

Basisgegevens .

a. Inhoud : Tabel 11-20 bevat twee delen : het eerste deel 
verstrekt gegevens over het aantal in de loop van het 
ja a r  gesloten bedrijfsvestigingen, w aarop de wet van
30 jun i 1967 toepasselijk is, die de tussenkomst regelt 
van het Fonds tot vergoeding van de in geval van 
sluiting van ondernem ingen ontslagen werknemers. 
D it Fonds heeft als opdracht, ingeval de werkgever, 
vereffenaar of curator in gebreke blijft, de betrokken 
werknemers de ontslagvergoedingen, lonen, vergoe
dingen en contractuele voordelen uit te keren. H et 
aantal getroffen werknemers is vermeld in het tweede 
deel van de tabel.

b. Eenheid : A antal gesloten bedrijfsvestigingen of afde
lingen en aantal getroffen werknemers.

c. Bron : : Fonds tot vergoeding van de in geval van 
sluiting van ondernem ingen ontslagen werknemers. 
Gepubliceerd in de Jaarverslagen van de R.V.A.

d. Frequentie : Jaarlijks.
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III. Landbouw, bosbouw en visserij

A. ALGEMENE INLEIDING

N a een globaal overzicht van de bruto toegevoegde 
w aarde der drie subsectoren (landbouw, bosbouw en 
visserij) volgen de meer gedetailleerde tabellen over deze 
subsectoren. D aarbij w ordt de landbouw het meest 
uitgebreid behandeld, m et gegevens over de bedrijfs
takken landbouw, tuinbouw en veeteelt. Vervolgens 
w ordt een tabel gewijd aan de bosbouw en aan de 
visserij.

V ia d it overzicht worden de grote lijnen van de evolutie 
in de betreffende sector toegelicht. E r zij op gewezen dat 
het enkel de belangrijkste, meer representatieve evoluties 
betreft. Voor meer gedetailleerde en voor bijkomende 
reeksen verwijzen we naar de in bibliografie vermelde 
publicaties.

Bibliografie

Europese Gemeenschappen
—  De toestand van de landbouw  in de Gem eenschap —  

Jaarverslagen

Bureau voor de S tatistiek  der Europese Gemeenschap
pen  (Eurostat)

—  Landbouw statistieken (tweemaandelijks)
—  Eurostatistieken. Gegevens voor conjunctuuranalyses 

(maandelijks)

N J.S .
—  Algemene landbouw- en bosbouwtellingen op 15 mei 

1970
—  Land-, tuin- en bosbouwtellingen
—  Statistisch Jaarboek  van België
—  Regionaal Statistisch Jaarboek
—  Statistisch Tijdschrift
—  Landbouwstatistieken
—  W eekbericht

M inisterie van Landbouw
Dienst informatie
—  Landbouw tijdschrift (tweemaandelijks) 
Landbouw-Economisch Instituut (L.E.I.)
—  L.E.I.-statistieken (jaarlijks)
—  Evolutie van de land- en tuinbouw —  Verslag aan de 

Regering (jaarlijks)
—  Periodieke schriften

B. COMMENTAAR PER TABEL

Tabel III-1

Bruto toegevoegde w aarde (tegen factorkosten)

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel geeft een indeling van de rubriek 1 
« Landbouw, bosbouw, visserij » van tabel 1-5 « Bru
to toegevoegde w aarde tegen factorkosten per be
drijfstak ».

b. Eenheid : M iljarden franken. H et N .I.S . verstrekt de 
gegevens in miljoenen franken.

c. Bronnen : N .I.S . : Statistisch Jaarboek  van België — 
Hoofdstuk « N ationale rekeningen »; Statistische 
Studiën (jaarlijks speciaal num m er); Statistisch T ijd
schrift.
M inisterie van Landbouw  : Landbouw-Economisch 
In stituu t (jaarlijkse publicatie).
Vergelijkbare cijfers (bron : N .I.S .) bestaan vanaf 
1953.

d. Frequentie : Jaarlijkse berekening in het kader van de 
nationale rekeningen.
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2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De bijdrage welke een bepaalde bedrijfstak tot het 
nationale produkt levert w ordt aangeduid als de toege
voegde w aarde van deze tak. Zij is gedefinieerd als het 
bedrag dat door de ingezette produktiefactoren (arbeid, 
kapitaal, ...) wordt toegevoegd aan de waarde van de 
verbruikte grond- en hulpstoffen.

In tegenstelling tot de netto toegevoegde waarde, bevat 
de bruto toegevoegde w aarde ook de afschrijvingen en de 
bedrijfsprovisies van de betreffende bedrijfstak.

D aarnaast is de bruto toegevoegde waarde weergegeven 
tegen factorkosten. D it houdt in da t geen rekening werd 
gehouden m et indirecte belastingen en met subsidies. 
Deze beide factoren zijn van invloed op de uiteindelijke 
prijs welke door de verbruiker zal betaald worden.

De methode welke gebruikt w ordt om de toegevoegde 
w aarde rechtstreeks te berekenen bestaat erin het ver
schil te nemen tussen de outputw aarde en de interm e
diaire inputw aarde van de bedrijfstak. Deze laatste is 
exclusief de diensten der eigen produktiefactoren. W at de 
bedrijfstak visserij betreft dient te worden opgemerkt dat 
sinds 1978 ook rekening gehouden w ordt m et riviervisse- 
rij en visteelt bij de berekening van de toegevoegde 
waarde. Voor verdere inlichtingen zie tabel 1-5 « Bruto 
toegevoegde w aarde tegen factorkosten per bedrijfstak ».

Tabel III-2

Beteeld areaal —  Telling op 15 mei 

Tabel III-3

Vee —  Telling op 15 mei

Tabel III-4

Landbouwwerktuigen —  Telling op 15 mei

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Deze statistieken geven de evolutie weer in de 
beteelde oppervlakte, het vee en de land
bouwwerktuigen. V anaf 1975 worden afzonderlijke 
gegevens voor V laanderen en W allonië gegeven. De 
cijfers voor het Brusselse Gewest zijn weinig belang
rijk.

b. Eenheden : Beteeld areaal : duizenden hectaren; vee en 
landbouwwerktuigen : duizenden stuks. De oorspron
kelijke statistieken zijn opgesteld in hectaren en 
eenheden.

c. Bronnen : N .I.S . : Statistisch Jaarboek  van België — 
Hoofdstuk « Landbouw , bosbouw »; Regionaal sta
tistisch jaarboek ' —  Hoofdstuk V « Landbouw  en 
tuinbouw  »; Landbouw statistieken (vroegste publi
catie).
M inisterie van Landbouw  : Landbouw-Economisch 
In stituu t (jaarlijkse publicatie).
De land- en tuinbouwtellingen op 15 mei vinden 
plaats sinds 1941.

d. Frequentie : Jaarlijkse tellingen op 15 mei. V an 1941 
tot 1968 had jaarlijks een telling der winterbezaaiin-

gen en van het vee plaats; vanaf 1969 voert het N .I.S. 
eveneens een telling uit op 1 december. Algemene 
landbouwtellingen hadden plaats op 15 oktober 1846,
31 decem ber 1866, 15 septem ber 1880, 31 december 
1895, 31 decem ber 1910, 31 decem ber 1929, 15 mei 
en 1 decem ber 1950, 1959 en 1970.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

Deze statistieken worden opgem aakt aan  de hand van 
gegevens verkregen uit de jaarlijkse land- en tu in 
bouwtellingen op 15 mei.

De telling heeft betrekking op alle natuurlijke of rechts
personen die op 15 mei van het tellingjaar hun bedrijfs- 
zetel (de plaats w aar de voornaam ste bedrijfsgebouwen 
gelegen zijn) in België hadden. Sinds de meitelling van 
1970 betreft het volgende categorieën 1 :
a. alle exploitanten die p lantaardige of dierlijke Pro

dukten voortbrengen voor de verkoop (beroepsprodu- 
centen of andere), inclusief alle personen, die op 
contract produceren, te weten : voor de teelten, de 
gebruikers van de grond; voor de dieren, de houders 
van de dieren;

b. alle strafinrichtingen, kostscholen, rusthuizen voor 
bejaarden en andere gelijkaardige inrichtingen, de 
godsdienstige of andere gem eenschappen, de proef- 
en onderzoekstations, de aanplantingsdiensten van 
openbare instellingen, die voor eigen behoeften voort
brengen en de bedrijven, die afhangen van een 
onderwijsinrichting, indien zij tenm inste één are 
uitbaten of dieren houden, die geteld worden en 
ondanks dat zij al dan niet voortbrengen voor de 
verkoop;

c. alle personen of instellingen, die landbouw- of tuin- 
bouwprodukten uitvoeren voor rekening van land- en 
tuinbouwers of landbouw- of tuinbouw m achines ter 
beschikking stellen van deze personen;

d. alle coöperatieve verenigingen voor gem eenschappe
lijk gebruik van landbouw- of tuinbouwm achines.

Alle bovenvermelde gronden moeten gelegen zijn in 
België of in de nabijheid van de grens, da t wil zeggen in 
grensgem eenten of op m inder dan  5,5 km in vogelvlucht 
van de grens m et België.

De vragenlijsten zijn afkomstig van het N .I.S ., doch het 
zijn de burgem eesters die de telling laten uitvoeren en die 
er persoonlijk verantwoordelijk voor zijn. Door de ge
m eente aangestelde tellers verrichten de tellingen.

Alvorens de ingewonnen inlichtingen aan het N .I.S. 
overgem aakt worden, dienen ze door de gemeente gecon
troleerd te worden. De controleurs worden onder het 
gem eentepersoneel aangeduid en voeren de controle uit 
in samenwerking m et de R ijkslandbouwingenieur van 
het am btsgebied of zijn afgevaardigden.

De gewesten stemmen overeen m et de omschrijving 
gegeven in artikel 1 van de wet tot oprichting van 
voorlopige gemeenschaps- en gewestinstellingen, gecoör
dineerd op 20 ju li 1979 (Belgisch S taatsblad van 31 ju li 
1979).

1 H e t kon ink lijk  b e slu it v a n  22 m ei 1970 (B elg isch  S ta a ts b la d  v an
3 ju n i  1970) b e v a tte , n a a s t  d e  ju r id is c h e  g ro n d s la g  v o o r d e  te llin g , in 
a rtik e l 2 ook d e  h ie rb o v en  w eergegeven  n ieuw e  o p so m m in g  v an  de  
te lp lich tig e  ca tego rieën .
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Landbouwproduktie

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel geeft de totale landbouw produktie 
van het Rijk voor de periode 1970-1980. Vooreerst 
wordt een overzicht geboden van de plantaardige 
produktie (opgesplitst naar grote groepen gewassen) 
en vervolgens w ordt de evolutie geschetst voor de 
dierlijke produktie.

b. Eenheid : De plantaardige produktie is uniform gespe- 
cifieerd in duizenden tonnen. De dierlijke produktie 
daarentegen is afwisselend uitgedrukt, naargelang de 
aard  van het produkt. De gebruikte eenheden staan 
in de tabel telkens achter de benam ing van het 
produkt.

c. Bronnen : N .I.S. : Statistisch Jaarboek  van België —  
Hoofdstuk « Landbouw, bosbouw ». De jaarlijkse 
ram ingen gebeuren sinds 1942.

d. Frequentie : De definitieve ram ing van de landbouw 
produktie gebeurt jaarlijks.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling  1

De verkregen gegevens worden gewogen aan de hand van 
de oppervlakten geteld bij de jaarlijkse telling op 15 mei. 
De finale produktiecijfers worden opgesteld per oogstjaar 
voor de plantaardige produktie en per burgerlijk ja a r  
voor de veestapel.

W at de p lantaardige produktie betreft, worden de gege
vens maandelijks verstrekt door de ±  400 landbouwcor- 
respondenten van het N .I.S. onder controle van de 
Rijkslandbouwingenieurs. Bij het opmaken van de hier 
weergegeven tabel w ordt evenwel alleen rekening gehou
den met de cijfergegevens van de definitieve raming.

Deze cijfergegevens worden gewogen aan de hand van de 
beteelde oppervlakten, zoals ze op de jaarlijkse telling 
(15 mei) vastgesteld worden. V ia deze weging verkrijgt 
men de gemiddelde opbrengst. De totale produktie wordt 
bekomen door vermenigvuldiging van de gemiddelde 
opbrengst met de beteelde oppervlakte.

Bij de dierlijke produktie gebeuren de berekeningen op 
basis van het burgerlijk jaa r. Voor de slachtingen wordt 
gewerkt met het nettogewicht van het vlees uit de 
statistieken van de slachtingen. Bij de zuivelprodukten 
steunen de cijfers deels op ram ingen, deels op officiële 
gegevens.

Tabel III-5

Tabel III-6

W aarde van de land- en tuinbouw produktie

1. Basisgegevens

a . Inhoud : De tabel geeft de in waarde uitgedrukte 
brutoproduktie (plantaardige, dierlijk en tuinbouw- 
produkten sam en). D it is het deel van de produktie 
d a t de exploitatie verlaat, verm eerderd met het deel 
d a t in het gezin van de exploitant verbruikt wordt. 
H et zaai- en plantgoed bestemd voor de volgende 
teelt, alsook het door de dieren op de hoeve ver

bruikte produktiegedeelte w ordt hierbij buiten be
schouwing gelaten.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bron : M inisterie van Landbouw. De publicatie werd 
stopgezet in 1978.

d. Frequentie : Jaarlijks.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Om  de waarde te verkrijgen van de plantaardige produktie 
wordt de brutoproduktie vermenigvuldigd met de over
eenkomstige beurs- en m arktprijzen, genoteerd tijdens de 
meest representatieve verkoopm aanden.

Voor de dierlijke produktie (vlees, melk, boter, eieren en 
wol) worden de hoeveelheden verm enigvuldigd m et de 
prijzen van de officiële m arkt die zelf gewogen worden 
m et de waarde van de verkochte hoeveelheden. De 
w aarde der slachtingen w ordt tevens aangepast om 
rekening te houden m et in- en uitvoer van slachtdieren. 
De waarde van de wolproduktie steunt op ram ingen.

Voor de tuinbouwproAuktiç. wordt de waarde geschat op 
basis van de beteelde arealen, de produktieram ing en de 
gewogen gemiddelde verkoopprijzen op de veilingen en 
de in- en uitvoer.

W at de dierlijke produktie aangaat wordt bij de waarde- 
berekening ook rekening gehouden m et de verm eerdering 
of verm indering van de veestapel. Deze wijzigingen 
worden berekend door het verschil te maken tussen de 
grootte van de veestapel bij twee opeenvolgende ja a r 
lijkse tellingen. De w aarde van deze wijziging wordt 
berekend door vermenigvuldiging met de eenheids
prijzen der respectievelijke diersoorten.

Tabel III-7

Verbruik van chemische meststoffen 

Basisgegevens

a. Inhoud : Verbruik van chemische meststoffen tijdens 
de jaarlijkse bem estingcampagnes. Deze cam pagnes 
lopen van 1 ju li tot 30 ju n i van het volgende jaa r, 
behalve voor fosfaatmeststoffen w aarvoor ze begint 
op 1 mei en eindigt op 30 april. In  een eerste subtabel 
wordt het totaal verbruik per cam pagne (teeltjaar) 
gegeven. De tweede subtabel verm eldt het verbruik 
per 100 hectare teeltgronden.

b. Eenheid : Duizenden ton voor het totale verbruik en 
ton voor het verbruik per 100 ha teelt. D aarnaast 
weze vermeld dat de hoeveelheden stikstof-, fosfaat- 
en potasmeststoffen respectievelijk uitgedrukt zijn in 
hoeveelheden zuivere stikstof, fosfaatanhydride en 
potas.

c. Bronnen : M .E.Z.; gepubliceerd in N .I.S.; Statistisch 
Jaarboek  van België —  Hoofdstuk « Landbouw , bos
bouw ».

d. Frequentie : Jaarlijks.

1 Z ie ook : Prof. R . D e rey m ack c r « S ta tis tie k en  te n  d ie n ste  van  de 
b ed rijv e n  —  H u n  b e sch rijv in g  en  m e th o d o lo g ie »  in  S ta tis tis ch  
T ijd sc h rif t  1979, n u m m e r 12 en  1980, n u m m e r 1 en  S ta tis tis ch e  
S tu d iën , n u m m e r 58, 1980.
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O nder bosregime staande bossen —  Produkt van de 
kappingen

Tabel III-8

Basisgegevens

a. Inhoud : De gegevens om trent de bosbouw handelen 
uitsluitend over de kappingen, opgesplitst naar 
loofhout en naaldhout, in de bossen die beheerd 
worden door het M inisterie van Landbouw, da t wil 
zeggen w aarop de S taat een eigendomsrecht (Staats
bossen) of een voogdijrecht (bossen van de gemeen
ten en van de openbare inrichtingen) uitoefent.

b. Eenheid : Duizenden kubieke meters; de oorspronke
lijke statistiek is opgesteld in kubieke meters.

c. Bronnen : M inisterie van Landbouw; gepubliceerd in 
N .I.S.; Statistisch Jaarboek  van België —  Hoofdstuk 
« Landbouw, bosbouw ». De oorspronkelijke bron 
geeft een indeling naar de om trek van de bomen, 
gemeten op 1,50 m van de grond en verdere inlichtin
gen over de uitgestrektheid, de inkomsten en uitgaven 
van het bosdomein.
Algemene bosbouwtellingen gebeurden in 1866, 
1880, 1895, 1910, 1929, 1950, 1959 en 1970.

d. Frequentie : Jaarlijks.

Vis gelost in de Belgische havens door Belgische schepen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Hoeveelheid en w aarde van de vis die per 
ja a r  in Belgische havens door Belgische schepen 
gelost wordt. De vissoorten werden ingedeeld naar 
diep zwemmende of bodemvis, diepzeevis of zeevis 
die gewoonlijk op gemiddelde diepte en in « banken » 
leeft en schaal- en weekdieren.

b. Eenheid : De hoeveelheid is uitgedrukt in duizenden 
tonnen, de waarde in miljoenen franken. De oor
spronkelijke statistiek in tonnen en duizenden 
franken.

c. Bronnen : M inisterie van Landbouw; gepubliceerd in 
N .I.S . : Statistisch Jaarboek  van België —  Hoofdstuk 
« Ja c h t, visserij » en Landbouw statistieken (vroegste 
publicatie). De oorspronkelijke statistiek geeft een 
indeling naar de vissoort en de haven.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De statistieken i.v.m. de Belgische visserij worden ver
zameld door de Zeevisserijdienst te O ostende, in sam en
werking met de vismijnen van de kusthavens.

Tabel III-9



IV. Nijverheid

A. ALGEMENE INLEIDING

D it vierde hoofdstuk presenteert een overzicht van de 
evolutie gedurende het decennium  1970-1980 in de Bel
gische nijverheid, als sector in zijn geheel en van de 
voornaam ste sub-sectoren.

N et zoals in het voorgaande hoofdstuk w ordt ook hier 
gestart m et een algemeen overzicht van de toegevoegde 
w aarde van de nijverheid. De daaropvolgende tabellen 
bieden verdere overzichten van de bruto binnenlandse 
kapitaalvorm ing, de produktiestatistieken, de investerin
gen en de industriële produktie voor de nijverheidssector 
als geheel. V an beide laatstgenoem de indicatoren wordt 
tevens voorzien in regionale evoluties.

O p dit algemeen overzicht sluiten dan afzonderlijke 
rubrieken aan, betreffende achtereenvolgens de extrac- 
tieve nijverheid, de verwerkende nijverheid, het bouwbe
drijf en de bedrijfstak elektriciteit, gas en water. Telkens 
wordt hierbij een overzicht geboden van de produktiesta
tistieken en de industriële investeringen.

De hier geciteerde en weergegeven indicatoren zijn erop 
gericht een algemeen beeld te geven van de belangrijkste 
tendensen welke zich in het decennium  1970-1980 in de 
nijverheid gemanifesteerd hebben. Als men bijgevolg 
meer gedetailleerde informatie wenst, is het geraadzaam  
andere bronnen te raadplegen.

Bibliografie

O.E.S.O.
—  Indicators of Industrial Activity (trimestrieel)
—  M ain Economic Indicators (maandelijks)

Bureau voor de S tatistiek  der Europese Gemeenschap
pen  (Eurostat)

—  Europese Economie, serie A, Recente economische 
ontwikkelingen (elf m aal per jaar)

—  Europese Economie, serie B, Vooruitzichten van de 
economische ontwikkelingen. Resultaten van en
quêtes bij het bedrijfsleven (maandelijks)

—  Eurostatistieken. Gegevens voor conjunctuuranalyses 
(maandelijks)

—  Ijze r en staal (maandelijks)

M .E.Z.
N.I.S.
—  Algemene handels- en nijverheidstelling op 31 de

cem ber 1970
—  Sociaal-economische enquête op 30 april 1977
—  Statistisch Jaarboek  van België
—  Regionaal Statistisch Jaarboek
—  Jaarlijkse produktiestatistieken
—  Statistisch Tijdschrift
—  Industriële Statistieken
—  Statistieken voor bouwnijverheid en huisvesting 
Administratie voor Energie
—  Electriciteitsstatistieken (jaarlijks)
Belgisch Kolenbureau
—  Basisstatistiek over de Kolennijverheid

I.R.E.S.
—  Service de conjoncture (maandelijks)
—  Bulletin de l’I.R .E.S. —  Statistiques économiques 

belges

Verbond van Belgische ondernemingen
—  M ededelingen (veertiendaags)

B edrijfsfederatie der voortbrengers en verdelers van 
electriciteit in België

—  Electriciteitsverbruik per provincie en per gewest 
(jaarlijks)

—  Distributiesectoren (jaarlijks)
—  Repertorium  van elektrische centrales (jaarlijks)

Febelhout
—  Statistisch overzicht

N ationale Confederatie van het bouw bedrijf
—  Jaarboek

Verbond der cem entnijverheid
—  Basisstatistieken over de Belgische cem entnijverheid

Verbond der gasnijverheid
—  Statistisch Jaarboek  van de gasnijverheid
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B. COMMENTAAR PER TABEL

T ab el IV -1

Gezamenlijke nijverheid —  Bruto toegevoegde waarde 
(tegen factorkosten)

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel geeft een indeling van de rubrieken 2 
to t en m et 5 van tabel 1-5 « Bruto toegevoegde 
w aarde tegen factorkosten per bedrijfstak », dat wil 
zeggen van de totale secundaire sectoren van de 
sam enstellende bedrijfstakken.

b. Eenheid : M iljarden franken. H et N .I.S. verstrekt de 
gegevens in miljoenen franken.

c. Bron : N .I.S . : Statistisch Jaarboek  van België —  
Hoofdstuk « Nationale rekeningen »; Statistische 
Studiën (jaarlijks speciaal num m er); Statistisch T ijd
schrift.

d. Frequentie : Jaarlijkse berekening in het kader van de 
nationale rekeningen.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De bijdragen welke een bepaalde bedrijfstak tot het 
nationale produkt levert w ordt aangeduid als de toege
voegde w aarde van deze tak. Zij is gedefinieerd als het 
bedrag da t door de ingezette produktiefactoren (arbeid, 
kapitaal, ...) w ordt toegevoegd aan de w aarde van de 
verbruikte grond- en hulpstoffen.

In  tegenstelling tot de netto toegevoegde waarde, bevat 
de bruto toegevoegde w aarde ook de afschrijvingen en de 
bedrijfsprovisies van de betreffende bedrijfstak.

D aarnaast is de bruto toegevoegde waarde weergegeven 
tegen factorkosten. Dit houdt in da t geen rekening werd 
gehouden met indirecte belastingen en met subsidies. 
Deze beide factoren zijn van invloed op de uiteindelijke 
prijs welke door de verbruiker zal betaald worden.

Er zij op gewezen da t bij de ram ing van de verschillende 
bestanddelen van het nationaal produkt zoveel mogelijk 
de bepalingen van het standaardstelsel van N ationale 
Boekhouding, zoals het door de O .E .S .O . is uitgedrukt, 
gevolgd worden. Voor verdere inlichtingen zie tabel 1-5 
« Bruto toegevoegde w aarde tegen factorkosten per be
drijfstak ».

Tabel IV-2

Gezamenlijke nijverheid —  Bruto binnenlandse kapitaal
vorming (tegen factorkosten)

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel geeft een indeling van de rubrie
ken C-2 tot C-5 van tabel 1-12 « Besteding van het 
nationaal produkt ».

b. Eenheid : M iljarden franken. H et N .I.S. verstrekt de 
gegevens in miljoenen franken.

c. Bron : N .I.S . : Statistisch Jaarboek  van België —  
Hoofdstuk « N ationale rekeningen »; Statistische 
Studiën (jaarlijks speciaal num m er); Statistisch T ijd
schrift.
Vergelijkbare cijfers (bron N .I.S.) bestaan vanaf
1953.

d. Frequentie : Jaarlijkse berekening in het kader van de 
nationale rekeningen.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De besteding van het nationaal produkt valt uiteen in 
twee grote delen, met nam e de consum ptie en de 
investeringen. Deze laatste grootheid wordt gevormd 
door de bruto binnenlandse kapitaalvorm ing, zijnde dus 
de toevoeging aan de kapitaalvoorraad welke in de 
betrokken periode geschied is. D aarin worden ook de 
voorraadwijzigingen opgenomen. Deze tabel geeft dus de 
bijdrage van de nijverheidssector weer in de binnen
landse investeringen in het voorbije decennium . De 
cijfers worden opgesplitst naar sub-sectoren en bedrijfs
takken. H et gaat tevens om cijfers uitgedrukt in werke
lijke prijzen.

Zie tabellen 1-12 « Besteding van het nationaal pro
dukt » en IV-1 « Gezamenlijke nijverheid —  Bruto toe
gevoegde w aarde (tegen factorkosten) ».

Tabel IV-3

Gezamenlijke nijverheid —  Produktiestatistieken

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De produktiestatistieken vormen een belang
rijke groep uit de jaarlijkse statistieken over de 
industriële activiteit. De aangifte ervan werd gecoör
dineerd krachtens het koninklijk besluit van 24 mei
1954. D it besluit legt aan het N .I.S . de verplichting 
op elk ja a r  een statistiek op te maken van de 
industriële produktie in de voornaam ste nijverheids
takken. H et gaat hierbij om de produktie in de 
bedrijven welke op om het even welk ogenblik van het 
ja a r  w aarop de statistiek betrekking heeft, ten minste 
vijf personen tewerkstellen. De tabel verm eldt de 
statistieken van alle getelde sectoren van de gezam en
lijke nijverheid, steenkolen inbegrepen.

b. Eenheid : De statistieken betreffende de arbeiders zijn 
u itgedrukt in duizenden eenheden; alle overige zijn 
weergegeven in m iljarden franken. In  de oorspronke
lijke statistiek worden zij respectievelijk in eenheden 
en in duizenden franken geteld.

c. Bron : N .I.S . : Statistisch Jaarboek  van België —  
Hoofdstuk « Nijverheid »; Industriële Statistieken; 
Jaarlijkse produktiestatistieken.
V ergelijkbare cijfers bestaan vanaf 1953.

d. Frequentie : Jaarlijks.
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2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling 1

De produktiestatistieken worden door het N .I.S . opge
m aakt aan de hand van de inlichtingen die door de 
bedrijfsleiders van de betrokken industrieën worden 
verstrekt. K rachtens andere, bijkomende koninklijke 
besluiten kan het N .I.S ., naargelang van de noodzake
lijkheid, hetzij aanvullende inlichtingen inwinnen, hetzij 
andere sectoren bereiken.

De hier weergegeven resultaten zijn de sam envatting van 
de jaarlijkse produktiestatistieken. M eer gedetailleerde 
tabellen worden per nijverheidstak gepubliceerd door het 
N .I.S.

T en einde een ju iste interpretatie te kunnen geven aan de 
gegevens, volgen hierna de nodige aanduidingen.

Aantal arbeiders : W orden als arbeiders beschouwd, de 
personen die onderworpen zijn aan de sociale verzeke
ring voor arbeiders.

Bedrag van de bezoldigingen : N iet-geplafonneerde bedragen 
van de brutolonen en -wedden (inclusief commissielo
nen) welke door de werkgever voor het verslagjaar aan de 
R.S.Z. werden aangegeven. De bezoldigingen om vatten 
de voordelen in natura, welke aan d it organism e als 
wedden en lonen werden aangegeven. De door de 
arbeiders gedragen sociale en fiscale lasten zijn niet 
afgetrokken.

Overige personeelsuitgaven : Deze post om vat :
a. het bedrag van de werkgeversbijdragen aan de sociale 

verzekering;
b. het bedrag van de verzekeringspremies tegen arbeids

ongevallen;
c. de personeelsuitgaven die niet bij de R.S.Z. aangege

ven worden, bijvoorbeeld gratifikaties ten voordele 
van zekere arbeiders of bijdragen in de groepsverze
keringen. Deze rubriek om vat insgelijks de werkings
kosten van verplegingsinrichtingen, dispensaria en 
dergelijke in zover bedoelde werkingskosten niet door 
de wet zijn opgelegd.

Verbruikte goederen : W aarde van de grondstoffen werkelijk 
verbruikt door de getelde vestigingen, ongeacht of ze 
tijdens het verslagjaar of vroeger werden aangekocht.

Deze waarde is gelijk aan de boekwaarde van de 
voorraden op 1 jan u ari minus de boekwaarde van de 
voorraden op 31 decem ber plus de w aarde van de 
aankopen en de w aarde van de door cessie ontvangen 
hoeveelheden franco —  losplaats —  vestiging; alle rech
ten en taksen inbegrepen (van 1971 a f exclusief de 
aftrekbare belasting over de toegevoegde waarde).

Diverse uitgaven (van 1971 af exclusief de aftrekbare 
belasting over de toegevoegde w aarde).

Deze post om vat onder meer volgende uitgaven :
—  bedrag gefactureerd aan de getelde vestigingen voor 

onderhoud en herstelling van gebouwen, machines en 
vervoermiddelen;

—  bedrag gefactureerd aan de getelde vestigingen voor 
industriële en niet-industriële diensten die aan hen 
bewezen werden;

—  verplaatsingskosten van het personeel (bedragen die 
betaald werden door de vestigingen voor het vervoer 
van het personeel tussen hun woonplaatsen en de 
vestiging);

—  reis-, verblijf- en receptiekosten in verband m et de 
zaken;

—  premies voor verzekering tegen brand, tegen diefstal 
van autovoertuigen en tegen schade veroorzaakt door 
auto-ongevallen;

—  drukwerken, kantoorbenodigdheden, abonnem enten 
op tijdschriften en dagbladen;

—  publiciteit;
—  kosten voor post, telegraaf, telefoon;
—  kosten voor rechtskundige en boekhoudkundige 

diensten bewezen door derden;
—  m akelaars- en commissielonen (betaald aan personen 

welke niet tot het personeel van de getelde vestigin
gen behoren);

—  vervoerskosten welke, buiten de aankoopfacturen om, 
aangerekend worden.

Deze post om vat noch de afschrijvingen, noch de interes
ten, noch de belastingen.

Leveringen : W aarde af-fabriek m et inbegrip van de 
w aarde van de verpakkingen indien ze niet moeten 
teruggegeven worden en van de kosten van vervoer, 
verricht door de getelde vestigingen, indien deze kosten 
in de verkoopprijs begrepen zijn, doch niet inbegrepen 
het bedrag van de taksen op de verkopen.

De cijfers om vatten eventueel :
—  de waarde van de produkten afgestaan aan een 

andere afdeling van de getelde vestigingen;
—  het bedrag gefactureerd door de getelde vestigingen 

voor industriële en niet-industriële diensten bewezen 
aan  derden;

—  de w aarde van de voltooide constructies voor eigen 
gebruik, uitgevoerd door de werkkrachten van de 
vestiging zelf en buiten haar gewone activiteit;

—  van verzekeringsm aatschappijen ontvangen vergoe
dingen voor' schade veroorzaakt door brand, diefstal 
van autovoertuigen of auto-ongevallen.

Schommelingen van de voorraden : Verschil tussen de w aar
den op 1 jan u ari en op 31 decem ber van de voorraden 
van de afgewerkte produkten en produkten in bewerking.

3. Speciale kenmerken

—  H et zij vermeld da t het zowel bij de verbruikte 
goederen als bij de leveringen gaat om niet-geconsoli- 
deerde gegevens.

—  Zoals het reeds sub 2 vermeld staat, worden de 
gegevens bij de rubrieken verbruikte goederen, diver- 
se-uitgaven en leveringen, vanaf 1971 weergegeven 
exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

1 Z ie ook P rof. R . D e re y m a e k e r « S ta tis tiek en  ten  d ie n ste  v an  de 
b e d rijv e n  —  H u n  b e sch rijv in g  en  m e th o d o lo g ie  » in  S ta tis tisch  
T i jd sc h rif t 1979, n u m m e r 12 en  1980, n u m m e r  1 en  S ta tis tisch e  
S tu d iën , n u m m e r 58, 1980.
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Gezamenlijke nijverheid —  Industriële investeringen 1

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel heeft betrekking op de verm eerde
ring van het geïnvesteerde kapitaal, de verm indering 
van het geïnvesteerde kapitaal, de afschrijvingen en 
de financiering van de investeringen. H ierbij gaat het 
om de effectief tijdens het verslagjaar uitgevoerde 
investeringsuitgaven.

b. Eenheid : M iljarden franken; in de oorspronkelijke 
statistiek : duizenden franken.

c. Bron : N .I.S. : Statistisch Jaarboek  van België —  
Hoofdstuk « Nijverheid »; Industriële Statistieken 
(vroegste publicatie).
De statistiek bestaat vanaf 1964.

d. Frequentie : Jaarlijks.

Tabel IV-4

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De statistieken over de industriële investeringen worden 
door het N .I.S . verkregen bij de industriële vestigingen 
welke 20 personen of meer tewerkstellen. Conform de 
richtlijnen van het Bureau voor de Statistiek der Euro
pese Gem eenschappen worden de inlichtingen verstrekt 
per vestiging, dat wil zeggen per plaatselijke eenheid 
(produktiebedrijven gevestigd op eenzelfde industrieter
rein) en niet per ondernem ing (juridische eenheid die 
verscheidene vestigingen kan om vatten w aar verschillen
de activiteiten worden uitgeoefend).

Ondanks de grotere nauwkeurigheid van deze werkwijze 
kunnen nog problem en optreden w anneer bijvoorbeeld 
in de plaatselijke eenheden toch verschillende activiteiten 
worden uitgeoefend. De classificatie der vestigingen 
gebeurt immers op grond van de voornaam ste activiteit 
zoals ze door de betrokkene w ordt opgegeven. De 
insgelijks optredende over- o f onderschattingen worden 
overigens doorheen het geheel wellicht gecompenseerd.

De hiervolgende paragrafen geven een inhoudsom schrij
ving van de vier grote rubrieken in de tabel IV-4.

a . Vermeerdering van het geïnvesteerd kapitaal

De investeringsgoederen, die in aanm erking moeten 
worden genomen, zijn alleen de goederen die bestemd 
zijn voor het eigen gebruik van de vestiging en niet de 
goederen die werden aangeschaft m et het oog op een 
eventuele wederverkoop, ongeacht het feit o f ze al dan 
niet be- of verwerkt werden.

W orden meer bepaald bedoeld : alle nieuwe of gebruikte 
uitrustingsgoederen, die een gebruiksduur van m eer dan 
één ja a r  hebben en bestemd zijn voor gebruik in de 
vestiging. Hierbij wordt er niet op gelet of ze van andere 
ondernem ingen verworven of bij andere vestigingen van 
de ondernem ing betrokken werden.

De aankopen van effecten, de lopende uitgaven voor 
reparaties en onderhoud, alsmede de w aarde van de 
geleende vaste kapitalen moeten dus niet worden opge
nomen. Daarentegen moeten alle uit het buitenland

ingevoerde vaste kapitalen, zelfs als ze tweedehands zijn, 
vermeld worden.

De waardebepaling van de aangeschafte investeringsgoe
deren moet geschieden tegen de totale kostprijs, verm eer
derd met de installatiekosten en alle eventuele rechten en 
retributies, m aar in geen geval met de kosten voor 
financiering.

W at de begrenzing in de tijd betreft, d ient te worden 
vermeld dat alle nieuwe uitrustingsgoederen, die gedu
rende het verslagjaar in het bezit van de ondernem ing 
zijn geraakt, dat wil zeggen alle aan de ondernem ing 
geleverde uitrustingsgoederen, moeten opgenom en wor
den. De vooruitbetalingen op en de betalingen van later 
te leveren investeringsgoederen dienen niet verm eld te 
worden. Deze regel is niet van toepassing op de gebou
wen en andere constructies; in d it geval moeten alle 
uitgaven (fictieve of werkelijke) worden aangerekend, die 
gedurende het verslagjaar zijn gem aakt, ongeacht o f de 
bouwwerken reeds gereed zijn gekomen of niet.

U itrustingsgoederen van geringe waarde, die op grond 
van de belastingsvoorschriften niet op het actief van de 
balans behoeven geboekt te worden, dienen eveneens 
opgegeven te worden.

Als gebruikte investeringsgoederen gelden alle goederen 
die reeds in België werden gebruikt, de bebouwde 
terreinen inbegrepen.

T o t de gebruikte investeringsgoederen worden ook de 
goederen gerekend die voor het gebruik in hun vroegere 
toestand zijn hersteld. De transacties van gebruikte 
investeringsgoederen binnen de ondernem ing dienen niet 
te worden opgegeven.

W orden beschouwd als verm eerdering van het geïnves
teerd kapitaal alle gedurende het verslagjaar gemaakte 
kosten uit hoofde van produktie van investeringsgoede
ren en bouw- en inrichtingsw erkzaam heden uitgevoerd 
door de ondernem ing zelf voor eigen gebruik en met 
eigen w erkkrachten, ongeacht of de constructies al dan 
niet gereedgekomen zijn, evenals de vergrotingen, ver
bouwingen, verbeteringen en herstellingen die de nor
male gebruiksduur van de bestaande vaste kapitalen 
verlengen of de produktiviteit ervan verhogen (groot 
onderhoud).

T o t deze uitgaven behoren de kosten van de arbeids
krachten en de grondstoffen, alsmede indien mogelijk, de 
algemene onkosten die er betrekking op hebben. De 
investeringsgoederen, die door een vestiging van een 
complexe ondernem ing voor een andere vestiging van 
dezelfde ondernem ing worden verw aardigd, moeten door 
de eenheid die ze ontvangt worden verrekend tegen de 
interne prijs. Ze zijn gelijkgesteld m et goederen voortge
b racht door derden.

De rubriek « gebouwen en terreinen » geeft de w aarde van de 
nieuwe bouwwerken, van de verbeteringen of de verbou
wing van bestaande nijverheidsgebouwen (door andere 
ondernem ingen of in eigen beheer uitgevoerd), met

1 Z ie ook Prof. R . D e rey m aek e r « S ta tis tie k e n  ten  d ie n s te  v an  de 
b ed rijv e n  —  H u n  b e sch rijv in g  en  m e th o d o lo g ie  » in  S ta tis tis ch  
T i jd sc h rif t 1979, n u m m e r  12 en  1980, n u m m e r 1 en  S ta tis tis ch e  
S tu d iën , n u m m e r  58, 1980.



inbegrip van de duurzam e installaties (waterleiding, 
centrale verwarm ing, verlichting of luchtverversing). 
H ierin zitten eveneens de uitgaven voor boringen, mijn- 
bouwinstallaties, installaties voor de distributie van 
elektriciteit, gasleidingen, spoorlijnen en bijhorende uit
rusting, havenhoofden en andere haveninstallaties, we
gen, bruggen, viaducten, afwateringsinstallaties, alsmede 
de uitgaven voor het nivelleren en het op andere wijze 
verbeteren van terreinen.

Tevens bevat deze rubriek de aankoop van gebouwen en 
terreinen. In  de aankoopprijs van de terreinen moet 
eventueel het bedrag van de hypotheken en alle andere 
kosten, bijvoorbeeld erelonen van architecten, experts en 
notarissen, opgenomen worden.

« Sociale voorzieningen » leiden niet tot een verhoging van 
de produktiecapaciteit. T ot de sociale investeringen 
behoren de aankoop of de inrichting van kantines, 
sportvelden, ontspanningslokalen, enz., evenals de aan 
koop of inrichting van woningen voor werknemers van de 
onderneming.

Aangezien de grens tussen produktieve en sociale inves
teringen in vele gevallen moeilijk kan getrokken worden, 
moeten de genoemde sociale investeringen slechts als een 
aanwijziging worden beschouwd.

Indien de sociale investeringen niet afzonderlijk in de 
boekhouding zijn opgenomen, dienen de bedragen ge
schat te worden door de aangevers.

b. Vermindering van het geïnvesteerde kapitaal

Deze inlichtingen dienen eventueel verstrekt te worden, 
zelfs w anneer geen enkele nieuwe investering tot stand is 
gekomen.

Transacties tussen de vestigingen van dezelfde onderne
ming dienen niet opgenomen te worden.

De w aardebepaling van de verkopen aan derden moet 
geschieden tegen de werkelijk verkregen prijs en niet 
tegen de boekwaarde.

Bij afbraak moet het op te geven bedrag gelijk zijn aan de 
prijs van de verkochte m aterialen, inzover een verkoop 
heeft plaatsgehad. Indien zij opnieuw werden gebruikt 
voor een nieuw bouwwerk of een verbouwing, mag de 
w aarde ervan niet in de verm indering van het geïn
vesteerd kapitaal begrepen zijn.

Bij vernietiging wordt de verm indering van het geïnves
teerd kapitaal geraam d tegen de werkelijke w aarde van 
de activa vóór de vernietiging, ongeacht o f ze al dan niet 
afgeschreven zijn.

c. Afschrijvingen

H et betreft de afschrijvingen, die aan de A dm inistratie 
van de directe belastingen voorgesteld werden of zullen 
worden.

De bedragen hebben betrekking op het gehele geïnves
teerde kapitaal van de vestiging en dus niet alleen op de 
aankopen tijdens het verslagjaar; de afschrijvingen voor 
dubieuze debiteuren mogen niet in aanm erking worden 
genomen.

d. Financiering van de investeringen

De « financiering uit de eigen middelen van de onderneming », 
om vat de financiering uit de reserves, het am ortisatie- 
fonds, de verkoop van gebouwen en afbraakm aterialen, 
terreinen, gebruikte transportm iddelen, enz.

De « financiering uit andere middelen » om vat de financiering 
met kapitalen afkomstig uit kapitaalsverhogingen, obli
gatieleningen, leningen, kredieten en voorschotten, 
verzekeringsvergoedingen of andere vergoedingen voor 
geleden schade.

Tabel IV-5

Regionale industriële investeringen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De totale investeringen ingedeeld naar de 
gewesten der vestigingen. Verschillen met tabel IV-4 
zijn dat elektriciteit, gas en w aterdistributie hier niet 
zijn in opgenomen, om dat het voor deze groep niet 
mogelijk is de investeringen regionaal te verdelen (bij 
deze bedrijven worden de uitgaven alleen op de 
m aatschappelijke zetel geboekt).

b. Eenheid : M iljarden franken; in de oorspronkelijke 
statistiek : duizenden franken.

c. Bron : N .I.S  : Regionaal Statistisch Jaarboek.
De statistiek bestaat sinds 1976.

d. Frequentie : O p basis van de jaarlijkse enquêtes.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Zie tabel IV-4. Verm eld zij da t de gewesten overeen
stemmen met de omschrijving gegeven in artikel 1 van de 
wet tot oprichting van voorlopige gemeenschaps- en 
gewestinstellingen, gecoördineerd op 20 ju li 1979 (Bel
gisch Staatsblad van 31 ju li 1979).

Tabel IV-6

Industriële produktie

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel geeft het verloop weer van de 
produktie in de gezamenlijke nijverheid enerzijds 
exclusief de bouwnijverheid, anderzijds inclusief deze 
bedrijfstak.

b. Eenheid : Laspeyres-kettingindexcijfers omgezet in in
dexcijfer 1970 =  100.

c. Bron : N .I.S . : Statistisch Jaarboek  van België —  
Hoofdstuk « Nijverheid »; Statistisch Tijdschrift; 
W eekbericht (vroegste publicatie).
H et indexcijfer is maandelijks beschikbaar vanaf 
1948.

d. Frequentie : M aandindexcijfers. Het jaarcijfer is het 
rekenkundige gemiddelde van de 12 m aanden.
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H et N .I.S. houdt maandelijks tellingen, in principe bij 
alle industriële ondernem ingen of hun beroepsfederaties. 
H et antwoord is verplichtend. De partiële produktie- 
indexcijfers van de verschillende m aanden van het 
beschouwde ja a r  worden berekend ten opzichte van de 
m aandgem iddelden van het voorgaande jaa r. U it deze 
enkelvoudige indexcijfers worden samengestelde index
cijfers berekend door middel van wegingscoëfficiënten 
ontleend aan de gegevens van het laatste definitief 
gekende jaa r.

De indexcijfers op vaste basis worden dan bekomen door 
vermenigvuldiging van de opeenvolgende kettingindex- 
cijfers, bekomen sinds het basisjaar.

De indexformule voor elke bedrijfstak ziet er als volgt 
uit :

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling  1 D aarin is de enkelvoudige produktie-index van de be-
<to

schouwde m aand (bijvoorbeeld decem ber 1980) ten 
opzichte van het m aandgem iddelde van het vooraf
gaande ja a r  (bijvoorbeeld 1979) voor produkt(groep) i. 
w‘0 is het gewicht van i tijdens het laatste definitief gekend 
jaar.

Dezelfde formule w ordt gebruikt om uit de indexcijfers 
der bedrijfstakken het globale indexcijfer voor alle be
drijfstakken te berekenen. Eén der voordelen van het 
werken m et d it kettingindexcijfer is da t nieuwe aktivitei- 
ten statistisch heel gemakkelijk kunnen ingeschakeld 
worden.

De wegingscoëfficiënten welke gebruikt worden om dit 
globale indexcijfer te berekenen zijn van drieërlei aard  : 
de bruto toegevoegde w aarde tegen factorkosten, de 
uren-arbeiders en de w aarde van de produktie.

Eerstgenoemde wordt aangewend op het niveau van de 
bedrijfsklasse, de tweede voor de onderdelen van de 
bedrijfsklassen; de w aarde van de produktie w ordt als 
weging gebruikt op het niveau van de produkten.

De toegepaste coëfficiënten worden om de twee ja a r  
aangepast.

1970-
1971

1972-
1973

1974-
1975

1976-
1977

1978-
1979 1980

Extractieve nijverheid
Steenkoolm ijnen............................................ 3,7 4,4 2,9 2,5 2,3 2,6
Overige extractieve nijverheid................... 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 0,8

4,9 5,6 4,1 3,7 3,3 3,4
Verwerkende nijverheid
Voedingsmiddelen, d ra n k e n ...................... 10,4 10,1 8,3 9,1 7,7 9,2
T a b a k ............................................................... 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8
T ex tie l.............................................................. 9,0 8,0 7,3 7,3 6,7 5,9
K leding en schoeisel...................................... 4,6 4,2 3,7 4,9 3,9 3,7
H out en m eubelen......................................... 5,0 5,6 4,9 5,3 4,8 4,6
L eder................................................................ 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3
Papier, drukkerij, u itgeverij....................... 2,3 2,5 2,6 2,4 2,8 2,2
R u b b e r ............................................................. 0,8 0,7 0,7 0,9 0,8 0,7
C hem ie ............................................................. 8,2 9,3 10,5 12,1 11,9 12,3
Petroleum - en steenkoolderivaten............ 1,0 1,2 1,1 0,8 1,2 0,5
N iet-m etaalhoudende m ineralen ............... 6,3 6,2 6,0 5,7 5,2 5,1
Basis-metaalnij verheid................................. 13,0 13,1 15,2 12,7 17,0 10,8
M etaalverwerkende nijverheid .................. 26,2 24,4 27,8 26,8 27,2 31,9
Elektriciteit..................................................... 6,1 6,7 5,7 6,1 5,2 6,9
W aterd istribu tie ............................................ 1,1 1,2 1,1 1,2 1,4 1,7

95,1 94,4 95,9 96,3 96,7 96,6

Algemeen indexcijfer......................................... ......  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 Z ie ook :
—  « D e  h e rz ie n in g  1964 v a n  de  in d ex  d e r  in d u s tr ië le  p ro d u k tie  » in 

S ta tis tis ch  T ijd sc h rif t,  n u m m e r  9 -10 , 1964.
—  O .E .S .O . —  « S ou rces  a n d  m e th o d s  », n u m m e r  3, ja n u a r i  1968.
—  Prof. R . D e re y m ae k e r « S ta tis tiek en  ten  d ie n s te  v a n  de  b e d rijv en

—  H u n  b e sch rijv in g  en  m e th o d o lo g ie  » in  S ta tis tis ch  T i jd sc h rif t 
1979, n u m m e r  12 en  1980, n u m m e r 1 en  S ta tis tis ch e  S tu d iën , 
n u m m e r 58, 1980.
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H et globale indexcijfer, inclusief de bouwnijverheid heeft volgende w egingen :

1970-
1971

1972-
1973

1974-
1975

1976-
1977

1978-
1979 1980

Extractieve en verwerkende n ijverheid ........... .....  80,8 81,5 81,5 82,2 81,3 78,7
Bouwnijverheid...................................................... 19,2 18,5 18,5 17,8 18,7 21,3

3. Speciale kenmerken

Voor de berekeningswijzen van enkele sectoren dienen 
volgende bemerkingen geformuleerd te worden :
—  Voor de hout- en de confectienijverheid worden de 

indexcijfers berekend op basis van de w aarde der 
leveringen in constante prijzen (gegevens over de 
produktie ontbreken).

—  Voor de metaalverwerkende nijveVheid berekent men 
een indexcijfer per produktengroep op basis van de 
leveringen in hoeveelheid en in constante prijzen 
enerzijds en op basis van het aantal uren-arbeiders 
anderzijds. De berekeningswijze wordt nader uitge
legd in de reeds geciteerde N .I.S .-studie van 1964.

—  De indexcijfers voor de bouwnijverheid worden 
maandelijks berekend op basis van de uren-arbeiders. 
Om  rekening te houden m et de produkdviteit worden 
deze indices verbeterd m et een coëfficiënt die beko
men wordt door, voor een gegeven jaa r , het index
cijfer van de ou tput der bouwnijverheid in constante 
prijzen, berekend in het raam  van de nationale 
rekeningen, te delen door het gemiddelde van de 
bovengenoemde maandelijkse indexcijfers.

H et N .I.S. berekent nog drie andere reeksen index
cijfers :
—  verbeterd voor de ongelijke samenstelling van de 

m aanden;
—  gezuiverd voor seizoeninvloeden;
—  gezuiverd voor seizoeninvloeden en toevallige fac

toren (trend-cycle). 1

Tabel IV-7

Regionale industriële produktie 

Basisgegevens

a. Inhoud : H et cijfer voor het Rijk stem t overeen met het 
m aandgem iddelde uit tabel IV-6. De andere cijfers 
geven de industriële produktie weer in de 3 gewesten. 
O pnieuw  w ordt een indexcijfer gepresenteerd met en 
een zonder de bouwnijverheid.

De gewesten stem m en overeen met de omschrijving van 
artikel 1 van de wet tot oprichting van voorlopige 
gemeenschap- en gewestinstellingen, gecoördineerd op 
20 ju li 1979 (Belgisch Staatsblad van 31 juli 1979).

1970-
1971

Grondstoffen en interm ediaire goederen...............  57,8
Investeringsgoederen................................................. 10,6
N iet-duurzam e consum ptiegoederen.....................  16,7
D uurzam e consum ptiegoederen.............................. 14,9

b. Overige gegevens : Zie tabel IV-6.

Tabel IV-8

Nijverheidsproduktie naar bestem m ing van de goederen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De (her)groepering van de maandelijkse 
produktie-indexcijfers volgens de bestem m ing van de 
goederen. H et relatieve belang van de verschillende 
bedrijfstakken in de diverse bestem m ingen wordt 
geraam d op basis van de input-output-tabellen voor 
België.

b. Overige gegevens : Zie tabel IV-6.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Grondstoffen en intermediaire goederen om vatten de steenkool 
en andere extracdeve industrieën, delen van de voedings
middelen-, de textiel-, de hout-, papier- en kartonnijver- 
heid, van de chemische halffabrikaten en van de rubber- 
nijverheid, de industrie van de aardolie- en steenkool- 
derivaten, de industrie van de niet-m etaalhoudende 
m ineralen, de basis-m etaalnijverheid en een deel van de 
w ater- en elektriciteitsdistributie.

De investeringsgoederen (exclusief bouwnijverheid) bevatten 
de m etaalverwerkende industrie, de industrie der niet- 
elektrische machines, de industrie der elektrische m a
chines, de industrie van het vervoerm ateriaal en der 
precisie-instrumenten.

Niet-duurzame consumptiegoederen om vatten de grootste de
len van de voedingsmiddelennijverheid, de fabricage van 
dranken en de tabaksnijverheid, een belangrijk deel van 
de chemische nijverheid en een belangrijk deel van de 
aardolie-industrie, van de elektriciteit- en de w aterdistri- 
butie.

De duurzame consumptiegoederen tot slot slaan op een klein 
deel van de textielnijverheid, de kledingsnijverheid en 
lederartikelen, de m eubelindustrie, de lederindustrie, een 
deel van de glas- en ceramieknijverheid en de industrie 
van elektrische huishoudelijke apparaten , de auto-, 
motorrijwiel- en fietsnijverheid.

De toegepaste wegingscoëfficiënten kenden het volgende 
verloop :

1972-
1973

1974-
1975

1976-
1977

1978-
1979 1980

58,7 59,3 57,3 60,2 56,1
9,8 11,4 11,3 11,4 12,9

17,1 15,2 16,1 14,7 16,6
14,4 14,1 15,3 13,7 14,4



Tabel IV-9 Tabel IV-14
Extractieve nijverheid —  Produktiestatistieken

a. Inhoud : Volledig analoog aan de produktiestatistie
ken voor de gezamenlijke nijverheid, geeft deze tabel 
een evolutie van de produktiestatistieken in de extrac
tieve nijverheid, da t wil zeggen « Steenkolenmijnen 
en hun elektriciteitscentrales » en « Graverijen, groe
ven, aanverw ante industrieën en exploitatie van 
terrils ».

b. Overige gegevens : Zie tabel IV-3.

Verwerkende nijverheid —  Produktie

a. Inhoud : De in deze sector bestudeerde bedrijfstakken 
zijn dezelfde als die welke in de voorgaande tabellen 
aangegeven werden.
De industriële produktie is op dezelfde wijze gedefi
nieerd als bij de gezamenlijke nijverheid.

b. Overige gegevens : Zie tabel IV-6.

Tabel IV-10

Extractieve nijverheid —  Investeringen

a. Inhoud : De opbouw en de inhoud van deze tabel 
stem t volledig overeen m et die van de industriële 
investeringen van de gezamenlijke nijverheid. Voor 
de inhoud van de diverse rubrieken verwijzen we 
naar de toelichting van tabel IV-4.

b. Overige gegevens : Zie tabel IV-4.

Tabel IV-11

Extractieve nijverheid —  Produktie

a. Inhoud : Deze tabel geeft de evolutie weer van de 
industriële produktie van de sub-sector Extractieve 
nijverheid. Vooreerst vindt men de evolutie van 3 be
drijfstakken (steenkool, steengroeven, kalksteen en 
natuurlijk calcium -carbonaat) en tot slot van de sub
sector in zijn totaliteit.

b. Overige gegevens : Zie tabel IV-6.

Tabel IV-12

Verwerkende nijverheid —  Produktiestatistieken

a. Inhoud : Deze tabel geeft de evolutie weer van de 
produktiestatistieken in de bedrijfstakken van de 
verwerkende nijverheid : voedingsmiddelen, dranken 
en tabak; textiel; kleding, schoeisel en leder; hout en 
meubelen; papier, drukkerij en uitgeverij; chemische, 
rubber- en plastiekverwerkende nijverheid; petro
leum- en steenkoolderivaten; niet-m etaalhoudende 
mineralen; basism etaalnijverheid en m etaalverw er
kende nijverheid en scheepsbouw.

b. Overige gegevens : Zie tabel IV-3.

Tabel IV-13

Verwerkende nijverheid —  Investeringen

a. Inhoud : Deze tabel is een gedetailleerde weergave 
naar bedrijfstakken van de industriële investeringen 
in de verwerkende nijverheid. Zij vergt geen nadere 
toelichtingen dan die welke gegeven zijn in de 
tabel IV-4.

b. Overige gegevens : Zie tabel IV-4.

Tabel IV-15

Verwerkende nijverheid —  Bezetting van het produktie- 
vermogen

1. Basisgegevens

a . Inhoud : De eerste rubriek geeft de gem iddelde bezet
tingsgraad aan, da t wil zeggen de procentuele ver
houding van de bezetting van het produktieverm ogen 
tegenover het totale geïnstalleerde vermogen tijdens 
de aangeduide m aand.

De volgende rubrieken gaan dieper in op de beperkende 
factoren. Zij zijn m et nam e de resultaten van de vragen 
om trent de voornaam ste oorzaken van de onvolledige 
bezetting van het produktieverm ogen. De bedrijfsleiders 
dienen te verm elden of de beperkende factoren be
trekking hebben op ontoereikendheid van de vraag, 
gebrek aan vakkundige arbeidskrachten en /o f stafperso
neel, ontoereikende uitrusting of tekortschietende be
voorrading. De geciteerde cijfers geven telkens de pro
centuele verhouding weer van het aantal deelnemers dat 
de onvolledige bezetting toeschrijft aan één der vier 
geciteerde oorzaken.

b. Eenheid : Procentuele verhoudingen.

c. Bron : N.B.B. —  C onjunctuurtests. De gegevens zijn 
beschikbaar vanaf 1962.

d. Frequentie : T o t mei 1978 : jan u ari, mei, oktober; 
vanaf septem ber 1978 : m aart, jun i, septem ber, de
cember.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De resultaten over de bezetting van het produktieverm o
gen worden verkregen uit de enquêtes die de N.B.B. in de 
verwerkende nijverheid houdt. De berekening van het 
gemiddelde percentage van de bezetting van het pro
duktievermogen steunt op een trapsgewijze weging : de 
voor ieder produkt (of reeks produkten) vermelde per
centages zijn gewogen met de omzet van het bedrijf voor 
d a t produkt (of reeks produkten). O m  te komen tot de 
gemiddelde bezettingsgraad van een sector worden de 
verkregen percentages gewogen door de verhouding te 
berekenen tussen de toegevoegde w aarde van het pro
dukt (of reeks produkten) volgens de nationale rekenin
gen, en de totale toegevoegde w aarde van de sector. De 
toegevoegde w aarde van deze sectoren w ordt dan als 
weging gebruikt om te komen tot het gemiddelde percen
tage van bezetting van het produktievermogen.

Voor de beperkende factoren gelden dezelfde methodes 
en wegingspercentages als hiervoor vermeld.
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Volgende industrietakken zijn doorheen het grootste deel 
der ja ren  zeventig in de enquête opgenomen : de textiel
nijverheid, schoen- en kledingnijverheid, hout- en meu- 
belfabricage, papier en karton, ledernijverheid, plastiek- 
verwerkende industrie, aardolie-industrie, vervaardiging 
en eerste verwerking van ferro- en non-ferrometalen, 
vervaardiging van steen, cem ent en glas, de chemische 
nijverheid, de vervaardiging van kunstm atige en synthe
tische vezels, de vervaardiging van m etaalprodukten, 
m achinebouw, elektronische industrie, automobielbouw 
en overige transportm iddelenfabricage.

Tabel IV-16
Verwerkende nijverheid —  Gem iddelde verzekerde acti- 
viteitsduur

1. Basisgegevens

a . Inhoud : In het kader van het maandelijkse conjunc- 
tuuronderzoek van de N.B.B., w ordt een bijkomende 
vraag gericht aan de industrie m et betrekking tot de 
gemiddelde, door de orderpositie verzekerde arbeids
d u u r op het einde van de m aand.

Deze duur drukt de verhouding uit tussen, enerzijds de 
geboekte bestellingen en anderzijds, het produktietem po. 
De beide factoren zijn bijgevolg van belang bij de 
interpretatie van het bekomen cijfer. Zo kan een verlen
ging van de duur betekenen da t de binnengekomen 
bestellingen sneller zijn gestegen dan de produktie, of dat 
ze trager gedaald zijn dan de produktie, of da t ze gelijk 
gebleven zijn of gestegen zijn bij een gedaald produktie
tempo.

b. Eenheid : De gemiddelde verzekerde activiteitsduur is 
uitgedrukt in m aanden, m et dien verstande d a t de 
cijfers na de komma een decimale indeling der 
m aanden weergeven.

c. Bron : N.B.B. —  C onjunctuurtests.

d. Frequentie : M aandelijks.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De weging en werkwijze om te komen tot een gemiddeld 
cijfer voor de verwerkende nijverheid gebeurt op dezelfde 
wijze als voor de bezetting van het produktieverm ogen 
(zie tabel IV -15). Ook de geënquêteerde bedrijfstakken 
zijn dezelfde, met bijvoeging van het bouwbedrijf.

c. Bron : I.R .E .S. —  Niet gepubliceerd —  Beschikbaar 
sinds 1969 op kwartaalbasis.

d. Frequentie : De gepubliceerde jaarcijfers zijn het re
kenkundige gemiddelde van kwartaalindexcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling 1

De loonkosten worden verkregen door bij het bruto- 
uurloon de werkgeversbijdragen (voor Sociale Zekerheid 
en verzekering) te tellen.

De index van de produktiviteit van de verwerkende nijver
heid w ordt als volgt berekend :

Produktie van de verwerkende nijverheid 

Door arbeiders en bedienden gepresteerde uren

De teller om vat de produktie van de gehele verwerkende 
nijverheid. De noemer w ordt als volgt berekend : voor de 
arbeiders geldt het totaal der m an-uren van alle bedrijven 
begrepen in het N .I.S.-indexcijfer van de produktie. H et 
totaal der m an-uren is berekend per m aand van gelijke 
lengte. Voor de katoen- en vlasspinnerijen werd een 
ram ing gem aakt door aan het aantal arbeiders hetzelfde 
aantal m aanduren per arbeider toe te kennen als voor de 
overige textielsectoren.

Voor de bedienden wordt het aantal bedienden vermenig
vuldigd met een gemiddeld vast aantal per bediende 
gepresteerde uren, rekening houdend m et de verm inde
ring van de maandelijkse arbeidsduur doorheen de jaren .

De loonkosten per eenheid produkt tot slot, zijn het quotiënt 
van het indexcijfer der loonkosten en d a t van de pro
duktiviteit.

Tabel IV-18

Bouwbedrijf —  Produktiestatistieken

a. Inhoud : De tabel geeft de evolutie weer van de 
algemene resultaten van de jaarlijkse produktiesta
tistieken in het bouwbedrijf.

In  tegenstelling tot de andere bedrijfstakken heeft de 
telling hier betrekking op ondernem ingen m et 10 arbei
ders of meer voor verbouwingswerken en 20 arbeiders of 
meer als het om ruwbouw gaat.

b. Overige gegevens : Zie tabel IV-3.

Tabel IV-17

Verwerkende nijverheid —  Loonkosten, produktiviteit
en loonkosten per eenheid produkt

1. Basisgegevens

a . Inhoud : De tabel geeft een overzicht van de evolutie 
in een drietal indicatoren van de concurrentiekracht 
van de verwerkende nijverheid : loonkosten, pro
duktiviteit en loonkosten per eenheid produkt. De 
hier weergegeven cijfers vatten de evolutie bij arbei
ders en bedienden samen.

b. Eenheid : Indexcijfers 1970 =  100.

Tabel IV-19

Bouwbedrijf —  Investeringen

a. Inhoud : Volledig analoog met voorgaande tabellen 
over de industriële investeringen. Te verm elden is da t 
de investeringen enkel betrekking hebben op bedrij
ven die 20 of meer personen tewerkstellen.

b. Overige gegevens : Zie tabel IV-5.

1 Z ie ook : C en tre  d e  R ech erch es  E co n o m iq u es  d e  P U n iv e rs ité  de  
L o u v a in  : « D éfin itions  e t M e th o d e s  S ta tis tiq u e s  », 1962.
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Tabel IV-20

Elektriciteit, gas en water —  Produktiestatistieken

a. Inhoud : Volledig gelijklopend aan voorgaande (geza
menlijke en bedrijfstak-) tabellen geeft de tabel de 
jaarlijkse produktiestatistieken weer van de sub
sector elektriciteit, gas en water.

b. Overige gegevens : Zie tabel IV-3.

Tabel IV-21

Elektriciteit, gas en w ater —  Investeringen

a. Inhoud : Conform aan voorgaande tabellen over de 
industriële investeringen geeft de tabel de evolutie

ervan weer voor de subsector elektriciteit, gas en 
water.

b. Overige gegevens : Zie tabel IV-4.

Tabel IV-22

Elektriciteit, gas en w ater —  Produktie

a. Inhoud : De tabel geeft de evolutie weer in de indus
triële produktie van de bedrijfstakken elektriciteit en 
waterdistributie.

b. Overige gegevens : Zie tabel IV-6.



V. Diensten

A. ALGEMENE INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste cijfergegevens 
met betrekking tot de dienstensector vermeld.

In de eerste plaats wordt de dienstensector in een macro- 
economisch kader geplaatst : de eerste tabellen bevatten 
de bruto toegevoegde w aarde en de bruto binnenlandse 
kapitaalvorm ing van de dienstensector volgens de natio
nale rekeningen. Ook wordt de omzet van de niet- 
industriële bedrijven gegeven.

Nadien worden verschillende deelaspecten van de dien
sten belicht. Achtereenvolgens worden statistieken ver
meld betreffende de handel, de banken, de verzekerin
gen, het vervoer, het verkeer en de overige diensten 
(zoals de schoolopleiding, de medische verzorging, het 
toerisme en het bioscoopbezoek).

De hier gepubliceerde tabellen werden vrijwel allemaal 
overgenomen van het N .I.S. D it laatste beschikt over

veel meer gedetailleerde gegevens met betrekking tot de 
diensten.

De tabellen van het onderhavige hoofdstuk hebben het 
voordeel da t ze, in de m ate van het mogelijke, statistie
ken bevatten die een periode van tien ja a r  bestrijken 
zodat de ontwikkeling in de tijd kan worden gevolgd. D it 
is niet steeds het geval in het Statistisch Jaarboek  van 
België dat soms wel uiterst gedetailleerde gegevens 
bevat, m aar d it slechts voor één jaa r.

Bibliografie
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—  W eekbericht

B COMMENTAAR PER TABEL

Tabel V-l

Bruto toegevoegde w aarde (tegen factorkosten)

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel geeft een indeling van de rubrieken :
6. H andel, bank- en verzekeringswezen, woongebou
wen, 7. Vervoer en verkeer en 8. Diensten van tabel 
1-5. « N ationale rekeningen —  Bruto toegevoegde 
w aarde tegen factorkosten per bedrijfstak ».

b. Eenheid : M iljarden franken. H et N .I.S . verstrekt de 
gegevens in miljoenen franken.

c. Bronnen : N .I.S . —  Statistisch Jaarboek  van België -  
Hoofdstuk « N ationale rekeningen »; Statistische 
Studiën (jaarlijks speciaal num m er); Statistisch T ijd
schrift. Vergelijkbare cijfers (bron : N .I.S.) bestaan 
vanaf 1953.

d. Frequentie : Jaarlijkse berekening in het kader van de 
nationale rekeningen.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De bijdrage die een bepaalde bedrijfstak tot het nationale 
produkt levert wordt aangeduid als de toegevoegde 
waarde van deze tak. Zij is gedefmiëerd als het bedrag 
dat door de ingezette produktiefactoren (arbeid, kapi
taal...) wordt toegevoegd aan de w aarde van de ver
bruikte grond- en hulpstoffen.

In tegenstelling tot de netto toegevoegde w aarde, bevat 
de bruto toegevoegde waarde ook de afschrijvingen en de 
bedrijfsprovisies van de betreffende bedrijfstak.

D aarnaast is de bruto toegevoegde w aarde weergegeven 
tegen factorkosten. D it houdt in d a t geen rekening werd 
gehouden met indirecte belastingen en met subsidies. 
Deze beide factoren zijn van invloed op de uiteindelijke 
prijs welke door de verbruiker zal betaald worden.



De methode welke gebruikt w ordt om de toegevoegde 
waarde rechtstreeks te berekenen bestaat erin het ver
schil te nemen tussen de outputw aarde en de in- 
putw aarde van de bedrijfstak. Deze laatste is exclusief de 
diensten der eigen productiefactoren.

W at de inhoud van de verschillende bedrijfstakken van 
de dienstensector betreft kunnen volgende opmerkingen 
worden gem aakt :
—  de rubriek « Groot- en kleinhandel » om vat niet de 

verkoop van autovoertuigen en de activiteiten ver
meld onder de rubriek « Andere diensten aan gezin
nen » (zie hierna). De distributie van gas in flessen is 
wel begrepen in deze rubriek;

—  in de bedrijfstak « D istributie van petroleum pro- 
dukten » onderscheidt men twee sectoren, namelijk 
de distributiem aatschappijen en de pomphouders. 
Deze rubriek om vat niet de distributie van gas in 
flessen;

—  de rubriek « Spoorwegvervoer inclusief arsenalen 
N.M .B.S. » om vat de N.M .B.S., de N .M .V.B. en de 
tram m aatschappijen. O p te merken valt dat de 
toegevoegde w aarde die verband houdt met het 
personenvervoer per autobus da t door deze m aat
schappijen verricht wordt, hier niet in aanm erking 
w ordt genomen m aar wel opgenomen wordt in de 
rubriek « W egvervoer »;

—  in de bedrijfstak « Zeevervoer en binnenscheep
vaart » w ordt alleen het vervoer da t onder Belgische 
vlag varende schepen verrichten in aanm erking geno
men. De toegevoegde waarde in verband met de 
exploitatie, door Belgische onderhorigen, van onder 
vreemde vlag varende schepen wordt dus buiten 
beschouwing gelaten;

—  de rubriek « M edische beroepen » is exclusief de 
hospitalen die onder de rubriek « Andere diensten 
aan gezinnen » zijn opgenomen;

—  de rubriek « Andere diensten aan bedrijven » om vat 
onder meer de juridische diensten, veeartsen, schoon
m aakbedrijven, agentschappen in onroerende goede
ren, patronale beroepsverenigingen en de accoun
tants. Een gedeelte van deze diensten is bestemd voor 
de gezinnen;

—  de rubriek « Andere diensten aan gezinnen » omvat 
onder meer hotels, restaurants, cafe’s, ontspanning, 
reisagentschappen, herstellen van klederen en schoe
nen, fotostudio’s, begrafenisondernemingen, hospita
len en zadel- en gareelmakerijen. Een gedeelte van 
deze diensten is bestemd voor de bedrijven of de 
Overheid.

Tabel V-2

Bruto binnenlandse kapitaalvorm ing

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel geeft een indeling van de rubrieken 
C .6a , C.7 en C.8 van tabel 1-12 « Besteding van het 
nationaal produkt ».

b. Overige gegevens : Zie tabel IV-2 « Bruto binnenlandse 
kapitaalvorm ing in de nijverheidssector ».

De bruto binnenlandse kapitaalvorm ing van de verschil
lende bedrijfstakken w ordt door het N .I.S. bepaald aan 
de hand van verscheidene bronnen en methodes van 
ram ing, die herhaaldelijk werden gewijzigd. Hierbij 
kunnen volgende opmerkingen worden gem aakt :

1. De ramingen in verband met de bruto binnenlandse 
kapitaalvorm ing door de sector « H andel, bank- en 
verzekeringswezen », tot en m et 1970, berusten op de 
fiscale statistieken die op alle Belgische vennootschappen 
betrekking hebben en op homogene balansreeksen van de 
voornaam ste, hier te lande gevestigde naam loze vennoot
schappen, gepubliceerd door de ASLK. M et ingang van
1971 gebeuren de ram ingen met betrekking tot de bruto 
binnenlandse kapitaalvorm ing van de krediet- en verze
keringsondernemingen op grond van de statistiek « In 
vesteringen en afschrijvingen van de krediet- en verzeke
ringsondernemingen » die bij koninklijk besluit van 6 de
cember 1971 opgelegd werd aan de Belgische private 
ondernem ingen, aan de in België gevestigde buitenlandse 
private ondernem ingen en aan de publiekrechterlijke 
instellingen die behoren tot een van de volgende catego
rieën :

—  de ondernem ingen die voorkomen op de lijst van de 
banken vastgesteld door de Bankcommissie, en de 
juridische zelfstandige ondernem ingen die het onroe
rende patrim onium  van een bank beheren;

—  de ondernem ingen onderworpen aan hoofdstuk I van 
de wet van 10 jun i 1964 op het openbaar aantrekken 
van spaargelden, w aarvan de lijst w ordt opgem aakt 
door de Bankcommissie; het betreft ondernem ingen 
die gelden aantrekken op meer dan 6 m aand en die 
deze gelden op een door de wet voorziene of door de 
Bankcommissie toegelaten wijze plaatsen;

—  de private spaarkassen onderworpen aan de controle 
van het C.B.K.S. (vanaf 1 mei 1976 : Bankcom 
missie);

—  de natuurlijke of rechtspersonen die door de M inister 
van Economische Zaken erkend zijn in toepassing 
van de wet van 9 ju li 1957 tot regeling van de verkoop 
op afbetaling en van zijn financiering, m et uitzonde
ring van degenen die zelf goederen op afbetaling 
verkopen of diensten op afbetaling verlenen;

—  de hypotheekm aatschappijen ingeschreven op de lijs
ten bekendgem aakt door het M .E.Z. overeenkomstig 
het koninklijk besluit van 7 jan u ari 1936 tot regle
m entering van de hypothecaire leningen en tot inrich
ting van de controle op de ondernem ingen van hypo
thecaire leningen;

—  de verzekeringsm aatschappijen en -instellingen, met 
uitzondering van die welke zich uitsluitend bezighou
den met verzekeringen in het raam  van de verplichte 
sociale zekerheid met nam e de ziekte- en invaliditeits
verzekering, de verzekering tegen arbeidsongevallen 
en beroepsziekten, de pensioen- en werkloosheids
verzekeringen; worden evenmin bedoeld de make
laars en agenten in verzekeringen;

—  de beleggings- en portefeuillem aatschappijen, da t wil 
zeggen de ondernem ingen en instellingen w aarvan de 
bedrijvigheid voornamelijk steunt op het aanhouden 
van participaties in één of meer Belgische of buiten
landse ondernem ingen welke hen al dan niet, in 
rechte of in feite, de m acht verlenen, alleen of in 
samenwerking met anderen, de bedrijvigheid van die

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling
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ondernem ingen te leiden. H un voornamelijk finan
ciële aard  blijkt daaru it d a t de w aarde van hun 
portefeuille aandelen of deelbewijzen van vennoot
schappen ten minste de helft van hun eigen middelen 
vertegenwoordigt;

—  alle andere private of openbare kredietinstellingen en 
-ondernemingen die een financieringsfunctie uitoefe
nen, dat wil zeggen gelden van derden verzamelen 
om ze op hun beurt aan kredietnemers uit te lenen;

—  de N.B.B.

Om onderworpen te worden aan de statistiek moeten de 
ondernemingen in de loop van het ja a r  minstens 10 per
sonen tewerkgesteld hebben. _

2. De ram ingen in verband met de sector « W oongebou
wen » gebeuren op basis van de statistiek der voltooide 
gebouwen; per categorie (woningen gebouwd door tus
senkomst van organism en zoals de ASLK, de N .M .H ., 
de N .L .M ., het W oningfonds van de Bond der Kroost
rijke Gezinnen van België) werd een gemiddelde prijs 
berekend zodat het bedrag der bruto investeringen in 
woongebouwen vastgesteld kan worden. Deze resultaten 
worden verhoogd m et het verschil, in waarde, tussen de 
gebouwen in aanbouw  bij het begin en op het einde van 
het ja a r , en m et het geraam de bedrag der registratie
rechten geïnd bij de overdracht van woongebouwen en 
bouwgronden.

3. De meeste uitkom sten van de rubriek « Vervoer en 
V erkeer»  kwamen tot en met 1970 voort uit een 
rechtstreekse enquête bij de betrokken vennootschappen, 
adm inistraties en instellingen. Hierbij werden de investe
ringen in Rijkswegen alsmede de uitgaven voor provin
cie- en gemeentewegen buiten beschouwing gelaten (ze 
komen voor in de bruto binnenlandse kapitaalvorm ing 
van de Overheid). De rubriek « Wegvervoer » omvatte 
de investeringen in vrachtwagens, autobussen, autocars 
en taxi’s. Voor de eerste nam  men aan dat één derde van 
de aankopen van vrachtwagens van twee ton en meer 
verricht werd door de hier beschouwde sector (de 
resterende twee derden komen in hoofdzaak op rekening 
van de investeringen in handel en nijverheid); wat de 
autobussen en autocars betreft werd de waarde van de 
investeringen geraam d op grond van het totaal tijdens 
het ja a r  tot het verkeer toegelaten autobussen en auto
cars, en een gemiddelde prijs. De investeringen in taxi’s 
werden forfaitair vastgesteld.

M et ingang van 1971 berusten de ram ingen van de bruto 
binnenlandse kapitaalvorm ing in de sector « Vervoer en 
verkeer»  op de bij koninklijk besluit van 14 april 1972 
voorgeschreven jaarstatistiek  betreffende de investerin
gen van de ondernem ingen voor personen- en /of goede
renvervoer voor rekening van derden, die 10 of meer 
personen in dienst hebben.

O ndernem ingen die als hoofdbedrijvigheid een neven
activiteit van het vervoer uitoefenen (bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen, reisbureau’s, expediteurs, scheepsagen
ten, douaneagentschappen) zijn niet aan de statistiek 
onderworpen.

N aar hun aard  worden de investeringen ingedeeld in : 
vervoermiddelen (m et een indeling naar soort vervoer
middel); hijs-, laad- en lostoestellen, containers, pallets 
en ander hulpm aterieel voor het vervoer; verbetering en 
omvorming van gebruikt materieel; meubelen; construc

tie van gebouwen en kaden evenals grondverbeteringen; 
onbebouwde terreinen; bestaande gebouwen en 
constructies evenals bebouwde terreinen; investeringen 
voor sociale doeleinden.

Volgens dezelfde indeling w ordt ook de w aarde van de 
verm indering van het geïnvesteerde kapitaal (verkopen, 
afbraken, vernietigingen en buitengebruikstellingen) ge
vraagd. Door het verschil te maken tussen de verm eerde
ring en de verm indering van het geïnvesteerd kapitaal 
verkrijgt men de w aarde van de bruto-investeringen.

4. De investeringen van de overheid bestaan uit de 
investeringen van de centrale overheid (m et inbegrip van 
de fondsen voor orde en de parastatale instellingen) en de 
investeringen van de ondergeschikte besturen (provin
cies, gemeenten en commissies voor openbare onder
stand of, vanaf 1976, openbare centra voor m aatschappe
lijk welzijn). Voor de investeringen van de centrale 
overheid worden uit de door het M inisterie van F inan
ciën opgemaakte rekeningen alle gegevens geput met 
betrekking tot de ordonnanceringen en verwezenlijkte 
opbrengsten in verband m et de beweging van de investe
ringsgoederen van de Staat. M et de investeringen in 
gronden, havens en bevaarbare wegen w ordt hier geen 
rekening gehouden, aangezien eerstgenoemde geen in
vesteringen zijn op het nationale vlak, terwijl de andere 
onder de rubriek 2.3 van de tabel zijn opgenomen.

D aar de rekeningen veelal slechts een globale waarde 
voor de aan- en verkopen van bebouwde gronden geven, 
heeft men zijn toevlucht moeten nemen tot de resultaten 
van een door het M inisterie van Financiën in sam en
werking met het Bestuur der Registratie en Domeinen 
uitgevoerde enquête, om de w aarde van de investeringen 
in gronden uit te schakelen.

Dank zij een steekproef in de rekeningen der onderge
schikte besturen konden dezelfde gegevens als hierboven 
worden berekend. Aangenomen w ordt da t het aandeel 
van de gronden in de aankopen van bebouwde gronden
15 pet. vertegenwoordigt.

Bij gebrek aan gegevens w ordt aangenom en da t de 
investeringen van het vrij onderwijs dezelfde zijn als die 
van het officieel onderwijs.

Tabel V-3

Om zet van de niet-industriële bedrijven

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De basis van deze statistiek w ordt gevormd 
door de maandelijkse of trim estriële aangiften (w aar
in alle nodige inlichtingen staan voor de berekening 
van de belasting) van de aan de belasting over de 
toegevoegde waarde (B.T.W .) onderworpen onderne
mingen, of met andere woorden de ondernem ingen 
die belastingplichtige zijn. Is B .T .W .-plichtig elke 
persoon wiens activiteit erin bestaat op een regelma
tige en onafhankelijke wijze, hetzij als belangrijkste 
hetzij als nevenactiviteit, met of zonder winstbejag, 
leveringen te doen die door de B .T.W .-code zijn 
bepaald.

b. Eenheid : Indexcijfers 1971 =  100. Voor het indexcij
fer van het totaal werd de som gem aakt van de 
absolute w aarden voor alle gegevens.
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c. Bron : Aangiften voor de B .T.W .; cijfers gepubliceerd 
door het N .I.S. Zij werden, m et uitzondering van het 
totale indexcijfer, overgenomen uit het Statistisch 
Tijdschrift, in het deel « Overzicht van het econo
misch en sociaal leven », hoofdstuk « Binnenlandse 
handel, vervoer en diensten », tabellen « Indexcijfers 
van de omzet en de investeringen in de handel, de 
hotels, de restaurants en cafe’s en de reparatiebedrij
ven volgens de B.T.W .-aangiften » en « Indexcijfers 
van de omzet en de investeringen in de bedrijfsafde
ling vervoer en communicatie, volgens de B.T.W .- 
aangiften » en « Indexcijfers van de omzet en de

. investeringen in de afdeling Diensten volgens de 
B.T.W .-aangiften ».
De statistiek bestaat sinds 1971, ja a r  van invoering 
van de B.T.W .

d. Frequentie : Jaarlijkse gegevens. H et N .I.S . publiceert 
maandcijfers, die gecorrigeerd werden om rekening te 
houden met de verrichtingen van de kw artaalaange- 
vers, behalve w anneer die verrichtingen relatief onbe
langrijk zijn.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

M oeten een m aandaangifte indienen de ondernem ingen 
die een jaarom zet exclusief B.T.W . hebben boven een 
bepaalde drem pel (5 miljoen bij het in werking treden 
van de wet in 1971, 7,5 miljoen vanaf 1 april 1973 en
10 miljoen vanaf 1 januari 1976); de anderen vullen een 
kw artaalaangifte in, alhoewel voor deze laatste speciale 
m aatregelen en uitzonderingen voorzien zijn.

H et zakencijfer van een belastingplichtige is de som van 
de waarde, B .T.W . niet inbegrepen, van zijn leveringen 
van goederen en diensten die onderworpen zijn aan de 
B.T.W . en van zijn uitvoer en met uitvoer gelijkgestelde 
verrichtingen, verm inderd m et het bedrag van zijn 
kredietnota’s die betrekking hebben op die verrichtingen.

Voor de kleine ondernem ers m et een zakencijfer niet 
hoger dan genoemde drem pel en behorende tot een 
twintigtal sectoren (slagers, haarkappers, schoenlap
pers,...) wordt het zakencijfer gemakshalve berekend op 
basis van het inkoopcijfer. Een voor elk van die sectoren 
vastgestelde gemiddelde w instm arge wordt bij de in
koopprijs gevoegd om tot het omzetcijfer te komen.

De kleinhandelaars van vijf sectoren (voeding, schoeisel, 
textiel, papierw aren, drogisterij en onderhoudspro- 
dukten) moeten geen aangifte indienen wanneer zij een 
inkoopcijfer aan goederen van hoogstens 2 of 3 miljoen 
frank per ja a r  hebben, naargelang de sector. Ze maken 
derhalve geen deel uit van de statistiek. Ook de landbou
wers en de diensten die van B .T.W . vrijgesteld zijn, zoals 
bijvoorbeeld die van notarissen, advocaten, geneesheren, 
komen niet in de statistiek voor.

De statistiek van de omzet om vat eveneens :
—  tot eind 1976 de uitvoerverrichtingen en die welke 

ermee gelijkgesteld worden van de trimestriële aange
vers;

—  de omzet die verband houdt met vrijgestelde dien
sten. H et gaat hier vooral om juridische en medische 
diensten, onderwijs en verzekeringen.

De indeling naar activiteitsklasse gebeurde volgens de 
N .A .C.E.-nom enclatuur.

Zie ook :
—  « H et omzetcijfer van de bedrijven en hun aankopen 

van uitrustingsgoederen sedert 1 jan u ari 1971, op 
grond van de B.T.W .-aangiften » in Statistisch T ijd 
schrift, num m er 6, jun i 1976;

—  Prof. R. Dereym aeker « Statistieken ten dienste van 
de bedrijven —  H un beschrijving en methodologie » 
in Statistisch Tijdschrift 1979, num m er 12 en 1980, 
num m er 1 en Statistische Studiën, num m er 58, 1980.

Tabel V-4

Verkoop van de detailhandel

1. Basisgegevens

a. Inhoud : In  het eerste deel van de tabel wordt de 
verkoop van de detailhandel ingedeeld naar de d istri
butievorm  : kleine detailhandel, warenhuizen, ver- 
bruikscoöperatieven, filiaalbedrijven en super
m arkten.

In  het tweede deel w ordt de verkoop van de detailhandel 
ingedeeld naar produktencategorie. E r wordt hierbij een 
onderscheid gem aakt tussen levensmiddelen, textiel en 
kleding, m eubilering en huishouden en overige waren.

b. Eenheid: Indexcijfers 1970 =  100. H et rekenkundige 
gemiddelde van de maandelijkse verkopen in het ja a r
1970 is gelijkgesteld aan 100. De jaarindexcijfers 
vorm en het rekenkundige gemiddelde van de m aand- 
indexcijfers (zie ook 2. hierna).

c. Bron : N .I.S . —  H andelsstatistieken, afdeling « Bin
nenlandse handel en toerisme ».
De statistiek bestaat vanaf 1966. V an 1949 tot 1966 
bestond een gelijkaardige statistiek die slechts be
trekking had op een beperkt aantal distributie
vormen.

d. Frequentie : De gepubliceerde kwartaalindexcijfers 
werden door de N.B.B. berekend door het rekenkun
dige gemiddelde te maken van de overeenstemmende 
maandindexcijfers. H et N .I.S . publiceert alleen 
m aand- en jaarcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

a. Basis van de tabel

De in deze tabel vervatte resultaten zijn het uiteindelijke 
resultaat van de bewerking en samenvoeging van twee 
verschillende door het N .I.S . opgezette statistische on
derzoeken.

H et koninklijk besluit van 4 februari 1965 schrijft een 
maandelijks statistisch onderzoek voor naar het om zetcij
fer verwezenlijkt door de grootw arenhuizen, de ver- 
bruikscoöperatieven, de filiaalbedrijven en de super
markten. De resultaten van dit onderzoek geven geen 
ju is t beeld van de ontwikkeling van de om zet van de 
kleinhandel in zijn geheel. De overige kleinhandelsonder- 
nemingen, de talrijkste en belangrijkste inzake totale 
omzet, vallen immers buiten het toepassingsveld van dit 
besluit. Deze leemte werd aangevuld door het koninklijk 
besluit van 22 december 1967, gewijzigd door dit van
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16 april 1971, dat voorziet in een maandelijks steekproef- 
onderzoek naar de omzet verwezenlijkt door de kleinhan- 
delsondernemingen, die niet onder toepassing van het 
koninklijk besluit van 4 februari 1965 vallen. Aldus is het 
N .I.S. sedertdien in staat de nodige gegevens te verzam e
len voor de maandelijkse opstelling van een indexcijfer 
van de totale omzet in de kleinhandel.

Voor de berekening van het indexcijfer van de omzet in 
de verschillende categorieën grote distributieonderne
mingen wordt uitgegaan van het omzetcijfer medege
deeld door alle ondernem ingen die tot deze groep 
behoren. H et betreft hier dus een exhaustieve opname.

Voor de kleine detailhandelondernem ingen daarentegen 
is deze methode praktisch niet te verwezenlijken; gelet op 
het te groot aantal ondernem ingen drong zich hier de 
steekproefmethode op. De omvang van de steekproef is 
ongeveer 4.000. H et probleem bestond erin de steekproef 
op zulkdanige wijze te trekken dat niet alleen het 
algemene indexcijfer zo goed mogelijk is, m aar da t men 
ook goede resultaten verkrijgt voor de indeling naar 
produktencategorie. Te dien einde werden de kleinhan- 
delsvestigingen ingedeeld in dertien groepen naar de 
aard  van de verkochte produkten. H et aantal steekproef- 
eenheden werd nagenoeg evenredig genomen met de 
vierkantswortel van het aantal vestigingen in de groep.

O p regelmatige tijdstippen worden de steekproefverhou- 
dingen aangepast aan het veranderende universum  van 
de kleinhandelsondernemingen. Er is ook een regelma
tige en geleidelijke vernieuwing van de steekproef 
voorzien.

Voor de dertien categorieën van produkten worden 
indexcijfers berekend. Zij worden nadien herleid tot 
indexcijfers voor de vier grote groepen van produkten 
vermeld in de tabel. H et relatief aandeel van de onder
scheiden categorieën in de overeenstem m ende groepen is 
natuurlijk nogal ongelijk zodat een weging nodig is. De 
gebruikte wegingscoëfficiënten worden afgeleid uit de 
uitgaven voor private consum ptie berekend in het raam  
van de nationale rekeningen. U it die vier indexcijfers 
wordt vervolgens een algemeen indexcijfer van de omzet 
in de kleine detailhandelondernem ingen afgeleid.

Tenslotte w ordt het algemene indexcijfer van de omzet in 
de kleinhandelsondernem ingen berekend. D it gebeurt in 
twee stappen. Eerst wordt een voorlopig algemeen in
dexcijfer gezocht. Aan elke soort kleinhandel w ordt een 
wegingscoëfficiënt toegekend, die het aandeel moet weer
geven van de omzet van elke soort kleinhandel in het 
totaal van de verkopen.

Zoals hoger vermeld wordt het totale bedrag van de 
verkopen langs de kleinhandel afgeleid uit de nationale 
rekeningen. H et verschil tussen dit bedrag en de som van 
de omzetcijfers van de grote distributie-ondernem ingen 
w ordt beschouwd als het omzetcijfer van de kleine 
detailhandelsondernem ingen.

De berekening van de maandelijkse indexcijfers in de 
kleine detailhandel laat toe een jaarindexcijfer te bepa
len. D it jaarindexcijfer verschilt in zekere m ate van het 
indexcijfer afgeleid uit de jaarlijkse ramingen van de 
private consum ptie in werkelijke prijzen. Aangezien het 
maandelijkse indexcijfer slechts steunt op een steekproef 
is het aangewezen voor het jaarindexcijfer de voorkeur te 
geven aan het indexcijfer afgeleid uit de private

consumptie. H et maandelijkse indexcijfer afgeleid uit de 
steekproef wordt dus geacht de schommelingen in de 
loop van een ja a r  weer te geven terwijl het jaargem id
delde de ontwikkeling van ja a r  tot ja a r  van de private 
consum ptie weerspiegelt. De voorlopige maandelijkse 
indexcijfers van elke produktengroep dienen bijgevolg 
een correctie te ondergaan ten einde ze in overeenstem
ming te brengen m et het jaarindexcijfer.

D it jaarindexcijfer geeft het verloop weer van de waarde 
van de omzet in de kleinhandel. H et hoeveelheidscijfer is 
het resultaat van de deling van het waardeindexcijfer 
door het prijsindexcijfer bij consum ptie zonder de dien
sten en de huur.

b. Indeling naar de distributievorm

O m  beschouwd te worden als warenhuis, moeten de 
ondernem ingen minstens 20 personen in dienst hebben 
en ten minste vijf van de volgende produktengroepen te 
koop bieden : voedingswaren en tabak; textielwaren, 
kleding en schoeisel; weeldeartikelen, precisieapparaten, 
kunstvoorwerpen; au to’s, motorfietsen, fietsen en aan
verwante handel; papierw aren, boeken, kantoorbe
nodigdheden en artikelen voor muziek; speelgoed, sport
artikelen, vis- en jachtgerief en artikelen voor kinderen.

De verbruikscoóperatieven zijn coöperatieve vennootschap
pen die w aren kopen om ze hoofdzakelijk te verkopen aan 
de gewone consum ent en die hun winsten onder hun 
leden verdelen in de vorm van ristorno’s naar rato van de 
in de loop van het ja a r  gedane aankopen.

De filiaalbedrijven moeten tenm inste vijf kleinhandelsves- 
tigingen bezitten.

De supermarkten zijn ondernem ingen w aarvan één of 
verschillende vestigingen hoofdzakelijk op zelfbediening 
zijn afgestemd, da t wil zeggen dat zij een verkooptech
niek hebben waarbij tenm inste 2/3 van het assortim ent 
zodanig tentoongesteld wordt da t de klant de artikelen 
kan bekijken, aanraken en meenemen naar de kassa waar 
hij voor het geheel betaalt. Bovendien moeten zij een 
verkoopoppervlakte van tenm inste 400 m 2 hebben en 
voedingswaren en eventueel andere artikelen verkopen.

De vier voornoemde categorieën vorm en samen de grote 
distributieondernem ingen. T o t de vijfde categorie, de 
kleine detailhandel, behoren die ondernem ingen van de 
detailhandel die niet tot één van de vier voornoemde 
behoren.

c. Indeling naar de produktiecategorie

In  de rubriek levensmiddelen zitten de voedingsmiddelen, 
de dranken en, enkel voor de kleine detailhandel, tabak.

De rubriek textiel en kleding om vat naast de kleding en 
textielartikelen, de stoffering, het schoeisel, het marokijn- 
werk en de reisartikelen.

T o t de rubriek meubilering en huishouden behoren de 
onderhoudsartikelen voor de woning, de meubelen, de 
artikelen in plaatijzer en andere duurzam e verbruiksarti- 
kelen, inclusief de electrische huishoudtoestellen.

De rubriek overige waren om vat onder meer de juwelen, 
uurwerken, brillen, brandstoffen, vervoermiddelen, 
sm eerm iddelen voor m otorvoertuigen, sport- en ontspan- 
ningsmiddelen, en tabak (met uitzondering van de tabak 
verkocht in de kleine detailhandel).
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Zie ook : Prof. R. Dereym aker « Statistieken ten dienste 
van de bedrijven —  H un beschrijving en methodologie » 
in Statistisch Tijdschrift 1979, num m er 12 en 1980, 
num m er 1 en Statistische Studiën num m er 58-1980.

Tabel V-5

Verkoop op afbetaling

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Algemene resultaten van de statistiek van de 
verkopen op afbetaling en indeling van de verstrekte 
kredieten naar de aard  der goederen.

b. Eenheden : C ontant betaalde gedeelte van de prijs : 
procenten van de totale prijs; overige gegevens : 
m iljarden franken (in de oorspronkelijke statistiek : 
franken).

c. Bron : N .I.S. : W eekbericht (vlugst beschikbare p u 
blicatie); H andelsstatistieken; Statistisch Jaarboek  
van België -  Hoofdstuk « Binnenlandse handel ». 
Vergelijkbare cijfers bestaan vanaf 1959.

d. Frequentie : Halfjaarlijks

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Bij koninklijk besluit van 26 jan u ari 1959 werd een 
halfjaarlijkse statistiek van de verkopen op afbetaling 
voorgeschreven. Hij wordt opgem aakt op grond van de 
inlichtingen verstrekt met behulp van vragenlijsten die 
moeten worden ingevuld :
—  door de verkoper van goederen of door hem die 

diensten presteert m et uitzondering van degene die 
op het ogenblik van de verkoop of van de dienstenver- 
richting, zijn rechten op de betaling afstaat;

—  door de verkoper van goederen of door hem die 
diensten presteert w anneer hij aankoopbons of soort
gelijke titels uitgeeft;

—  door de derde die bedoelde verkopen of dienstenver- 
richtingen financiert, met uitzondering van degene 
wiens tussenkomst beperkt blijft tot het disconteren 
van wisselbrieven en orderbriefjes;

—  door de derde die aankoopbons of soortgelijke titels 
uitgeeft.

Deze statistiek heeft betrekking op alle overeenkomsten 
waarin bedongen is :
—  hetzij de onmiddellijke of uitgestelde overdracht van 

een lichamelijk roerend goed, hetzij het verrichten 
van diensten bepaald bij koninklijk besluit op grond 
van artikel 1 van de wet van 9 ju li 1957 tot regeling 
van de verkopen op afbetaling;

—  de betaling van de prijs aan de verkoper ofwel aan 
een derde die de verrichting financiert, in ten minste 
drie stortingen, w aarvan de laatste geschiedt na het 
verstrijken van een termijn van ten m inste negentig 
dagen, te rekenen van de dag van de levering of 
dienstverrichting.

De statistiek bestrijkt een groter veld dan  de wet van 
9 ju li 1957 :
—  de wet slaat slechts op de verkopen die in ten minste

4 betalingen vereffend worden; daarentegen om vat de

statistiek alle verkopen die in m inimum 3 betalingen 
vereffend worden, w aarvan de laatste ten minste 
90 dagen na de dag van de levering plaatsgrijpt;

—  in tegenstelling met de wet houdt de statistiek 
eveneens rekening met de verkopen van goederen 
voor beroepsdoeleinden;

—  de wet beperkt zich tot het reglem enteren van de 
verkopen, vanaf 13 mei 1972 van 4.000 tot en met
200.000 frank, vanaf 23 mei 1975 van 5.500 tot en met
300.000 frank en vanaf 10 ju li 1978 van 5.500 tot en 
met 500.000 frank; de statistiek kent geen beperking 
van bedrag.

Tabel V-6
G roothandel in voedingsmiddelen en dranken

1. Basisgegevens

a. Inhoud : V oornaam ste resultaten van de jaarstatistiek  
van de groothandel in voedingsmiddelen en dranken.

b. Eenheden : Vestigingen naar de aard  van het hoofdbe
d rijf : eenheden; werkzame personen op het einde van 
het ja a r  : duizenden (in de oorspronkelijke statistiek : 
eenheden).
Overige gegevens : m iljarden franken (in de oor
spronkelijke statistiek : miljoenen franken).

c. Bron : N .I.S . —  Statistisch Jaarboek  van België -  
Hoofdstuk « Binnenlandse handel ». De statistiek is 
beschikbaar vanaf 1964.

d. Frequentie : Jaarlijks

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Aan de statistiek zijn de groothandelsinrichtingen on
derworpen die uitsluitend of in hoofdzaak tot doel 
hebben de verkoop in het groot van voedingswaren of 
dranken aan kleinhandelaars; de invoer van die goederen 
met het oog op hun wederverkoop in het groot; de uitvoer 
van die goederen.

De verkoopinrichtingen van ondernem ingen die voe
dingswaren of dranken produceren moeten eveneens aan 
de statistiek medewerken, indien die verkoopinrichtingen 
uitsluitend of in hoofdzaak de hierboven vermelde ver
richtingen tot doel hebben.

Zijn bijgevolg niet opgenom en :
—  de handelaars w aarvan de hoofdbedrijvigheid de 

kleinhandel is, zelfs indien zij ook in het groot 
verkopen;

—  de verbruikscoöperatieven, die handelen als 
groothandelaars bij hun aankopen, m aar niet bij hun 
verkopen;

—  de ondernem ingen m et bijhuizen die in het klein 
verkopen.

De onderworpen instellingen moeten volgende inlichtin
gen verstrekken : de aard  van de bedrijvigheid en de 
rechtsvorm  van de ondernem ing w aartoe de inrichting 
behoort; de tewerkgestelde personen en de personeelsuit
gaven; het bedrag van de verkopen; het bedrag van de 
aankopen van goederen bestemd voor de wederverkoop;
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het bedrag van de voorraadveranderingen; de algemene 
kosten en diverse lasten en de kosten voor verpakking en 
verwerking; het bedrag van de aan klanten aangerekende 
belasting over de toegevoegde w aarde en het bedrag van 
de belasting over de toegevoegde w aarde betaald bij de 
aankopen (per verschil bekom t men de aan de fiscus te 
storten belasting over de toegevoegde waarde); de in
vesteringen en de afschrijvingen.

Op grond van deze inlichtingen worden de gegevens van 
tabel V-6 samengesteld. W at de rubrieken 4. Verkopen 
naar groep van produkten en 5. Verkopen naar categorie van 
kopers van de tabel betreft geeft het N .I.S. nog een 
verdere indeling van sommige lijnen.

Bij de verschillende categorieën uitgaven (rubriek 7 van 
de tabel) kan het volgende worden opgemerkt :
—  tot de Algemene kosten behoren de huur en de onroe

rende voorheffing, de kosten van verwarming en 
verlichting, de kosten met betrekking tot het gebruik 
van motorvoertuigen voor beroepsdoeleinden, de kos
ten van vervoerprestaties door derden en niet begre
pen in het bedrag der aankopen, de andere belastin
gen dan die welke wegens de beroepsbedrijvigheid op 
het inkomen worden geheven en de verzekeringspre
mies;

—  tot de Diverse lasten behoren onder meer de kantoorbe
nodigdheden, drukwerk, abonnem enten of dagbladen 
en tijdschriften in verband met het beroep, de post-, 
telefoon- en telegraafkosten, de onkosten voor rechts
kundige en boekhoudkundige diensten, de onkosten 
voor zakenreizen, verplaatsingskosten van het perso
neel betaald door de inrichting, publiciteit, make
laars- en commissielonen die niet begrepen zijn in de 
bezoldiging, en de onkosten voor lopend onderhoud 
van voor beroepsdoeleinden bestemde gebouwen, 
lokalen, machines en materieel (behalve m otorvoer
tuigen).

Tabel V-7

T ot het verkeer toegelaten m otorvoertuigen 

1. Basisgegevens

a . Inhoud : Indeling van de tot het verkeer toegelaten 
nieuwe en tweedehandsvoertuigen naar de aard  van 
het voertuig.

b. Eenheid : Duizenden per ja a r  (in de oorspronkelijke 
statistiek : eenheden per jaa r).

c. Bron : N .I.S. op grond van gegevens van het M iniste
rie van Verkeerswezen —  Bestuur van het Vervoer. 
Publicaties :
—  Nieuwe tot het verkeer toegelaten m otorvoertui

gen —  jaarlijkse publicatie (zeer uitgebreid met 
indelingen naar de aard  van het voertuig; het ja a r  
van eerste en ja a r  van laatste inschrijving; het 
merk en type; de gemeente).

—  Statistisch Jaarboek  van België -  Hoofdstuk 
« Vervoer ».

d. Frequentie : Jaarlijks.

De gegevens bestaan vanaf 1925 voor de personen
wagens, de autobussen en autocars en de vrachtwagens 
samen; vanaf 1931 voor de personenwagens afzonderlijk.

De statistiek heeft betrekking op alle door het Bestuur 
van het Vervoer ingeschreven voertuigen ongeacht o f zij 
al dan niet een fiscaal kenteken bezitten. De statistiek 
houdt geen rekening met de voertuigen van het leger en 
van de Rijkswacht, noch m et sommige voertuigen ge
bruikt door de Regie der Posterijen, de N .M .B.S. en de 
openbare diensten (politie, brandw eer, gezondheids
diensten, enz.).

De rubriek « Voertuigen voor goederenverkeer » om vat 
de kranen en de zelfbewegende werktuigmachines.

Zie ook tabel V-19.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Tabel V-8

Depositobanken en private spaarkassen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Gegevens betreffende het aantal ingeschre
ven banken, het aantal vestigingen van die banken, 
het aantal door de banken beheerde rekeningen en 
depositoboekjes, het aantal door de banken in omloop 
gebrachte garantiekaarten, het aan tal private 
spaarkassen en het aantal door de private spaarkas
sen beheerde boekjes en /o f deposito’s m et betrekking 
op de toestand op het einde van elk van de be
schouwde jaren , en de tijdens deze ja ren  uitgereikte 
cheques.

b. Eenheden : Ingeschreven banken en hun vesti- 
gingseenheden : eenheden; aantal beheerde rekenin
gen en depositoboekjes : miljoenen (oorspronkelijke 
statistiek : duizenden); uitgereikte cheques : "miljoe
nen; garantiekaarten in omloop : duizenden; aantal 
private spaarkassen : eenheden; boekjes en /o f deposi
to’s : miljoenen (oorspronkelijke statistiek : een
heden).

c. Bronnen : A antal ingeschreven banken en ïiun  vesti
gingen, aantal private spaarkassen en door hun 
beheerde boekjes en /o f deposito’s : Bankcommissie; 
overige gegevens : Belgische Vereniging der Banken.

De beide bronnen publiceren uitgebreide inlichtingen 
over de banksector en de private spaarkassen.

Historische start van de verschillende statistische 
reeksen : ingeschreven banken en hun vestigingen, aantal 
private spaarkassen : 1936; rekeningen en deposito
boekjes : 31 decem ber 1965; uitgereikte cheques en 
garantiekaarten in omloop (banken) : 31 decem ber 1970; 
boekjes en /of deposito’s bij de spaarkassen : 31 december 
1947.

d. Frequentie : Jaarlijkse gegevens.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

a. Banken

Ingeschreven banken : O m  in België als bank te worden 
erkend dient een ondernem ing zich, op grond van arti
kel 2 van het koninklijk besluit num m er 185 van 9 juli 
1935 inzake de bankcontrole en het uitgifteregime voor 
titels en effecten, bij de Bankcommissie te laten in
schrijven. De lijst van de banken op 31 decem ber van het
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voorgaande ja a r  wordt ieder ja a r  gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad. Ook elke wijziging aan de lijst wordt 
gepubliceerd.

Vestigingen : De telling w ordt jaarlijks uitgevoerd door de 
Bankcommissie. Vestigingen zijn zetels, succursalen, 
agentschappen of kantoren inclusief niet-doorlopend 
functionerende agentschappen of wisselkantoren. Indien 
op hetzelfde adres tegelijkertijd een zetel (of succursalen) 
en een agentschap zijn gevestigd wordt slechts één 
vestiging vermeld. De drie banken met groot net zijn de 
Generale Bankm aatschappij, de Bank Brussel Lam bert 
en de K redietbank. Voor de ja ren  vóór het ontstaan van 
de Bank Brussel L am bert (door de fusie in 1975 van de 
Bank van Brussel en de Bank Lam bert) verm eldt de lijn 
« 3 banken met groot net » in feite het aantal vestigingen 
van 4 banken : de Generale Bankm aatschappij, de 
K redietbank, de Bank van Brussel en de Bank Lam bert.

De Bankcommissie beschikt over een indeling naar de 
provincie en naar de agglomeratie.

Rekeningen en depositoboekjes, uitgereikte cheques en chequegaran- 
tiekaarten in omloop : De telling wordt jaarlijks uitgevoerd 
door de Belgische Vereniging der Banken. Bij de beko
men totalen wordt een ram ing geteld voor het geringe 
aantal banken die niet antwoorden.

Als rekening of depositoboekje worden geteld alle credi- 
teurrekeningen die gewoonlijk een creditsaldo vertonen, 
zelfs indien ze tijdelijk een debetsaldo vertonen, exclusief 
de bankiersrekeringen m aar inclusief de rekeningboekjes 
en de speciale rekeningen voor notarissen, curatoren, 
enz.

Uitgereikte cheques zijn chequeformulieren uitgereikt 
aan de cliënteel. In 1980 betreft het de uitgeschreven in 
plaats van de uitgereikte cheques.

b. Private spaarkassen

Aantal : O m  in België als spaarkas te worden erkend 
dient een ondernem ing, op grond van artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 23 ju n i 1967, ingeschreven te zijn 
op een lijst die bijgehouden wordt door de Bankcommis
sie. De lijst van de private spaarkassen op 31 december 
w ordt gepubliceerd in haar jaarverslag.

De S.V. Cera en de Raiffeisenkassen onder haar toezicht 
werd voor één eenheid aangerekend.

Tabel V-9

Persoonlijke leningen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : V oornaam ste resultaten van de statistiek van 
de persoonlijke leningen verstrekt door de banken, de 
financieringsorganismen en de particulieren.

b. Eenheid : M iljarden franken (in de oorspronkelijke 
statistiek : franken).

c. Bron : N .I.S. —  W eekbericht (vlugst beschikbare 
publicatie); Handelsstatistieken; Statistisch Jaarboek  
van België -  Hoofdstuk « Binnenlandse H andel ». 
Vergelijkbare cijfers bestaan vanaf het tweede half
ja a r  1962.

d. Frequentie : Halfjaarlijks.

Bij koninklijk besluit van 17 april 1962 werd een 
halfjaarlijkse statistiek van de persoonlijke leningen of 
leningen op handtekening voorgeschreven. De statistiek 
w ordt opgemaakt op grond van de inlichtingen verstrekt 
met behulp van vragenlijsten die moeten ingevuld wor
den door de natuurlijke of rechtspersonen die persoon
lijke leningen toestaan.

De leningen w aarop deze statistiek betrekking heeft zijn 
alle overeenkomsten van lening, ongeacht de benam ing 
of de vorm, waarbij geld of andere betaalm iddelen ter 
hand worden gesteld aan een ontlener die zich verbindt 
zijn schuld in ten minste drie term ijnen terug te betalen.

W orden echter niet opgenomen in de statistiek :
—  de overeenkomsten van lening beheerd door bijzon

dere wetten of reglementen;
—  de kredietopeningen en leningen voor beroepsdoel- 

einden, op voorwaarde dat zij niet aan een forfaitair 
lastenpercentage onderhevig zijn en d a t de terugbeta
lingen met een tijdspanne van m inim um  4 m aanden 
gescheiden zijn;

—  de leningen die het volgende bedrag overtreffen : tot
11 mei 1972: 150.000 frank; van 12 mei 1972 tot
22 mei 1975 : 200.000 frank; van 23 mei 1975 tot 
9 ju li 1978 : 300.000 frank; vanaf 10 ju li 1978 :
500.000 frank;

—  de leningen toegestaan door natuurlijke of rechtsper
sonen die zulke leningen gewoonlijk niet toestaan.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

Tabel V-10

Kredieten verleend onder w aarborg van de bank- en 
kredietkaarten

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Algemene resultaten van de statistiek betref
fende de kredieten verleend onder w aarborg van de 
bank- en kredietkaarten verleend door de banken, de 
financiële en de andere organismen.

b. Eenheden : Uitgegeven kaarten en kaarten in omloop : 
duizenden (in de oorspronkelijke statistiek : eenhe
den); verschuldigde saldi : m iljarden franken (in de 
oorspronkelijke statistiek : duizenden franken); ach
terstallige vorderingen : miljoenen franken.

c. Bron : N .I.S . —  H andelsstatistieken. De statistiek 
bestaat vanaf het eerste halfjaar 1973.

d. Frequentie : Halfjaarlijks.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De statistiek is gebaseerd op het koninklijk besluit van 
3 mei 1972 (Belgisch S taatsblad van 18 oktober 1972). 
Alhoewel de statistiek verplichtend is, zijn, tenminste 
voor sommige periodes, de resultaten onvolledig vermits 
niet alle organismen, die bank- of kredietkaarten uitge
ven, konden opgenomen worden.

Financiële organismen zijn onder meer private spaarkassen 
en openbare kredietinstellingen.

O nder de Overige zijn onder »meer de «A m erican Ex
press » en de « D iner’s C lub »-kaarten opgenomen.
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H et aantal uitgegeven kaarten of kaarten in omloop 
om vat zowel de eigen bankkaarten als de kredietkaarten 
(bijvoorbeeld eurochequekaarten).

H et bedrag van de op het einde van het beschouwde 
hal^aar nog verschuldigde saldi om vat de nog verschul
digde saldi betreffende verrichtingen verwezenlijkt vóór 
de beschouwde periode, m et uitzondering nochtans van 
de saldi van de schuldenaars, w aarvan het dossier naar 
de dienst « betwistingen » of naar de kredietverzekeraar 
is gezonden. Deze bedragen komen voor in de rubriek 
Achterstallige vorderingen. O nder dienst « betwistingen » 
w ordt elke dienst verstaan, al dan niet tot de onderne
ming behorend, belast met de recuperatie van de schuld
vordering, ongeacht het aantal onbetaalde termijnen.

T abel V - l l

V errekenkamers

1. Basisgegevens

a. Inhoud : A antal verrekenkamers en hun verrichtingen.

b. Eenheden : A antal kamers : eenheden (toestand einde 
jaa r) ; aantal verrekende stukken : miljoenen (in de 
oorspronkelijke statistiek : eenheden); verrekende ka
pitalen : m iljarden franken (in de oorspronkelijke 
statistiek : duizenden franken).

c. Bronnen : Jaarverslagen van de Verrekenkamer; 
N .I.S . —  Statistisch Jaarboek  van België -  Hoofdstuk 
« Geldm arkt, geldscheppende instellingen »; N.B.B.
—  Tijdschrift van de N.B.B. — Statistieken -  Tabel
V-4 (vlugst beschikbare publicatie). Vergelijkbare 
cijfers bestaan vanaf 1908.

d. Frequentie : Jaarcijfers. De oorspronkelijke statistiek 
verstrekt maandcijfers m et een indeling naar de aard 
der verrichtingen.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De verrekenkamers stellen hun leden in staat, door 
dagelijkse verrekening, alle vorderingen en schulden die 
zij tegenover elkaar hebben, te vereffenen (daggeldver- 
richtingen, effecten, overheidspapier, coupons, over
schrijvingen, cheques, wissels, promessen, kwitanties, 
transacties met het buitenland, enz.). Deze vereffening is 
verplicht behalve w at de coupons en de terugbetaalbare 
effecten betreft.

De verrekenkamers tellen de verrichtingen samen met 
behulp van statistische docum enten die door de deelne
mers moeten ingevuld worden.

Sinds 1974 werd in de verrekenkam er te Brussel de 
uitwisselingstechniek diepgaand gerationaliseerd, dank 
zij de oprichting van het « Uitwisselingscentrum  van te 
verrekenen verrichtingen van het Belgisch Financieel 
Systeem » (U .C .V .). Deze instelling heeft tot doel de 
uitwisseling te organiseren van gestandaardiseerde infor
m atiedragers die op com puter kunnen behandeld worden 
en die betrekking hebben op de uitwisseling van fondsen 
die in de verrekenkamer te Brussel worden verrekend. 
Dergelijke autom atisering m aakt het mogelijk de kosten, 
die met het manuele uitwisselingssysteem steeds hoger 
opliepen, in aanzienlijke m ate te drukken.

De gepubliceerde statistieken betreffende het aantal 
behandelde stukken en de eraan verbonden kapitalen, 
werden opgemaakt op basis van de verrichtingen geteld 
langs de debetzijde van ieder lid. M en mag evenwel niet 
uit het oog verliezen dat de totalen van de debet- en de 
van creditverrichtingen elke dag tegen elkaar opwegen.

De cijfergegevens zijn niet volledig vergelijkbaar in de 
tijd : vanaf 1976 worden de terugbetalingen van het 
daggeld niet meer opgenomen in de statistiek.

Tabel V-12
Incasseringen in de voornaam ste takken van het verzeke
ringswezen

1. Basisgegevens

a . Inhoud : Totaal van de incasseringen van de verzeke
ringsondernemingen die deel uitm aken van de Be
roepsvereniging van de verzekeringsondernemingen 
(B .V .V .O .), ingedeeld naar de belangrijkste takken.

b. Eenheid : M iljarden franken (oorspronkelijke statis
tiek : miljoenen franken).

c. Bron : B.V .V .O . — Jaarverslag . De statistiek bestaat 
vanaf 1955, zij het niet voor alle sub-takken.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De telling gebeurt door de B.V .V .O . bij haar leden met 
een jaarlijkse vragenlijst. De bedragen betreffen de in 
België door de leden van de B .V .V .O . ontvangen en 
geboekte verzekeringspremies, exclusief de premies die 
door ondernemingen geïnd werden wegens activiteiten in 
het buitenland, de premies die geïnd werden wegens 
herverzekeringsverrichtingen en de taksen en andere 
lasten die de S taat aan de premies toevoegt. De aange
duide takken zijn de hoofdrubrieken in de nom enclatuur 
van verzekerbare risico’s opgesteld door de C ontrole
dienst voor de Verzekeringen (M .E .Z .). De tak Aanvul
lende waarborgen auto om vat de verzekeringen voor eigen 
schade, brand en diefstal en rechtsbijstand in geval van 
ongeval. De tak Verschillende ongevallenverzekering om vat de 
verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, privé-leven, 
auto-inzittenden, beroeps- en bedrijfsactiviteiten, licha
melijke letsels en rechtsbijstand andere dan in verband 
m et au to’s. De tak Leven om vat de individuele levens
verzekeringen en de groepsverzekeringen. De tak Brand 
om vat de zaakschadeverzekering (diefstal, storm , hagel, 
glasbraak,...), de brandverzekeringen voor woningen, 
voor nijverheids- en handelsondernem ingen en de verze
kering tegen bedrijfsverliezen. Overige takken zijn de 
technische verzekering (m achinebreuk, alle werfrisi- 
co’s,...), transportverzekering, de krediet- en borgtocht- 
verzekering, de private ziekte- en invaliditeitsverzekering 
en diversen.

De aangeduide takken zijn de hoofdrubrieken in de 
nom enclatuur van verzekerbare risico’s opgesteld door 
de Controledienst voor de Verzekeringen (M .E .Z .).
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Levensverzekeringen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Toestand op 31 decem ber van elk ja a r  inzake 
het aantal polissen en de verzekerde kapitalen of 
renten in de tak levensverzekeringen, ingedeeld naar 
de nationaliteit van de m aatschappij en de aard  van 
de verzekering.

b. Eenheden : A antal polissen : duizenden (oorspronke
lijke statistiek : eenheden); verzekerde kapitalen of 
renten : m iljarden franken (oorspronkelijke statis
tiek : miljoenen franken).

c. Bronnen : C ontroledienst voor de Verzekeringen : 
Jaarverslagen; N .I.S . : Statistisch Jaarboek van Bel
gië -  Hoofdstuk « K apitaalm arkt, niet geldschep
pende instellingen ».
De statistiek bestaat vanaf 1959.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

Tabel V-13

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De controle op de levensverzekeringen werd ingesteld 
door de wet van 25 jun i 1930, die van kracht werd op 
1 jan u ari 1932 na de publikatie van het koninklijk besluit 
van 17 ju n i 1931 houdende toezicht op de levensverzeke- 
ringsondernem ingen.

M en onderscheidt verschillende types van verzeke
ringen :

Individuele verzekering : wordt onderschreven door één 
enkel persoon die m et naam  in de polis aangeduid wordt;

Groepsverzekering : afgesloten door ondernem ingen ten 
voordele van hun personeel, zonder da t nam en voorko
men in het verzekeringscontract (zijn van belang gewor
den sedert de wetgeving betreffende de verzekering tegen 
ouderdom  en vroegtijdige dood van de bedienden);

Kapitaalverzekering : waarbij bepaald w ordt da t bij het 
aflopen van het contract een vaste som aan de begun
stigde u itbetaald wordt;

Renteverzekering : is steeds een verzekering bij leven. 
W anneer de verzekerde op het door het contract be
paalde tijdstip nog in leven is, w ordt het verzekerde 
kapitaal omgevormd in een lijfrente;

Verzekering bij overlijden : waarbij de verzekeraar de ver
plichting aangaat, aan een of meer begunstigden, een 
vooraf bepaalde som te betalen indien de verzekerde 
tijdens de duur van het contract overlijdt. W orden 
hieraan gelijkgesteld de zogenaamde « gemengde » of 
« gecombineerde » verzekeringen waarbij de verzekeraar 
zich verplicht een som te betalen bij het overlijden van de 
verzekerde w anneer d it plaats heeft binnen een bepaalde 
term ijn of bij het verloop van die term ijn als de 
verzekerde nog in leven is;

Verzekering bij leven : waarbij de verzekeraar zich verbindt 
een vaste som te betalen aan de verzekerde indien deze 
op een bepaald tijdstip nog in leven is;

Grote verzekering en volksverzekering : in tegenstelling met de 
grote verzekering w aar tamelijk belangrijke kapitalen

verzekerd worden tegen de gewone voorwaarden, w aar
borgt de volksverzekering de betaling van kleine kapita
len, zonder medisch onderzoek en mits de storting van 
wekelijkse of maandelijkse premies. De premievoet is 
hoger dan bij de grote verzekering.

De premie is de som die de verzekerde moet betalen als 
tegenprestatie voor de verplichting door de verzekeraar 
aangegaan. Zij is « enig » wanneer ze ineens betaald 
w ordt bij het afsluiten van het contract; meestal is ze 
jaarlijks en kan ze gefractioneerd betaald worden.

De « zuivere » premie stemt, volgens de sterftetabel, ju is t 
overeen m et het te lopen risico; verm eerderd m et de 
« inventaris- of beheersopslag » wordt zij « inventaris- 
premie » genoemd en w anneer er nog de « opslag voor 
acquisitie » en de « opslag voor incasso of uitbetaling » 
worden aan toegevoegd bekomt men de « handelspre
mie »; het is deze laatste die in de statistische tabellen is 
opgenomen.

De m athem atische reserves (premiereserves) zijn het 
verschil tussen de w aarde van de verbintenissen van de 
verzekeraar en die van de verzekerden. Ze vormen een 
schuld van de eerste tegenover de laatsten.

De reeksen over de Belgische m aatschappijen zijn niet 
volledig vergelijkbaar in de tijd : vanaf 1977 bevatten zij 
immers ook de verrichtingen van een belangrijke open
bare kredietinstelling.

Tabel V-14

Vervoerwijze bij de in-, uit- en doorvoer van goederen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Voornaam ste resultaten van de statistiek 
betreffende het internationale goederenvervoer aan 
de buitengrens van de B .L .E .U ., ingedeeld naar de 
vervoerwijze enerzijds, invoer, uitvoer en transit 
anderzijds.

b. Eenheid : Brutogewicht in miljoenen tonnen (oor
spronkelijke statistiek : voor het luchtvervoer in ton
nen; voor de overige vervoerwijzen : in duizenden 
tonnen). H et brutogewicht is het gewicht van de 
koopwaar met alle verpakkingen.

c. Bron : N .I.S. —  V ervoerstatistieken. D it tijdschrift 
geeft ook maandcijfers, een indeling naar het land 
van herkomst of bestem m ing en, w at de doorvoer 
betreft, naar de aard  der vervoerde goederen. De 
statistiek bestaat vanaf 1950.

d. Frequentie : Jaarcijfers. H et N .I.S . publiceert in zijn 
verschillende publicaties gecondenseerde en gedetail
leerde jaarcijfers en gecondenseerde maandcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De statistiek over het internationale goederenvervoer 
wordt opgesteld aan de hand van de door het Bestuur 
van de Douane en Accijnzen ingezamelde docum entatie 
met als doel statistische informatie ter beschikking te 
stellen met betrekking tot bepaalde kenmerken van de 
goederentrafiek waargenomen aan de buitengrens van de
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B.L.E.U . Sinds 1 mei 1922 om vat het w aarnem ingsge
bied van de douanestatistieken het grondgebied van de 
beide Staten, die de Conventie van 25 ju li 1921 hebben 
ondertekend, waarbij de Economische Unie tussen Bel
gië en het Groothertogdom  Luxem burg werd opgericht. 
De cijfers in de tabel gaan dus over de B .L.E.U . en niet 
over België.

Overeenkomstig artikel 20 van de E .E .G .-verordening 
num m er 1736/75, moeten de statistische docum enten de 
vervoerwijze van de goederen bij de grensoverschrijding 
vermelden. Volgende vervoerwijzen worden onderschei
den : zeescheepvaart, binnenscheepvaart, luchtvervoer, 
spoorwegvervoer, wegvervoer, pijpleiding en overige ver
voerswijzen. In de B .L.E.U .-statistiek w ordt de rubriek 
« Overige vervoerswijzen » ingedeeld in :

—  uitslag uit entrepot : voor de invoer na uitslag uit 
entrepot waarbij de vervoerswijze reeds bij de inslag 
in d a t entrepot werd opgenomen aan de hand van een 
ander docum ent (Benelux 12,133);

—  post (voor bepaalde bewegingen);
—  Rijn : H et gaat hier om het rechtstreekse vervoer via 

de Rijn, zonder overladingen in Nederland, van 
goederen herkomstig van of met bestemming naar de 
Bondsrepubliek D uitsland of die door dit land transi
te re z

—  de restrubriek « Overige vervoerswijzen » in de
B .L.E.U . statistieken om vat onder meer het vervoer 
door elektriciteitskabels, per smalspoorweg en per 
kabelbaan.

Voor de definities van invoer, uitvoer en doorvoer wordt 
verwezen naar de « Algemene Inleiding » van hoofdstuk 
V III  « Buitenlandse handel van de Belgisch-Luxem- 
burgse Economische U nie ».

Tabel V-15

Spoorwegen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Statistiek betreffende de vervoermiddelen in 
dienst, het algemene spoorwegvervoer en de ont
vangsten en uitgaven van de N.M .B.S.

b. Eenheden : V ervoerm iddelen : eenheden; algemeen 
vervoer : zie tabel (oorspronkelijke statistiek : aantal 
reizigers : duizenden; vervoerde tonnen : eenheden; 
ton-kilometers : duizenden); ontvangsten en uitga
ven : m iljarden franken (oorspronkelijke statistiek : 
duizenden franken).

c. Bronnen : N .M .B.S. — Jaarverslagen; N .I.S. —  Ver- 
voerstatistieken en Statistisch Jaarboek  van België -  
Hoofdstuk « Vervoer ». Alle gegevens zijn jaarlijks 
beschikbaar vanaf 1878; sommige ook vroeger, 
jaarlijks of vijfjaarlijks.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

H et aantal locomotieven is de som van het aantal
diesellocomotieven en het aantal electrische locomo
tieven.

De goederenwagons om vatten niet de buitenlandse wa
gons ter beschikking gesteld van de N.M .B.S.

Bij het algemene vervoer wordt het aantal reizigers 
vastgesteld volgens het aan tal afgeleverde biljetten en 
volgens het conventionele aantal reizen per soort abonne
ment.

H et aantal reizigerskilometers wordt als volgt berekend :
—  Voor de reizigers met een gewoon biljet wordt de ontvangst 

per klas (eindtaks niet inbegrepen) gedeeld door de 
prijs van de reis per kilometer (deze prijs is constant 
welke ook het traject zij), eventueel m et inachtne
ming van de verm inderingen die in sommige gevallen 
worden toegestaan;

—  Voor de reizigers met een gewoon abonnement met beperkt 
traject of een sociaal abonnem ent voor één of drie 
m aanden, vermenigvuldigt men het aantal kilometers 
w aarvoor elk abonnem ent geldig is met het aantal 
reizen per m aand. D it is een getrapt gemiddelde dat 
verandert naargelang van de afstand;

—  Voor de reizigers met een sociaal weekabonnement verm enig
vuldigt men het gemiddelde traject met het gem id
delde aantal reizen per week, da t verandert naarge
lang van de geldigheidsdagen van de abonnem enten;

—  Voor de reizigers met een schoolabonnement verm enigvul
digt men het aantal kilometers w aarvoor ieder abon
nem ent geldig is m et het aantal reizen per m aand, da t 
verandert naargelang van het aantal per week toege- 
stane reizen;

—  Voor de reizigers met een netabonnement verm enigvuldigt 
men het gemiddelde traject m et het gemiddeld aantal 
reizen per maand.

De gemiddelde afstand afgelegd per reiziger is het 
quotiënt van het aantal reizigerskilometers en het aantal 
reizigers.

H et aantal vervoerde tonnen betreft het nettogewicht (na 
aftrek van de tarra) van de wagons die volledig geladen 
zijn (5.000 kg. en meer). H et vervoer van kleinhandels
waren komt in deze statistische reeks niet voor.

De berekening van de ton-kilometers van goederen 
gebeurt als volgt :

—  Voor de stukgoedzendingen : direct produkt van de 
aangerekende tonnages en de door steekproeven 
vastgestelde gemiddelde trajecten;

—  Voor de zendingen van volle wagonladingen (5.000 kg en 
meer) : direct produkt van de tonnages en de be
vrachte trajecten.

Er zij aan herinnerd dat het laadverm ogen de verhou
ding is van het aantal ton-kilometers van zware goederen • 
tot het gehele produktieve traject van de treinen.

De gemiddelde afstand afgelegd per ton zware goederen 
is de verhouding van het aantal ton-kilometers tot het 
aantal vervoerde tonnen.

De reeksen over ontvangsten en uitgaven zijn niet 
helemaal vergelijkbaar in de tijd. T o t en m et 1976 
werden de compensaties van de S taat voor de instand
houding van de exploitatie van lijnen afgetrokken van de 
kosten. Sedertdien worden ze in de ontvangsten gere
kend.

De ontvangsten voor vervoer van reizigers en reisgoed
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om vatten de ontvangsten in verband met postpakketten 
(W ereldpostunie). De goederenontvangsten groeperen 
die van de stukgoedzendingen en van de zendingen per 
volledige wagon. De bijkomstige ontvangsten uit het 
vervoer hebben betrekking op de reizigers (perronkaart- 
jes in de stations, enz.) en op de goederen (rechten voor 
opslag in pakhuis, voor weging, enz.).

Tabel V-16

Buurtspoorwegen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Statistiek betreffende de netlengte en het 
rollende materieel in gebruik bij, het aan tal vervoerde 
reizigers door en de bedrijfsontvangsten en -uitgaven 
van de N .M .V.B.

b. Eenheden : Netlengte in gebruik : duizenden kilome
ters (oorspronkelijke statistiek : kilometers); rollend 
materieel : eenheden; vervoerde reizigers : miljoenen 
(oorspronkelijke statistiek : duizenden); bedrijfsont
vangsten en -uitgaven : m iljarden franken (oorspron
kelijke statistiek : duizenden franken).

c. Bronnen : N .M .V .B . — Jaarverslagen; N .I.S. —  Ver- 
voerstatistieken en Statistisch Jaarboek  van België, 
Hoofdstuk « Vervoer ». De gegevens zijn beschikbaar 
vanaf 1886.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De spoorlijnen zijn inclusief de elektrische dienst en de 
spoorauto’s; de autobussen om vatten de toevoegings- en 
vervangingsautobusdiensten en de autobusdiensten over
genomen van de N .M .B.S. in 1977. De gegevens hebben 
ook betrekking op de lijnen die enkel gedurende een deel 
van het ja a r  in dienst zijn.

Tabel V-17

Gemeenschappelijk vervoer in de steden

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De gepubliceerde reeksen maken melding 
van de belangrijkheid van het net, van het rollende 
materieel, van de afgelegde afstand, van het aantal 
reizigers en van de ontvangsten.

De gegevens zijn ingedeeld naar vervoercategorie : tram 
wegen, autobussen en, sedert 20 septem ber 1976, metro.

b. Eenheden : Zie tabel. De oorspronkelijke statistiek 
geeft de afgelegde afstand in duizenden kilometers, 
het aantal vervoerde reizigers in duizenden en de 
totale ontvangsten in duizenden franken.

c. Bron : M inisterie van Verkeerswezen. Gepubliceerd 
door N .I.S . —  Statistisch Jaarboek  van België -  
Hoofdstuk « Vervoer ». Een aantal gegevens bestaan 
vanaf 1886; die betreffende de metro pas vanaf 
20 septem ber 1976.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

De gegevens hebben voor de tramwegen betrekking op de 
m aatschappijen voor intercom m unaal vervoer van A nt
werpen, Brussel en Gent; voor de autobussen op de 
m aatschappijen van dezelfde steden plus Luik, Verviers 
en Charleroi; voor de metro, alleen op de Brusselse 
m aatschappij.

Tabel V-18

Grote verbindingswegen 

Basisgegevens

a. Inhoud : Lengte van de autosnelwegen, de rijks- en 
provinciewegen.

b. Eenheid : Duizenden kilometers (toestand einde jaa r) 
(oorspronkelijke statistiek : kilometers).

c. Bron : M inisterie van O penbare werken. Gepubli
ceerd door N .I.S . —  Statistisch Jaarboek  van België -  
Hoofdstuk « Vervoer ».
De statistiek bestaat sinds 1850; voor de autosnelwe
gen vanaf 1941. Dezelfde bron geeft een procentuele 
indeling van de rijks- en provinciewegen naar de aard 
van de bestrating.

d. Frequentie : Gegevens op het einde van het ja a r  
(feitelijk : begin van het volgende jaa r).

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

Tabel V-19

M otorvoertuigen en fietsen in gebruik

1. Basisgegevens

a. Inhoud : H et totaal aantal ingeschreven m otorvoertui
gen op 1 augustus van elk ja a r  en het aantal fietsen, 
bromfietsen en lichte motorrijwielen op 31 decem ber 
van elk ja a r  waarvoor een provinciale rijbelasting 
dient betaald.

b. Eenheid : Duizenden (oorspronkelijke statistiek : een
heden).

c. Bronnen :
—  M otorvoertuigen : N .I.S . op grond van cijfers 

verstrekt door het M inisterie van Verkeerswezen
—  Bestuur van het Vervoer. De gegevens bestaan 
globaal vanaf 1925; gedetailleerd vanaf 1931. H et 
N .I.S . publiceert jaarlijks een brochure « Voertui- 
genpark » met zeer gedetailleerde gegevens.

—  Overige gegevens : N .I.S . op grond van cijfers 
verstrekt door de provinciale besturen. De gege
vens betreffende de fietsen bestaan vanaf 1929; de 
overige gegevens vanaf 1931.

Ook : N .I.S. —  Statistisch Jaarboek  van België -  
Hoofdstuk « Vervoer ».

d. Frequentie : Jaarlijks.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

a. Motorvoertuigen

Deze statistiek behelst alle door het Bestuur van het
Vervoer ingeschreven voertuigen die al dan niet een
fiscaal kenteken dragen.
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Zij houdt geen rekening met de voertuigen van het leger 
en van de rijkswacht, noch met sommige voertuigen 
gebruikt door het Beheer der Posterijen, de N .M .B.S., de 
openbare diensten (politie, brandw eer, gezondheids
diensten, enz.), noch met een deel van de landbouw trac- 
toren die onder een bijzondere reglementering vallen.

De gemengde voertuigen die terzelfdertijd voor het 
vervoer van personen en goederen kunnen dienen wor
den in de categorie van de personenauto’s gerangschikt.

De rubriek van de bedrijfsvoertuigen bestaat uit v racht
wagens, bestelwagens, tankwagens, trekkers, landbouw 
trekkers en speciale voertuigen.

Zie ook tabel V-7.

b. Overige gegevens

In de provincie Antwerpen worden de rijwielen met 
hulpm otor, die de snelheid van 40 km /h overschrijden 
sedert het ja a r  1971 gerangschikt bij de motorrijwielen 
m et cylinderinhoud van m inder dan 250 cm3. D it regime 
w ordt vanaf 1973 eveneens toegepast in de provincies 
Henegouwen, Luxem burg, Nam en, Oost- en West- 
Vlaanderen.

De reglementeringen inzake provinciale taks voor fietsen 
van kinderen beneden een bepaalde leeftijd verschillen in 
de tijd en naar de provincie. Deze verschillen beïnvloe
den de cijfers.

Tabel V-20

Autobussen en autocars

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Statistiek betreffende de autobuslijnen met 
vergunning, de autocardiensten en de bijzondere 
autobusdiensten.

b. Eenheden : Lengte van de autobuslijnen met vergun
ning : duizenden kilometers (oorspronkelijke statis
tiek : kilometers); overige gegevens : eenheden.

c. Bron : M inisterie van Verkeerswezen. Gepubliceerd 
door N .I.S. —  Statistisch Jaarboek van België -  
Hoofdstuk « Vervoer ».
De statistiek bestaat vanaf 1938.

d. Frequentie : Toestand einde jaa r.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

H et totaal aantal toegestane autobuslijnen stem t overeen 
m et het totaal van de aan particulieren, aan de 
N .M .V .B . (uitgebaat hetzij in regie, hetzij door pach
ters), aan de N .M .B.S. (tot 1976) en aan de tram m aat- 
schappijen door het M inisterie van Verkeerswezen toege
stane autobuslijnen.

De aan de N.M .V.B. toegestane autobuslijnen omvatten 
de seizoendiensten uitgebaat in regie en, vanaf 1977, de 
diensten overgenomen van de N.M .B.S.

W at het aantal voertuigen bij de rubriek « Autocardien
sten » betreft gaat het alleen om voertuigen met een 
vergunning voor alle dagen. De voertuigen met een 
vergunning uitsluitend voor zon- en feestdagen zijn 
gerangschikt bij de bijzondere autobusdiensten.

Alhoewel de vergelijking niet volledig opgaat mag men 
aannem en dat de bijzondere autobusdiensten, voorzien 
door de nu geldende wetgeving, m et de vroegere private 
diensten (afgeschaft door de besluitwet van 30 december 
1946) overeenkomen.

Tabel V-21

Goederenvervoer over de weg

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Statistiek van het binnenlandse en internatio
nale vervoer over de weg.

b. Eenheden : Vervoerde hoeveelheden : miljoenen ton
nen; kilom etertonnenm aat : miljoenen ton-kilome- 
ters.

c. Bron : N .I.S. —: V ervoerstatistieken (vlugst beschik
bare publicatie) en Statistisch Jaarboek  van België -  
Hoofdstuk « Vervoer ». De statistiek bestaat vanaf 
1963.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Deze statistiek is bekomen door een steekproefenquête 
die betrekking heeft op de vervoerprestaties van Belgi
sche voertuigen voor goederenvervoer die een laadver
mogen hebben van m instens een ton. V an het totale 
wegvoertuigpark wordt een fractie aan  het onderzoek 
onderworpen (ongeveer 55.000 voertuigen).

Gedurende één week van elke m aand worden inlichtin
gen ingewonnen betreffende telkens een twaalfde van de 
in de steekproef weerhouden voertuigen.

Deze statistiek is bekomen door een extrapolatie in de 
ruim te en de tijd tot het gehele park van voertuigen van 
minstens een ton laadvermogen.

H et N .I.S. geeft nog andere indelingen, namelijk het 
goederenvervoer over de weg ingedeeld naar gewoon 
vervoer, de ophalingen en afleveringen en de pendelrei- 
zen, het goederenvervoer over de weg ingedeeld naar de 
aard  van het voertuig en van het vervoer en ook nog 
hetzelfde goederenvervoer over de weg ingedeeld naar de 
aard  van de vervoerde goederen.

De statistiek steunt op het koninklijk besluit van
23 m aart 1965 (Belgisch S taatsblad van 11 jun i 1965) en 
de richtlijn 78/546 van 12 ju n i 1978 van de Europese 
M inisterraad (Publicatieblad der Europese G em een
schappen van 26 jun i 1978).

Zie ook : Prof. R. Dereym aeker « Statistieken ten dienste 
van de bedrijven —  H un beschrijving en methodologie » 
in Statistisch Tijdschrift 1979, num m er 12 en 1980, 
num m er 1 en Statistische Studiën, num m er 58, 1980.

Tabel V-22

Koopvaardijvloot

1. Basisgegevens

a. Inhoud : A antal stoom- en m otorboten w aaruit de 
Belgische koopvaardijvloot bestaat exclusief de 
pakketboten van de Belgische Staat.
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b. Eenheden : B rutotonnenm aat : duizenden registerton- 
nen (oorspronkelijke statistiek : registertonnen; 1 re- 
gisterton =  100 kubieke Engelse voet =  2,83 m 3).

c. Bron : : M inisterie van Verkeerswezen —  Bestuur van 
het Zeewezen. Gepubliceerd door N .I.S . —  Vervoer- 
statistieken (vlugst beschikbare publicatie) en S tatis
tisch Jaarboek  van België — Hoofdstuk « Vervoer ». 
De eerste telling gebeurde einde 1972.

d. Frequentie : Toestand einde jaa r.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De brutotonnenm aat is het totale volume van het bin
nenruim  van een schip; de nettotonnenm aat is gelijk aan 
de brutotonnenm aat verm inderd m et de machine- en 
stuurruim te. H et is de ruim te die beschikbaar is voor 
goederen en passagiers.

Tabel V-23

Binnenvaart

1. Basisgegevens

a . Inhoud : Statistiek van de Belgische binnenvloot en 
van de binnenscheepvaart (nationaal en in ternatio
naal vervoer).

b. Eenheden : A antal schepen : eenheden; tonnenm aat : 
duizenden metrieke tonnen (oorspronkelijke statis
tiek : metrieke tonnen); aantal reizen : duizenden 
(oorspronkelijke statistiek : eenheden); vervoerde 
hoeveelheid : miljoenen tonnen (oorspronkelijke sta
tistiek : duizenden tonnen); ton-kilometers : mil
joenen.

c. Bronnen : Binnenvloot : M inisterie van Verkeerswe
zen —  Bestuur van de binnenscheepvaart. G epubli
ceerd door N .I.S . —  Vervoerstatistieken (vlugst 
beschikbare publicatie) en Statistisch Jaarboek  van 
België -  Hoofdstuk « Vervoer »; Totale verkeer : 
N .I.S . —  Ibidem.

d. Frequentie : Toestand einde jaa r.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

M en mag het aantal boten van de Belgische vloot niet 
direct vergelijken met de beweging van de binnenscheep
vaart. Terwijl Belgische boten gedurende verscheidene 
m aanden goederen vervoeren in het buitenland, kunnen 
immers aan de andere kant vreem de schepen bij het 
Belgische vervoer betrokken zijn.

a. Binnenvloot

De tonnenm aat stem t overeen met het volume van het 
ruim  da t onder de zeespiegel ligt.

De binnenschepen zonder m otor bevatten de sleepboten 
en de duwbakken, die door het N .I.S . afzonderlijk 
worden geteld.

b. Totale verkeer

De statistieken over de activiteit (het verkeer) van de 
binnenscheepvaart steunen op de aangiften die de schip

pers in de ontvangkantoren van de scheepvaartrechten, 
o f bij onstentenis hiervan, in de kantoren van de Dienst 
voor regeling van de binnenscheepvaart, voor iedere 
verplaatsing van hun schip op het net van de Belgische 
bevaarbare waterwegen verplicht zijn te doen. De basis 
van de statistiek zijn de « V aarvergunningen », opgesteld 
door de inningskantoren; na afloop van de reis waarvoor 
zij uitgeschreven werden, krijgen zij de functie van 
« statistisch docum ent ».

De statistiek van de binnenscheepvaart neem t de bewe
ging op van alle binnenschepen die de Belgische wa
terwegen bevaren, m et uitzondering van de bootjes die 
m inder dan  3 ton wegen en van de plezierboten.

De beweging in de havens om vat het binnenlandse 
verkeer, de invoer, de uitvoer en de doorvoer.

O nder in- en uitvoer w ordt begrepen al hetgeen de grens 
overschrijdt, m et uitzondering van de internationale 
doorvoer per binnenschip zonder overlading. De goede
ren die in België per schip worden ingevoerd en met een 
ander transportm iddel worden uitgevoerd (zeeschip, 
spoorweg) worden in de statistiek van de binnenscheep
vaart onder de invoer opgenomen. De goederen, die 
België per schip verlaten en w aarvoor een ander trans
portm iddel werd aangewend bij de invoer in het land, 
worden beschouwd als uitvoer.

De goederen die langs een bepaalde waterweg uit België 
vertrekken en langs een andere terug in het land komen, 
zijn in de in- en uitvoer begrepen.

H et N .I.S . m aakt het onderscheid tussen binnenlands 
verkeer, invoer, uitvoer en doorvoer en geeft indelingen 
naar de nationaliteit van de scheepseigenaar en het 
laadverm ogen van de schepen en houdt een statistiek bij 
van de ladingen in de havens.

Een statistiek van de binnenscheepvaart werd opgelegd 
door de Richtlijn 80/1119 van de Europese M inisterraad 
(Publicatieblad der Europese Gem eenschappen van 
15 decem ber 1980).

Tabel V-24

Zeehavens

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Algemene resultaten van de statistiek der 
aangekomen zeeschepen in Belgische havens en van 
de statistiek betreffende de internationale trafiek van 
de havens.

b. Eenheden : Aangekomen zeeschepen —  aantal : dui
zenden (oorspronkelijke statistiek : eenheden) —  
laadverm ogen : miljoenen registertonnen (oorspron
kelijke statistiek : registertonnen). 1970-1977 : netto- 
registertonnen volgens Belgische berekening; 1978- 
1980 : bruto-registertonnen (zie tabel V-22). In terna
tionaal verkeer : miljoenen metrieke tonnen (oor
spronkelijke statistiek : metrieke tonnen).

c. Bronnen : Aangekomen zeeschepen : havenbesturen; 
in ternationaal verkeer : Bestuur der douanen. G epu
bliceerd door N .I.S . —  Vervoerstatistieken —  Statis-
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tisch Jaarboek  van België -  Hoofdstuk « Vervoer » en 
de driem aandelijkse publicatie « Internationale tra
fiek der zeehavens ».
De statistiek bestaat vanaf 1929. Sommige gegevens 
betreffende het aantal, de tonnage en de ladingen van 
de binnenkom ende en uitgaande schepen zijn bekend 
vanaf 1840.

d. Frequentie : Jaarlijks. Gecondenseerde maandgege- 
vens zijn beschikbaar.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

a. Aangekomen zeeschepen

De statistiek der aangekomen (en vertrokken) zeesche
pen wordt opgem aakt door de havenbesturen. Zij heeft 
betrekking op de aankom st en het vertrek van elk schip in 
of uit elke haven die het schip aandoet om te laden of te 
lossen. De schepen die m ilitair materieel hebben geladen 
of gelost of die alleen voorbij de rede varen, worden niet 
geteld.

De reeksen over het laadvermogen zijn niet helemaal 
vergelijkbaar in de tijd. Voor de periode 1970-1977 is het 
laadvermogen uitgedrukt in netto-registerton volgens de 
in België toegepaste meetwijze; voor de periode 1978- 
1980 is het uitgedrukt in bruto-registerton.

b. Internationaal verkeer

H et internationale verkeer wordt ingedeeld in binnenge
komen en uitgaande goederen (lossingen en ladingen). 
H et verkeer wordt geregistreerd door het Bestuur der 
douanen (documenten bij invoer, uitvoer, doorvoer en 
aanvoer naar een entrepot vanuit het buitenland) en 
ingedeeld naar haven (Antwerpen, Gent, Brugge-Zee- 
brugge, Oostende, Brussel en nijverheidsbekken van 
Brussel), naar de vervoerwijze (zee, kanalen en rivieren, 
spoorweg, weg) en naar uitvoer of invoer en doorvoer.

De statistiek kan verder ingedeeld worden naar het land 
van commerciële herkomst of bestem m ing en naar de 
behandelingswijze der goederen (container, vloeibare of 
vaste bulk, ...).

De cijfers van de tabel hebben betrekking op alle havens 
samen, op uitvoer of invoer plus doorvoer, en op de 
beweging langs de zee (internationaal zeeverkeer) en 
langs de kanalen en rivieren (internationale binnen
vaart) .

Voor verdere bepalingen wordt verwezen naar Hoofd
stuk V III  « Buitenlandse handel van de B .L .E.U . » —  
Algemene inleiding —  3. Bepalingen.

c. Noot

In  1975 besloot de Commissie voor het verkeer van de 
Benelux Economische Unie de zeehavenstadstieken in 
België en N ederland te harm oniseren. D it  leidde ertoe 
d a t sedert 1 januari 1976 de « G enerale V erklaring 
inzake douane bij het binnenkom en en bij het uitvaren 
van zeeschepen », een sum m ier inleidend docum ent voor 
de douane, da t was ingevoerd bij ministerieel besluit van 
13 november 1975 (Belgische S taatsblad van 11 decem 
ber 1975), door het N .I.S . voor statistische doeleinden 
verwerkt wordt. De bestaande statistieken worden op die 
wijze aangevuld met gegevens aangaande het type der 
zeeschepen die de Belgische havens aandoen, aangaande

de behandelingswijze van de geladen en geloste goederen 
en aangaande de vreemde havens van lading en lossing.

Tabel V-25

Luchthavens —  Commerciële vluchten

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Verkeer van de regelmatige en van de 
onregelmatige vluchten met handelskarakter van 
vliegtuigen die hetzij op Brussel N ationaal (Zaven- 
tem ), hetzij op een andere Belgische luchthaven 
opstijgen.

b. Eenheden : V luchten en passagiers : duizenden; vracht 
en reisgoed : duizenden metrieke tonnen; benutte 
capaciteit en plaatsen : procenten van het totaal. In 
de oorspronkelijke statistiek worden alle gegevens in 
eenheden gepubliceerd.

c. Bron : N .I.S. —  Vervoerstatistieken en Statistisch 
Jaarboek  van België — Hoofdstuk « V ervoer ». De 
meeste gegevens bestaan vanaf 1926.

d. Frequentie : Jaarcijfers (oorspronkelijke statistiek : 
m aandcijfers).

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De statistieken zijn gebaseerd op de docum enten « O p
gave van de luchtbewegingen » van de Regie der Lucht
wegen.

De gegevens m et betrekking tot het transitverkeer zijn 
begrepen in het verkeer bij aankom st en bij vertrek. 
W orden aanzien als doorvoer op een bepaalde lucht
haven, alle personen en goederen die er per vliegtuig 
aankom en en bestemd zijn om verder per vliegtuig ver
voerd te worden.

De « overige luchthavens » zijn : Antwerpen (Deurne), 
Charleroi (Gosselies), Grim bergen, G ent (Sint-Denijs- 
W estrem ), Luik (Bierset), Oostende, Saint-H ubert en 
Spa.

Kleine kinderen (baby’s) worden beschouwd als passa
giers. Als reisgoed (bagage) wordt opgenomen het totale 
gewicht van de goederen die de passagiers bij zich 
hebben.

Naast de opgenomen gegevens worden in de oorspron
kelijke statistiek indelingen gem aakt naar Belgisch of 
vreemd verkeer, naar regelmatige of onregelmatige 
vluchten en naar land van herkom st of bestemming van 
de vluchten.

H et N .I.S. m aakt verder uitgebreide statistieken op over 
het personenvervoer door de lucht.

Tabel V-26

Regelmatig luchtverkeer van de SABENA 

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Statistiek van het luchtverkeer van de 
SABENA, uitgevoerd met vaste dienstregelingen. 
H et betreft het betalende verkeer, met uitzondering 
van de aangeboden passagiers-kilometers.
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Om  het vervoervermogen van een luchtvloot te schatten 
mag men zich niet tevreden stellen met de telling van het 
aantal vliegtuigen die er deel van uitm aken; de verschil
len tussen de vliegtuigtypes zijn immers te groot. Men 
moet met talrijke andere factoren rekening houden : het 
aantal beschikbare plaatsen, het aantal passagiers, de 
laadinrichtingen, de actiestraal, de snelheid, de gebruiks
mogelijkheid met inachtnem ing van het onderhoud en de 
herstellingen.

b. Eenheden : Zie tabel. De gegevens worden uitgedrukt 
in duizenden of miljoenen eenheden; in de oorspron
kelijke statistiek in eenheden.

c. Bron : Bestuur der Luchtvaart. Gepubliceerd door 
N .I.S . —  V ervoerstatistieken en Statistisch Jaarboek 
van België -  Hoofdstuk « Vervoer ».
De statistiek bestaat vanaf 1924.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Evenals het verkeer van de andere vervoermiddelen 
wordt het luchtverkeer gemeten in bruto cijfers en in 
kilometers. H et brutoverkeer stem t overeen met het 
begrip van « lading » : het wordt uitgedrukt in aantallen 
passagiers, in tonnenm aat vracht of post, in vlieguren, in 
afgelegde kilometers. Gelet op het belang van de 
gewichtsfactor bij het luchtverkeer kan men eveneens het 
gezamenlijke verkeer (passagiers, vracht, post) in ton
nenm aat schatten, door voor elke passagier met zijn 
bagage een overeengekomen gewicht van 100 kg te tellen.

H et kilometerverkeer, da t het meest overeenstemt met 
het begrip van bewezen diensten, wordt gemeten in 
passagierskilometers en in tonkilometers vracht of post. 
H et is de som van de afstanden in kilometers door elke 
reiziger of iedere ton vracht o f post afgelegd.

De tonkilometers « Overbagage » zijn begrepen in de 
aangeboden passagiers-kilometers.

Tabel V-27

Post

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De statistieken betreffende het binnen- en 
buitenlandse postverkeer, opgesteld door de Regie 
der Posterijen volgens de onderrichtingen van het 
Internationale Bureau van de W ereldpostunie te 
Bern.

b. Eenheden : K antoren : eenheden; postbeam bten : dui
zenden (oorspronkelijke statistiek : eenheden); post
verkeer : miljoenen stuks (oorspronkelijke statistiek : 
duizenden); postwissels en handelspapier ter incasse- 
ring : duizenden stuks en m iljarden franken (oor
spronkelijke statistiek : duizenden franken).

c. Bron : Regie der Posterijen. G epubliceerd door N .I.S.
—  Statistisch Jaarboek  van België -  Hoofdstuk 
« Posterijen, telegraaf, telefoon ». De meeste gege
vens bestaan vanaf 1840.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

H et aantal postkantoren bevat voor de periode 1970 tot
1972 de mobiele kantoren, de sorteercentra en de halten; 
nadien niet meer.

O nder hulpkantoren verstaat men kantoren die enkel 
belast zijn met de verkoop van zegels.

H et aantal postbeam ten om vat niet het tijdelijke en het 
hulppersoneel en de boventallige brievenbestellers.

H et postverkeer om vat de brieven (gewone, aangete
kende, verzekerde) en de andere stukken (briefkaarten, 
naam kaartjes onder open omslag, kranten, drukwerk, 
monsters en zaakpapieren). De portvrije dienstbrieven 
(ministeries, overheidsadm inistraties) zijn in d it verkeer 
meegeteld; de brieven en colli’s met aangegeven w aarde 
echter niet. H et gaat zowel om binnen- als om buiten
lands verkeer.

De in te vorderen kwitanties zijn begrepen in het 
handelspapier.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

Tabel V-28

Telegraaf, telex, telefoon

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Overzicht van de werking van telegraaf, telex 
en telefoon.

b. Eenheden : Telegram m en, telefoontoestellen in ge
bruik en telefoonabonnementen : duizenden; m inuten 
telexverkeer en telefoongesprekken : miljoenen; ove
rige gegevens : eenheden. In de oorspronkelijke sta
tistiek worden alle gegevens in eenheden vermeld.
De reeks van het aantal interzonale telefoongesprek
ken is niet vergelijkbaar in de tijd. Voor de periode 
1970-1973 gaat het om het aantal gesprekken (het 
cijfer voor 1973 is een ram ing) m aar voor de periode 
1974-1980 wordt het aantal tariefeenheden, en niet 
het aantal gesprekken, gegeven.

c. Bronnen : R .T .T . — Jaarverslag; N .I.S . —  Statistisch 
Jaarboek  van België -  Hoofdstuk « Posterijen, tele
graaf, telefoon ». De gegevens bestaan vanaf 1850 
(telegraaf), 1884 (telefoon) of 1950 (telex).

d. Frequentie : Jaarcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Voor het aantal telegraafkantoren worden enkel de 
kantoren in aanm erking genomen die opengesteld zijn 
voor het ontvangen en verzenden van particuliere berich
ten. De kantoren die alleen berichten verzenden worden 
niet in aanm erking genomen.

H et aantal telegram m en om vat de gewone, de dringende, 
de pers- en telextelegram m en en de speciale telegram 
men van de N.M .B.S. en de posterijen, en de telegram 
men gewisseld m et schepen op zee.

H et aantal internationale telegrammen om vat bovendien 
tot 1976, het aantal brieftelegrammen en, tot 30 mei
1972, het aantal telexogrammen.

H et aantal telefoontoestellen in gebruik is niet vergelijk
baar in de tijd : voor de periode 1970-1975 gaat het
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gewoon om het aantal toestellen m aar voor de periode 
1976-1980 wordt voor de telefooninstallaties het aantal 
huislijncircuits geteld in plaats van het aantal toestellen.

H et zonale en interzonale telefoonverkeer is inclusief het 
aantal gesprekken vanuit openbare telefooncellen.

« Internationale gesprekken » betekent gesprekken van 
en naar het buitenland.

Tabel V-29

Radio-omroep en Televisie

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Deze tabel geeft het aantal houders per eind 
decem ber van elk ja a r  van radiotoestellen enerzijds, 
en van televisietoestellen anderzijds, ingedeeld naar 
het gewest. De statistiek is gesteund op het aantal 
afgeleverde vergunningen voor radio en televisie.

b. Eenheid : Duizenden (oorspronkelijke statistiek : een
heden).

c. Bron : R .T .T . Gepubliceerd door N .I.S . —  Statistisch 
Jaarboek  van België — Hoofdstuk « Com m unicatie
m edia ».
De gegevens bestaan vanaf 1939 (radio) of 1954 
(televisie). V anaf 1964 bestaat een jaarlijkse N .I.S.- 
publicatie « A antal houders van radio- en televisie
toestellen » met een indeling naar gemeente en soort 
toestel.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

H et aantal radiovergunningen is de som van de vergun
ningen voor radio in woning en voor radio in voertuig. 
Een vergunning voor radio in woning dekt het geheel van 
de radiotoestellen, zowel de draagbare als de vaste (op 
netstroom) die door een enkel persoon of door een 
particulier o f collectief gezin worden gehouden in een 
bepaalde woning. De houders die vrijgesteld zijn van 
luistergeld worden in aanm erking genomen.

H et aantal televisievergunningen (zwart-wit of kleuren) 
is de som van de vergunningen voor televisie in woning 
en in voertuig. De houders die vrijgesteld zijn van 
kijkgeld worden in aanm erking genomen.

Een vergunning voor zwart-wit televisie in woning dekt 
al de zwart-wit televisies, zowel de draagbare als de vaste 
(op netstroom) die door een enkel persoon of door een 
particulier of collectief gezin worden gehouden in een 
bepaalde woning.

Een vergunning voor kleurentelevisie in woning dekt 
zowel de zw art-w it als de kleurentoestellen die onder 
dezelfde voorw aarden worden gehouden.

Tabel V-30

Schoolbevolking naar het onderwijsniveau, het geslacht 
en het taalstelsel

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Opgave van de totale schoolbevolking, met

uitzondering van diegene die kunst- en muziekon
derwijs studeren, naar het niveau, het geslacht en het 
taalstelsel.

b. Eenheid : Duizenden (oorspronkelijke statistiek : een
heden).

c. Bron : M inisteries van Nationale Opvoeding. G epu
bliceerd door N .I.S. —  Statistisch Jaarboek  van 
België -  Hoofdstuk « Onderwijs en C ultuur ».

d. Frequentie : Toestand per schooljaar.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De voorschoolse opvoeding bevat de drie studiejaren 
voor de leerlingen van 3 tot 6 jaa r. H et onderwijs van het 
eerste niveau bevat zes studiejaren voor de leerlingen van 
6 tot 12 jaar. H et onderwijs van het tweede niveau om vat 
ook zes studiejaren voor de leerlingen van 12 tot 18 jaa r. 
H iervan maken deel uit : de vierde graad van het lager 
onderwijs (tot en met 1975-1976), de algemeen vormende 
opleiding, het technisch en beroepsonderwijs, het peda
gogisch onderwijs en het vernieuwd secundair onderwijs. 
D it laatste is in 1972-1973 in het Franse en Duitse 
taalstelsel en in 1973-1974 in het N ederlandse taalstelsel 
ingevoerd, naast het traditionele onderwijs. H et beoogt 
de ontplooiing van elke leerling overeenkomstig eigen 
mogelijkheden en geschiktheden en om vat alle onder
wijsvormen die aansluiten bij het lager onderwijs (exclu
sief het buitengewoon onderwijs). H et om vat drie graden 
van twee jaar.

H et onderwijs van het derde niveau om vat twee tot 
negen studiejaren voor de studenten van meer dan 
18 jaar.

H et norm aal onderwijs voor kleuteronderwijzeressen en 
het lager normaalonderwijs behoren respectievelijk vanaf 
1974-1975 en 1972-1973 tot het derde niveau. Tevoren 
behoorden ze tot het tweede niveau. In  1971-1972 
behoort enkel de tweede cyclus van het lager norm aal
onderwijs tot het derde niveau.

Voor het schooljaar 1976-1977 is voor het onderwijs van 
het tweede en van het derde niveau het onderscheid 
tussen jongens en meisjes niet beschikbaar.

Voor het schooljaar 1978-1979 is geen rekening gehou
den met de schoolbevolking van het buitengewoon 
technisch en beroepsonderwijs van het Nederlandse 
taalstelsel.

Tabel V-31

Begroting van de M inisteries van N ationale Opvoeding
en van C ultuur

Basisgegevens

a. Inhoud : Gewone uitgaven (dus exclusief de investe
ringsuitgaven) van de M inisteries van N ationale 
Opvoeding en van C ultuur. Voor de periode 1970- 
1974 hebben de cijfers betrekking op de uitgaven voor 
beide taalstelsels samen; voor de periode 1974-1980 
worden de uitgaven voor het Nederlandse taalstelsel 
en voor het Franse taalstelsel afzonderlijk vermeld. 
W aar de indeling het toelaat kan men door de som te 
m aken van de uitgaven in het N ederlandse taalstelsel



en in het Franse taalstelsel bepaalde reeksen van 
tabel V- 31a verder zetten tot in 1980.

Bij de uitgaven voor de algemene adm inistratie zijn de 
kabinetsuitgaven begrepen.

b. Eenheid : M iljarden franken (oorspronkelijk : 
franken)

c. Bron : M inisteries van Nationale Opvoeding. G epu
bliceerd door N .I.S . —  Statistisch Jaarboek  van 
België -  Hoofdstuk « O nderwijs en C ultuur ». H et 
Jaarboek  geeft naast de werkelijke uitgaven ook nog 
de kredieten van de begrotingen van N ationale 
O pvoeding en C ultuur.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

Tabel V-32
Vrije beroepen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Evolutie van het aantal beoefenaars van 
enkele vrije beroepen.

b. Eenheid : Eenheden.

c. Bronnen : M edisch en param edisch personeel : M inis
terie van Volksgezondheid; notarissen en advocaten : 
M inisterie van Justitie; architecten en ingenieurs- 
architecten : N ationale Raad van de O rde der Archi
tecten. G epubliceerd door N .I.S . —  Statistisch J a a r 
boek van België, respectievelijk in de hoofdstukken 
«V olksgezondheid», « Ju s ti t ie »  en «T ew erkstel
ling ».

d. Frequentie : Jaarlijks (in principe : per einde jaar; 
uitzonderingen : zie onder 2.).

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

W at het medische en param edische personeel betreft 
gaat het in principe om gegevens per einde jaar. De 
gegevens zijn volledig vergelijkbaar voor de periode 
1974-1980. Voor het ja a r  1973 bestaan er enkel gegevens 
over het aantal dokters. Voor het ja a r  1972 gaat het om 
de toestand per 20 december; voor het ja a r  1971, w aar 
men enkel gegevens heeft over het aantal dokters in de 
geneeskunde, betreft het de toestand in het tweede 
kwartaal. De gegevens over het ja a r  1970, die wegens een 
andere tellingswijze niet volledig vergelijkbaar zijn met 
de cijfers van de volgende ja ren , betreffen de situatie op 
1 januari van da t jaa r.

H et aan tal dokters in de geneeskunde-licentiaten in de 
tandheelkunde is wel opgenomen in de reeks over het 
aantal dokters in de geneeskunde, m aar niet in de reeks 
over het aantal licentiaten in de tandheelkunde.

De gegevens over het aantal notarissen en advocaten 
betreffen de rechtbanken van eerste aanleg. Eenm aal per 
ja a r  wordt door de griffiers een verslag uitgebracht aan 
de M inister van Justitie . De statistische staten worden 
aan het N .I.S . ter depouillering overgemaakt.

H et aantal architecten en ingenieurs betreft het aantal in 
de O rde van A rchitecten ingeschreven leden (zowel van 
Belgische als van vreemde nationaliteit, inclusief de 
stagiairs). De ereleden van de O rde van Architecten 
worden niet in aanm erking genomen.

Voor verschillende van deze gegevens bestaan meer 
gedetailleerde reeksen in het Statistisch Jaarboek  van 
België.

Tabel V-33

Verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Inlichtingen over het aantal rechthebbenden, 
het aantal tegemoetkomingen voor raadplegingen, 
verpleegdagen, sociale ziekten, en het aantal ver
goede dagen in het kader van de verplichte verzeke
ring tegen ziekte en invaliditeit.

b. Eenheid : M iljoenen (in de oorspronkelijke statistiek : 
eenheden).

c. Bron : R ijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits
verzekering. Gepubliceerd door N .I.S . —  Statistisch 
Jaarboek  van België -  Hoofdstuk « Sociale Zaken ». 
De gegevens bestaan gedeeltelijk vanaf 1951.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

H et aantal rechthebbenden bevat zowel de titularissen 
als de personen ten laste in de algemene regeling en de 
regeling der zelfstandigen.

O nder speciale verstrekkingen verstaat men lichamelijke 
of professionele wederaanpassingsverpleging.

De tegemoetkomingen in het kader van de dagen zieken- 
huisverpleging bevatten de tegemoetkomingen voor 
heelkundige aandoeningen, niet-heelkundige aandoenin
gen, moederschap en pretuberculose.

O nder sociale ziekten verstaat men geestesziekten, tuber
culose, kanker, poliomyelitis en aangeboren aandoenin
gen en misvormingen.

Bij de vergoede dagen kon voor het ja a r  1970 geen 
onderscheid worden gem aakt tussen « prim aire onge
schiktheid » en « supplem ent bevallingsrust ». Boven
dien beschikt men voor da t ja a r  over geen gegevens met 
betrekking tot de regeling der zelfstandigen.

T ot en met 1973 kon, bij de vergoede dagen, nog een 
onderscheid worden gem aakt tussen « invaliditeit 2de en 
3de ja a r  ongeschiktheid » en « invaliditeit vanaf 4de ja a r  
ongeschiktheid ». V anaf 1974 was d it niet meer mogelijk 
(die mogelijkheid bestaat nog wel voor de regeling der 
zelfstandigen).

De oorspronkelijke statistiek bevat meer details en onder 
meer eventueel een uitsplitsing naar « Algemene rege
ling » en « Regeling der Zelfstandigen ».

Tabel V-34

Bioscoop

Basisgegevens

a. Inhoud : Jaarlijks aantal bezoekers in bioscoopzalen 
voor films van 35 mm en meer, voor de zalen die het 
hele ja a r  door geëxploiteerd worden enerzijds en de 
overige anderzijds.
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b. Eenheid : Miljoenen (oorspronkelijke statistiek : een
heden).

c. Bron : N .I.S. —  Statistisch Jaarboek  van België — 
Hoofdstuk « Com m unicatie-m edia » (met verdere 
uitsplitsingen).
De statistiek bestaat vanaf 1963.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

Tabel V-35

O vernachtingen van toeristen in België

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Inlichtingen over het aantal overnachtingen 
van hetzij Belgen, hetzij buitenlanders, die tijdelijk en 
tegen betaling buiten hun gewone verblijfplaats ge
herbergd worden in hotels, pensions, herbergen, 
kuurinrichtingen, vakantietehuizen, villa’s, apparte
menten en op kam peerterreinen.

b. Eenheid : Duizenden (oorspronkelijke statistiek : een
heden).

c. Bron : N .I.S. —  Sociale statistieken (vlugst be
schikbare publicatie) en Statistisch Jaarboek  van 
België -  Hoofdstuk « Toerisme en H otelbedrijven ». 
De statistiek bestaat vanaf 1935.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Als overnachtingen in gemeubileerde villa’s en apparte
m enten worden alleen opgetekend de overnachtingen 
van toeristen die voor een betrekkelijk korte tijd worden 
verhuurd.

Van deze statistiek maken geen deel uit :
—  de studenten, w at de gewone huisvesting voor hun 

studies betreft; ;
—  de jongelui in in ternaat in onderwijsinstellingen;
—  de bedienden en werklieden die wegens hun bedrijfs- 

bezigheden bij particulieren inwonen of aan wie hun 
werkgever een onderdak ter beschikking stelt;

—  de personen die in hospitalen, ziekenhuizen, kraam 
inrichtingen, asielen en sanatoria verblijven.

De tabel geeft, naast een indeling tussen overnachtingen 
van Belgische toeristen en van buitenlandse toeristen, 
ook een indeling van het aantal overnachtingen naar het 
gebied w aar ze plaatsgrijpen : de kust, de kunststeden 
(Antwerpen, Brugge, Brussel, Doornik, Gent, Leuven, 
Luik en M echelen), de M aasstreek en de Ardennen, de 
K em pen en de overige toeristische gemeenten.

De oorspronkelijke statistiek geeft nog :
—  gegevens over het aan tal overnachtingen, ingedeeld 

naar de categorie van toeristische instellingen;
—  een indeling van de buitenlandse toeristen naar land 

van gewone verblijfplaats.

Tabel V-36

Inrichtingen voor toerisme

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Inlichtingen betreffende het aan tal inrichtin
gen voor toerisme, bedrijvig gedurende de m aand 
augustus, en de capaciteit van deze inrichtingen, 
ingedeeld naar soort. O nder capaciteit verstaat men 
het maximum aantal personen die norm aal per nacht 
door de inrichting kunnen opgenomen worden.

b. Eenheden : A antal inrichtingen : eenheden; totale 
capaciteit : duizenden (oorspronkelijke statistiek : 
eenheden).

c. Bron : N .I.S. —  Statistisch Jaarboek  van België -  
Hoofdstuk « Toerisme en hotelbedrijven ».
De statistiek bestaat vanaf 1960.

d. Frequentie : Jaarlijkse telling.

2. K enm erken— M eting  —  Samenstelling

M en onderscheidt volgende categorieën van toeristische 
inrichtingen : erkende hotels; niet-erkende inrichtingen; 
inrichtingen voor sociaal toerisme; kuurinrichtingen; 
vakantiekolonies; kam peerterreinen.

De erkende hotels zijn de inrichtingen die door het 
Com m issariaat-G eneraal voor Toerism e gemachtigd 
worden de benam ing « hotel » te dragen.

Niet-erkende inrichtingen verschaffen logies m aar zijn 
niet gemachtigd de benam ing « hotel » te dragen.

Als inrichtingen voor sociaal toerisme worden opgeno
men : jeugdherbergen, natuurvriendentehuizen, wandel- 
hemen, enz... Zij verschaffen over het algemeen logies 
aan zeer gematigde prijzen.

K uurinrichtingen zijn inrichtingen w aar de logeergasten 
een kuur volgen onder geneeskundig toezicht.

Vakantiekolonies of schoolkolonies verschaffen gedu
rende de verlofperiodes logies aan kinderen. Deze laat- 
sten hoeven niet noodzakelijk verzwakt of ziek te zijn. 
Deze inrichtingen worden veelal uitgebaat door school
verenigingen m aar ook door private personen.
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VI. Inkomens

A. ALGEMENE INLEIDING

D it hoofdstuk behandelt in de eerste drie delen het 
inkomen respectievelijk uit bezoldigde arbeid, uit het 
ondernem ingschap van zelfstandigen en personenven
nootschappen en uit vermogen toevloeiend aan de parti
culieren. Tezam en met de reserveringen en directe 
belastingen der vennootschappen, het inkomen uit ver
mogen en ondernem ingschap toevloeiend aan de over
heid, en de intrest van de overheidsschuld —  waarover in 
d it hoofdstuk niets wordt gezegd —  vormen de drie 
hogergenoemde rubrieken het netto nationaal inkomen. 
De verstrekte gegevens zijn afkomstig van de nationale 
rekeningen, hetgeen inhoudt da t zij deels op ramingen 
berusten.

In  deel A —  inkomen uit bezoldigde arbeid —  worden 
deze gegevens aangevuld m et informatie betreffende de 
gemiddelde uur- en daglonen der arbeiders of m aandver- 
diensten der bedienden, de contractlonen en de uurar- 
beidskosten, de tarieven der sociale zekerheidsbijdragen.

Tenslotte wordt d it hoofdstuk afgerond met een vierde 
deel, bevattende de indeling naar de inkomensklasse van 
het gezamenlijke aan de personenbelasting onderworpen 
inkomen der natuurlijke personen.
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B. COMMENTAAR PER TABEL

Tabel VI-1

Inkom en uit bezoldigde arbeid volgens de nationale
rekeningen

1. Basisgegevens

a. Inhoud: De tabel geeft een indeling van tabel I - 11 
« Verdeling van het nationaal produkt over de pro- 
duktiefactoren », rubriek A. « Inkom en uit loondienst 
o f bezoldigde arbeid ». O nder inkomen uit bezol
digde arbeid dient te worden verstaan alle vergoedin
gen (in geld of natura) die als loon of wedde 
verschuldigd zijn door om het even welke werkgever 
(een bedrijf, een particulier, een vereniging zonder 
winstgevend doel, de overheid of het buitenland) aan 
particulieren die hun gewoon verblijf in België 
hebben.

b. Eenheid : M iljarden franken. H et N .I.S. verstrekt de 
gegevens in miljoenen franken.

c. Bronnen : N .I.S . : Statistisch Jaarboek  van België -  
Hoofdstuk « N ationale rekeningen »; Statistische 
Studiën (jaarlijks speciaal num m er); Statistisch T ijd
schrift.
De gegevens zijn beschikbaar vanaf 1953.

d. Frequentie : Jaarlijkse berekening in het kader van de 
nationale rekeningen.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

a. Algemene gegevens betreffende lonen en wedden

De lonen en wedden worden beschouwd vóór afhouding 
van de belastingen (bedrijfsvoorheffing) en de sociale 
zekerheidsbijdragen der werknemers. Daarenboven be
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vat de tabel de sociale zekerheidsbijdragen van de 
werkgevers vermits de betreffende gegevens deel u itm a
ken van de kosten van de factor arbeid in de N .I.S.- 
optiek « verdeling van het nationaal produkt ».

De vergoedingen der loon- en weddetrekkenden om vat
ten —  benevens de eigenlijke bezoldigingen —  tevens de 
door de werkgever verleende voordelen in natura  (bij
voorbeeld huisvesting, kleding, voeding) voor zover ze 
voor de werknem er een nettovoordeel vormen, de fooien 
toegekend aan de werknemers die op deze wijze vergoed 
worden, de toelagen en de aan de werknemers uitge
keerde w instaandelen.

In de vergoedingen zijn daarentegen niet begrepen : de 
betalingen aan helpers die deel uitm aken van het gezin 
van een zelfstandige (tenzij ze werkelijk een loon of 
wedde ontvangen) en de door de werkgever terugbe
taalde reis- en andere kosten van de werknemer.

b. Lonen en wedden der werknemers aangesloten bij de sociale 
zekerheid

H et betreft hier in eerste instantie het totaal der bezoldi
gingen toegekend aan de werklieden en de bedienden, 
verbonden door een arbeidsovereenkom st en aangesloten 
hetzij bij de algem ene1 regeling der sociale zekerheid 
hetzij bij de bijzondere regeling voor respectievelijk de 
mijnwerkers en ermee gelijkgestelden of de zeelieden ter 
koopvaardij. De lonen en wedden van de tijdelijk of 
contractueel tewerkgestelden bij de Staat, de provincies 
en de gemeenten alsook het personeel van bepaalde 
parastatale instellingen worden eveneens in aanm erking 
genomen.

De basisgegevens, die afkomstig zijn van de R.S.Z., het 
N ationaal Pensioenfonds voor M ijnwerkers (N .P.M .) en 
de H ulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder 
Belgische Vlag die belast is met de opdrachten van de 
D ienst voor de M aatschappelijke Veiligheid van de 
Zeelieden ter Koopvaardij (D .M .V .Z .K .), worden door 
het N .I.S . aangevuld en gecorrigeerd (zie verder).

c. Bezoldigingen van de werknemers voor wie sommige bepalin
gen van de sociale zekerheid gelden

W at betreft het huis- en dienstpersoneel (dat niet verze
kerd is voor de takken « werkloosheid » en « kinderbij
slag » van de algemene regeling der Sociale Zekerheid) 
beschikt men niet over gelijkaardige inlichtingen zoals 
voor de andere werknemers. De in tabel vermelde 
gegevens berusten voor wat betreft het tegen arbeidson
gevallen verzekerd personeel op statistieken van het 
M inisterie van Sociale Voorzorg. Voor de niet tegen 
arbeidsongevallen verzekerden moet men een beroep 
doen op een steekproef door het N .I.S . in 1970 uitgevoerd 
in het kader van het sociaal-economische onderzoek. 
Benevens over het aantal en het gemiddelde loon (de 
evolutie hiervan w ordt gemeten aan de hand van het 
indexcijfer van het uurloon van een schoonm aakster 
zoals aangegeven in het indexcijfer der consum ptie
prijzen) der niet-verzekerde dienstboden, geeft deze 
steekproef eveneens inzicht in de voordelen in na tu ra  van 
deze beroepscategorie.

De numerieke belangrijkheid van de groep grensarbei
ders werd bepaald aan de hand van tellingen gehouden 
door de R.V.A. en het R ijksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering. De bezoldiging wordt berekend

op grond van gegevens gepubliceerd in de « Revue 
Française du T ravail ». H et bedrag van de bijdragen die 
door de buitenlandse werkgevers ten bate van de gren
sarbeiders worden gestort, is bij de bezoldigingen 
gevoegd.

De ramingen betreffende het inkomen van seizoenarbei
ders die in het buitenland werkzaam zijn, worden 
opgem aakt met behulp van studies van de R.V .A ., in 
samenwerking met het Im m igratiebureau te Tourcoing.

d. Werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid

In  deze rubriek worden de gezamenlijke verplichte 
sociale zekerheidsbijdragen van de werkgevers vermeld 
die geïnd werden of nog te innen zijn (de oninbare 
vorderingen werden dus niet meegeteld) door respectie
velijk de R.S.Z., het N .P.M . en de D .M .V .Z .K . De 
werkgeversbijdragen voor de tak « jaarlijkse vakantie » 
(die slechts verschuldigd zijn voor de werklieden aange
zien de bedienden hun vakantiegeld rechtstreeks van hun 
werkgever krijgen) worden hier niet opgenomen (ze 
maken wel deel uit van de lonen der werklieden : zie 
rubriek la).

Voor sommige categorieën werknemers, onder meer uit 
de diam ant- en binnenscheepvaartsector, worden de 
bijdragen (geheel, ten dele of enkel de aanvullende) 
gestort in afzonderlijke kassen wegens het bijzondere 
stelsel van sociale zekerheid da t op hen van toepassing is.

De gegevens betreffende de werkgeversbijdragen inzake 
de verzekering tegen arbeidsongevallen worden verstrekt 
door het M inisterie van Sociale Voorzorg. O ndanks het 
feit da t de Fondsen voor Arbeidsongevallen autonoom  
(en apart van de R.S.Z.) zijn blijven functioneren, werd 
sedert 1 januari 1977 de R.S.Z. belast m et het innen van 
(een deel van) de betrokken werkgeversbijdrage. D it deel 
is dus sedertdien begrepen in de gegevens vermeld in 
rubriek 3a.

e. Bezoldigingen van de niet-sociaal verzekerde werknemers

H et gaat hier om de werknemers die niet aangesloten zijn 
bij de « algemene regeling » der sociale zekerheid, met 
nam e : de vastbenoem de en stagedoende personeelsleden 
van de centrale en lagere overheid (inclusief het on
derwijs en de overheidsbedrijven en -instellingen). De 
bezoldigingen van de tijdelijken en contractuelen —  die 
aangesloten zijn bij de algemene regeling — , werden 
evenwel opgenomen in rubriek la.

De in deze rubriek vermelde gegevens zijn gebaseerd op 
de rekeningen en begrotingen van het Rijk, de provincies 
en de gemeenten of werden medegedeeld door de be
trokken overheidsbedrijven.

O ndanks het feit d a t deze werknemers thans ook gedeel
telijk aangesloten zijn (meestal beperkt tot de tak ge
neeskundige verzorging) bij de sociale zekerheid, heeft 
het N .I.S . zijn vroegere werkwijze niet gewijzigd. D aar
om werden de pensioenen en andere sociale voordelen 
(lasten) bij de u itbetaalde wedden en lonen gevoegd in

1 In  d it  geval g e ld t een v e rzek e rin g sp lich t v o o r d e  v o lg e n d e  tak k en  : 
ru s t-  en ov e rlev in g sp en sio en en , z iek te  en in v a lid ite it,  w erk lo o sh e id , 
k in d e rb ijs la g , ja a r lijk s e  v a k a n tie  (enkel v o o r d e  w erk lied en ).
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plaats van geboekt te worden onder de post « W erk
geversbijdragen voor de Sociale Zekerheid ». W aar mo
gelijk werden deze evenwel apart van de bezoldigingen 
genoteerd.

Vermits de gegevens slechts beschikbaar zijn op basis 
van de hergroeperingen, moeten de bezoldigingen der 
tijdelijken en contractuelen (gegevens R.S.Z.) in minde
ring worden gebracht teneinde dubbeltellingen te 
voorkomen.

f. Correcties en aanvullingen

H et grootste deel van de correcties en aanvullingen 
w ordt gevormd door de niet aan de sociale zekerheid 
aangegeven inkomsten; men raam t deze inkomsten op 
een bepaald percentage (bepaald door het N .I.S. op 
3 pet. voor de ja ren  1970-1972, 2,5 pet. voor de jaren  
1973-1974, 1 pet. voor 1975, 2 pet. voor 1976 en 1 pet. 
voor de ja ren  1977-1980) van het totaal der aangegeven 
inkomsten.

Tevens worden bepaalde forfaitair aangegeven bezoldi
gingen (van de door fooien bezoldigde werknemers, van 
de land- en tuinbouwers, van de zeelieden, ...) verhoogd 
ten einde ze dichter bij de werkelijke lonen te laten 
aansluiten.

g. Statistische aanpassing

De statistische aanpassing vloeit voort uit het feit dat 
voor het nationaal produkt het gemiddelde van de drie 
berekeningswijzen (produktie, inkomen en bestedingen) 
in aanm erking werd genomen. De in de tabel voorko
mende cijfers bevatten een gedeelte van de totale aanpas
sing die verdeeld werd over de loon- en weddetrekkenden 
enerzijds en de zelfstandigen en personenvennootschap
pen anderzijds.

Tabel VI-2

Bezoldigingen toegekend aan de werknemers

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel bevat de bezoldigingen toegekend 
aan de werknemers die (geheel of gedeeltelijk) bij de 
sociale zekerheid (R.S.Z., N ationaal Pensioenfonds 
voor M ijnwerkers en D ienst voor de M aatschappe
lijke Veiligheid van de Zeelieden ter Koopvaardij) 
aangesloten zijn. Ingevolge de wet van 27 ju n i 1969 
en het koninklijk besluit van 28 november 1969 
(beide van toepassing sedert 1 januari 1970) is de 
waarnem ingssfeer van de statistiek sterk uitgebreid 
( +  40.000 werklieden en +  460.000 bedienden), 
vergeleken met die geldende voor het vorige decen
nium. De verruim ing heeft onder meer betrekking op 
de « erkende » leerlingen, de dienstboden, bepaalde 
niet door een arbeidsovereenkomst verbonden werk
nemers (artiesten, uitzendpersoneel, huisarbeiders, 
taxi- en bestelwagenbestuurders, beroepsrenners en 
-voetballers, ...), de vastbenoem de en stagedoende 
werknemers in de overheidssector en in het on
derwijs, die alleen bij de tak « geneeskundige verzor
ging » aangesloten zijn.

H et betreft hier de bezoldigingen w aarop, zoals bepaald 
bij wettelijke en reglementaire beschikkingen, de b ijd ra
gen voor de sociale zekerheid berekend worden. Zij 
worden hier noch beperkt door een loongrens noch 
verm inderd met de fiscale lasten.

De bezoldigingen worden, per jaa r, opgesplitst enerzijds 
naar het w erknem ersstatuut (hand- respectievelijk 
hoofdarbeiders) en anderzijds naar de bedrijfstak van te
werkstelling.

b. Eenheid : M iljarden franken. In  de oorspronkelijke 
statistiek : miljoenen franken.

c. Bron : R.S.Z. —  Jaarverslagen. De statistiek is 
beschikbaar vanaf 1945.

d. Frequentie : Jaarlijks.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

a. Indeling hand- respectievelijk hoofdarbeiders

De dienstboden en de erkende leerlingen worden opgeno
men in de categorie handarbeiders. De werknemers uit 
de overheidssector en het onderwijs —  voor zover zij 
enkel bij de tak « geneeskundige verzorging » aangeslo
ten zijn —  ressorteren steeds onder de hoofdarbeiders.

b. Indeling naar de economische activiteitshlasse

T ot en met 1972 richtte de R.S.Z. zich voor deze indeling 
naar de internationale bedrijfsnaam lijst van de Volken
bond. Sedertdien w ordt het door het Bureau voor de 
Statistiek der Europese Gem eenschappen uitgewerkte 
N.A.C.E.-stelsel toegepast.

De « O penbare diensten en andere niet elders genoemde 
nutsbedrijven» (1970 tot 1972) en de «A ndere  dienst
verlening» (1973 tot 1980) om vat de tijdelijke werkne
mers van de N.M .B.S. en de werknemers van de 
N.M .V.B. H et vast personeel van de Staat, de provincies 
en de gemeenten en van de N .M .B.S. is niet in de tabel 
opgenomen.

c. Bepaling van het loon waarop de bijdragen voor de sociale 
zekerheid moeten berekend worden

De basisreferentie ligt vervat in de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon der werkne
mers.

H et betreft de bedragen en voordelen w aarop de werkne
mer recht heeft 1° ingevolge persoonlijk of collectief 
bedongen bepalingen, hetzij ingevolge het gebruik in de 
ondernem ing of het s ta tuu t van de sector (openbare 
sector), 2° krachtens wettelijke bepalingen, 3° louter inge
volge zijn dienstbetrekking en w aarvan de toekenning 
niet beheerst wordt door een overeenkomst, een regle
m ent, een gebruik, en niet beschouwd w ordt als tegen
prestatie voor het geleverde werk.

Uitdrukkelijk uitgesloten zijn :
—  de terugbetaalde bedragen inzake de verplaat

singskosten van de werknemer;
—  de voordelen in de vorm van arbeidsgereedschap of 

werkkleding;
—  het dubbel vakantiegeld en de aanvullingen daarop;
—  de wettelijke vergoedingen bij sluiting van de onder

neming;
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—  de wettelijke uitwinningsvergoeding aan handelsver
tegenwoordigers;

—  de bedragen en voordelen verschuldigd aan de 
werknemers ingevolge de wetten betreffende het 
pensioen, de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de 
kinderbijslag, de werkloosheid, de arbeidsongevallen 
en de beroepsziekten (voor beide laatstgenoem de 
takken wordt op de uitkering evenwel een bijdrage 
ten laste van de werknem er ingehouden), alsook de 
eventuele aanvullingen daarop;

—  de vergoedingen verschuldigd aan de werknem er bij 
niet naleving door de werkgever van de wettelijke, 
contractuele of statu taire verplichtingen (uitgezon
derd bij bepaalde situaties van onregelmatige verbre
king);

—  de vakbondspremie;
—  de bedragen aan de werknemers verleend door de 

Fondsen voor Bestaanszekerheid.

Alhoewel hierop wettelijk bijdragen voor de sociale 
zekerheid geheven worden, is het gewone of wettelijke 
vakantiegeld der handarbeiders niet in de statistiek 
opgenomen. De R.S.Z. berekent d it laatste forfaitair door 
een bepaald percentage (6 pet. sedert 1 januari 1970 en 
8 pet. sedert 1 april 1975) toe te passen op de werkelijk 
door de werkgever uitgekeerde lonen.

Sommige contractueel door de werkgever verleende 
voordelen in natura, zoals huisvesting en voedsel, wor
den voor de berekening van de bijdragen voor de sociale 
zekerheid geraam d volgens bij koninklijk besluit vastge
stelde percentages. De andere moeten daarentegen tegen 
hun courante w aarde geschat worden; dit geldt inzonder
heid voor de verwarming, de verlichting, evenals voor de 
huisvesting van de arbeider w anneer hij geheel of 
gedeeltelijk over een gebouw met verscheidene woon
ruim ten beschikt.

Voor de met fooien bezoldigden in het hotelbedrijf en in 
sommige andere bedrijfstakken (persoonsverzorging, 
vermakelijkheden, vervoer, ...), de werknemers in de zee
visserij, de beroepsrenners en -voetballers, is de aan de 
R.S.Z. aangegeven en in de statistieken opgenomen 
bezoldiging evenwel niet het loon of de voordelen die 
werkelijk werden toegestaan doch het bij ministerieel 
besluit vastgestelde loon voor de berekening van de 
bijdragen voor sociale verzekering.

Tabel VI-3

Gemiddelde daglonen (arbeiders)

Tabel VI-4

Gemiddelde m aandbezoldigingen (bedienden)

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Deze tabellen bevatten de gemiddelde ver
diensten —  per dag of per m aand naargelang het gaat 
om arbeiders dan  wel om bedienden —  van de 
verzekeringsplichtige werknemers uit de privé-sector 
die aangesloten zijn bij de R.S.Z. of het Nationaal 
Pensioenfonds voor M ijnwerkers.

Telkens wordt een indeling gem aakt naar enerzijds het

geslacht van de werknem er en anderzijds de aard van de 
economische activiteit van de werkgever.

b. Eenheid : Franken.

c. Bron : R.S.Z. —  Jaarverslagen. De statistiek is 
beschikbaar vanaf 1945.

d. Frequentie : Jaarlijks.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De gemiddelde bezoldigingen zijn de resultante van twee 
factoren : eensdeels de vergoedingen w aarop de bijdra
gen voor de sociale zekerheid worden berekend, ander
deels het aantal arbeidsdagen dat in aanm erking wordt 
genomen voor de berekening van de loongrenzen.

Voor de arbeiders verkrijgt men de gemiddelde daglonen 
door deling van de eerste factor door de tweede; voor
afgaandelijk w ordt evenwel het aantal arbeidsdagen, 
gepresteerd in het stelsel van de vijfdagenweek, verm e
nigvuldigd met de coëfficiënt 1,2 teneinde de verdiensten 
van de arbeiders die in d it systeem werken op één lijn te 
stellen met die van de arbeiders die de zesdagenweek of 
een andere arbeidsregeling volgen.

Voor de bedienden wordt de aldus verkregen gemiddelde 
dagverdienste vermenigvuldigd met 25 teneinde de ge
middelde m aandbezoldiging te berekenen, die beter 
beantw oordt aan de courant gebruikte begrippen.

a. Waamemingssfeer

T ot en met 1972 werden de werknemers uit de landbouw, 
bosbouw en visserij uitgesloten uit de betrokken statistie
ken. De tabellen hebben geen betrekking op de zeelieden 
ter koopvaardij, de dienstboden, de « erkende » leerlin
gen, de binnenschippers en de werknemers van de over
heidssector en het onderwijs (waarvoor sedert 1973 wel 
gelijkaardige gegevens beschikbaar zijn).

b. Indeling naar economische activiteitsklasse

T ot en met 1972 werd de Volkenbondclassificatie ge
volgd; sedertdien w ordt de N .A .C .E.-indeling gebruikt.

c. Bezoldigingen

Zie tabel V I-2, punt 2c (voor de arbeiders w ordt evenwel 
geen rekening gehouden m et hun gewone vakantiegeld).

d. Arbeidsdagen

Hieronder dient te worden verstaan :
—  de effectief aan het werk bestede dagen;
—  de niet-gewerkte dagen w aarvoor de werkgever 

krachtens wet of reglement verplicht is een bedrag te 
betalen w aarop de bijdragen van de sociale zekerheid 
moeten berekend worden (onder meer de wettelijke 
feestdagen, de dagen klein verlet, de jaarlijkse vakan
tie —  het aantal wettelijke vakantiedagen der arbei
ders wordt evenwel niet in aanm erking genomen);

—  de inhaalrustdagen.

Zie ook :
—  O .E.S.O . —  M ain Economic Indicators —  Sources 

and M ethods —  num m er 29, mei 1978;
—  M inisterie van Tewerkstelling en Arbeid « Index

cijfers der regelingslonen voor arbeiders en bedien-
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den » A rbeidsblad, 70e jaargang , jan u ari 1969 en 
78e jaargang, mei 1977;

—  N .I.S. —  Statistisch Tijdschrift, februari 1962;
—  V erlaeten M .P. « Aspects méthodologiques de la 

statistique des salaires en Belgique », M .E .Z ., ju li 
1976.

Tabel VI-5

Bruto-uurlonen der arbeiders

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De in de tabel opgenomen indexcijfers heb
ben betrekking op de bezoldigingen van de arbeiders 
in de industrie en het transport, u itbetaald tijdens een 
bepaalde m aand.

De eerste reeks, het gemiddeld brutoloon per gewerkt 
uur, geeft de deling weer van het totale brutobedrag der 
bezoldigingen, uitbetaald tijdens de betrokken m aand, 
door het totale aantal werkuren tijdens diezelfde periode 
gepresteerd. Per bedrijf wordt het geheel der bezoldigin
gen, toegekend aan het totale personeelseffectief (zonder 
onderscheid naar geslacht, scholingsgraad, leeftijd, ...), 
in aanm erking genomen.

De tweede reeks, het type-uurloon, betreft het basis- 
uurloon van respectievelijk de geschoolde en de niet- 
geschoolde arbeider.

b. Eenheid : Indexcijfer met basis 1970 =  100, d a t wil 
zeggen het gemiddelde van de vier enquêtes van het 
ja a r  1970.

c. Bron : N.B.B. -  Tijdschrift van de N.B.B. -  Tabel 
V I-1, beschikbaar vanaf 1929, hervorm d in 1957.

d. Frequentie : M aart, jun i, septem ber en decem ber van 
elk jaar.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

a. Waamemingssfeer

De indexcijfers hebben betrekking op de bezoldigingen 
van de arbeiders in de volgende sectoren : extractieve- en 
verwerkende nijverheid, bouwnijverheid, gas en elektrici
teit (tot septem ber 1976) en transport.
Aan de enquête van de N.B.B. nemen ongeveer 200 be
drijven deel welke als representatief worden beschouwd 
voor de hogervermelde sectoren. De deelneming is vrij
willig m aar nagenoeg alle deelnemers antw oorden zeer 
regelmatig.

b. Gemiddeld brutoloon per gewerkt uur

H et gemiddelde brutoloon per gewerkt uur om vat —  
benevens de eigenlijke lonen —  ook premies (de einde
jaarsprem ie, de verdienste- of produktiviteitsprem ies, het 
dubbele vakantiegeld, en dergelijke, worden evenwel 
verdeeld over het gehele jaa r) , toelagen en gratificaties in 
geld, overlonen voor nacht- en zondagsarbeid en over
uren, de lonen uitbetaald voor betaalde feestdagen (die 
evenwel niet in de berekening van het aantal gepres
teerde uren worden opgenomen).

De werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid wor
den niet in aanm erking genomen; de bijdragen van de 
werknemers alsook de bij de bron ingehouden bedrijfs
voorheffing worden echter niet in m indering gebracht.

c. Type-uurloon

H et type-uurloon is het bruto-uurloon verhoogd met alle 
conventionele premies, doch exclusief de voordelen in 
natu ra  en de individuele of uitzonderlijke premies; op dit 
brutoloon w ordt geen enkele afhouding toegepast.

d. Berekeningswijze

Voor beide reeksen worden de ingezonden enquêtegege- 
vens per bedrijf eerst omgezet in een indexcijfer (basis 
1970=100); vervolgens w ordt het indexcijfer per sector 
berekend rekening houdende met het relatief gewicht van 
het arbeidseffectief van elke ondernem ing in het staal. 
Tenslotte worden de aldus verkregen sectoriële index
cijfers versmolten tot het algemene indexcijfer door toe
passing van een rekenkundig gemiddelde waarbij elke 
sector een wegingscoëfficiënt krijgt gelijk aan het aandeel 
dat, volgens de statistieken van de R.S.Z. m et betrekking 
tot het vorige ja a r , de door de bedrijven van die sector 
gezamenlijke uitbetaalde lonen vertegenwoordigen in het 
totaal van de lonen uitbetaald in alle bij onderhavige 
reeksen betrokken sectoren.

Zie ook :
—  O .E.S.O . —  M ain Economic Indicators —  Sources 

and M ethods —  num m er 29, mei 1978;
—  N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  X X X IIe  

jaargang , deel II , num m er 5, novem ber 1957;
—  V erlaeten M .-P. « Aspects m éthodologiques de la 

statistique des salaires en Belgique », M .E .Z ., juli 
1976.

Tabel V I-6

B ruto-uurlonen van de arbeiders in de nijverheid 

Tabel V I-7

B rutom aandw edde van de bedienden in de nijverheid 

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Deze tabellen bevatten de gemiddelde bruto- 
verdiensten van de werknemers in de nijverheid, 
berekend door het N .I.S . aan de hand van gegevens 
verstrekt door een steekproef van bedrijven, represen
tatief voor de sectoren « extractieve nijverheid, 
verwerkende nijverheid en bouwnijverheid ».

De tabellen V I-6a en V I-7a geven een indeling naar de 
drie gewesten —  uitgezonderd voor de extractieve nijver
heid, die niet voorkomt in het Brussels Gewest. De 
tabellen V I-6b en V I-7b geven een opsplitsing naar de 
bedrijfstakken volgens de N.A.C.E.-classificatie.

b. Eenheid : Franken.

c. Bronnen : N .I.S . —  W eekbericht; Sociale statistieken. 
Eveneens gedeeltelijk gepubliceerd in N.B.B. —  T ijd
schrift van de N.B.B. -  Statistieken -  tabel VI-2. De 
gegevens van de arbeiders zijn beschikbaar vanaf 
oktober 1958; de geregionaliseerde gegevens (tabellen
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V I-6a en V I-7a) alsmede die slaande op de bedien
den (tabel V I-7b) slechts vanaf oktober 1972.

d. Frequentie : M aanden april en oktober van elk jaa r.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

a. Waamemingssfeer

De vestigingen en de arbeiders worden geselecteerd aan 
de hand van een steekproef. Zij w ordt derwijze opgezet 
d a t een voldoende aantal werknemers in het onderzoek 
betrokken zijn om representatieve cijfers per bedrijfstak 
te verkrijgen. E r werd gestratificeerd per bedrijfsgroep en 
de steekproefverhouding voor elke bedrijfstak werd 
afzonderlijk bepaald.

Bij deze enquête zijn betrokken, alle grote vestigingen 
(200 werknemers en meer) en een aantal middelgrote 
vestigingen (50 tot 199 werknemers) —  beide categorieën 
m et een gedeelte van hun werknemerseffectief —  en 
tenslotte een deel kleine vestigingen (10 tot 49 werkne
mers) die echter inlichtingen verstrekken over hun 
volledige arbeidsbezetting. De medewerking is verplicht.

b. Verdiend brutoloon

Hieronder dient te worden verstaan elke vergoeding in 
geld die de werknemer van zijn werkgever heeft ontvan
gen voor het tijdens de beschouwde betalingsperiode 
verrichte werk, met name :
—  het per uur, dag of week overeengekomen loon;
—  het stukloon, tariefloon, prestatieloon;
—  de toeslagen voor ploegenarbeid of norm ale continu- 

arbeid;
—  het loon voor in verband m et de verkorting van de 

wekelijkse arbeidsduur niet gewerkte uren;
—  de premies voor stiptheid, regelmatigheid en anciën

niteit;
—  de premies voor gevaarlijk, ongezond of vuil werk;
—  de toeslagen voor overuren, nacht- of zondagsarbeid;
—  de eventuele andere bijslagen.

In  het verdiende brutoloon zijn niet begrepen :
—  de wettelijke kinderbijslagen;
—  de uitkeringen voor persoonlijke bijstand;
—  de vergoedingen voor slijtage van werkkleding of 

gereedschap;
—  de reis- en verblijfkosten;
—  de premies, gratificaties of aandelen in de winst die 

niet bij iedere betaalperiode worden uitgekeerd;
—  de loonuitkeringen in verband met de wet op het 

gewaarborgd weekloon en het kort verzuim.

Van het verdiende brutoloon zijn niet afgetrokken :
—  het bedrag van de door de werkgever, voor rekening 

van de werknemer, aan de bron ingehouden bedrijfs
voorheffing;

—  het bedrag van de door de werkgever, voor rekening 
van de werknemer, aan de bron ingehouden sociale 
lasten;

—  de boeten.

c. Gepresteerde arbeidsuren

Zij om vatten de normale werkuren, de overuren en de 
nacht- of zondagsarbeid. In  geval van deze laatste drie 
soorten arbeidsuren en tevens bij ploegenarbeid w ordt 
slechts rekening gehouden met de werkelijk aan de

arbeid bestede uren en niet met de fictieve uren die aan 
de werknemers voor de berekening van de loonbijslag 
voor werk in dergelijke om standigheden worden toege
kend.

d. Berekeningsmethode

H et door elke arbeider tijdens de beschouwde betalings
periode verdiende brutoloon wordt gedeeld door het 
aantal tijdens deze periode gewerkte uren, zodat men het 
verdiend bruto uurloon per arbeider verkrijgt.

—  Gemiddeld verdiend bruto uurloon per bedrijfsgroep
Voor elke bedrijfsgroep wordt vooreerst het gemiddeld 
verdiend bruto uurloon berekend afzonderlijk voor de 
meerderjarige m annen en vrouwen, alsmede voor de 
m indeijarige m annen en vrouwen per leeftijdsjaar. Deze 
gemiddelden worden verkregen door de som van de 
verdiende bruto uurlonen der betrokken arbeiders te 
delen door het aantal arbeiders in de overeenkomstige 
geslachts- en leeftijdsgroep.

Al deze cijfers worden vervolgens zodanig samengevoegd 
d a t men, voor elke bedrijfsgroep, gem iddelde bruto 
uurlonen verkrijgt voor de gezamenlijke m annen, de 
vrouwen, alsmede voor de bedrijfsgroep (zonder onder
scheid van geslacht en leeftijdsgroep). Bij deze sam en
voeging w ordt gebruik gem aakt van vaste wegingscoëffi
ciënten voor de aantallen arbeiders per leeftijds- en ge- 
slachtsgroep.

—  Gemiddeld verdiend bruto uurloon per bedrijf skiasse, per 
bedrijfstak en voor alle bedrijfstakken samen

Bij de berekening van de gemiddelde bruto uurlonen per 
bedrijfsklasse, per bedrijfstak en voor de gezamenlijke 
nijverheid werd het gemiddelde bruto uurloon van elke 
hierin begrepen bedrijfsgroep eveneens gewogen met 
vaste wegingscoëfficiënten.

De coëfficiënten berusten op het percentage werknemers 
per bedrijfsgroep, verstrekt door de enquête naar de 
structuur en de indeling der lonen.

Door het systeem van vaste weging worden de toevallige 
of systematische wijzigingen in de personeels- en indus
triële structuur zoveel mogelijk uitgeschakeld, w aardoor 
men een nauw keuriger beeld van de loonontwikkeling 
bekomt. Vooral bij de m inderjarigen is de spreiding der 
lonen zeer groot en kunnen voornoemde verschuivingen 
een sterke invloed hebben; om die reden werd dan ook 
een vaste weging per leeftijdsjaar toegepast voor deze 
categorie werknemers.

Zie ook : V erlaeten M .-P. « Aspects méthodologiques de 
la statistique des salaires en Belgique », M .E .Z ., ju li 
1976.

Tabel VI-8

Contractlonen in de nijverheid en de diensten

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Evolutie van de bij wet of collectieve arbeids
overeenkomst (=  C .A .O .) vastgelegde bruto con
tract- of regelingslonen en -wedden (die kunnen 
verschillen van de bezoldigingen bedongen in de
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individuele arbeidscontracten en van de werkelijk 
uitbetaalde bezoldigingen) voor de volwassen arbei
ders respectievelijk bedienden uit de privé-sector.

b. Eenheid : Indexcijfers m et basis 1970=100. H et basis
ja a r  van de oorspronkelijke indexcijfers was tot het 
vierde kw artaal 1976 : 1966 =  100; nadien : 1975 = 
100.

c. Bron : M inisterie van Tewerkstelling en Arbeid — 
Arbeidsblad. De algemene resultaten worden even
eens gepubliceerd in N.B.B. —  Tijdschrift van de 
N.B.B. -  Statistieken -  Tabel VI-1. De gegevens zijn 
beschikbaar : maandelijks van jan u ari 1959 tot m aart 
1964; daarna  trimestrieel.

d. Frequentie : Einde van elk kwartaal.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

a. Waamemingssfeer

C .A .O .’s worden bedongen in paritaire comités (werkge- 
vers-werknemers). Beslissingen op ondernemingsniveau 
worden niet in aanm erking genomen. H et loon van 
ongeveer 95 pet. van alle werknemers wordt bedongen in
C .A .O .’s.

H et domein van de paritaire comités om vat vrijwel alle 
economische activiteit. Zodra een overeenkomst gete
kend is wordt ze bij koninklijk besluit verplicht gesteld 
voor alle werkgevers uit de sector.

Elke C .A.O. moet dus verplicht neergelegd worden bij 
het M .E.Z.

b. Contract- o f regelingslonen

Voor de arbeiders zijn d it de m inim um  bruto uurlpnen 
zoals zij bij C .A .O . werden vastgesteld. Bij verm inde
ring, reglem entair of bij C .A .O ., van de arbeidsduur — 
m et behoud van het inkomen der arbeiders —  wordt het 
basisuurloon verhoudingsgewijze aangepast.

Voor de bedienden wordt de conventioneel bepaalde 
m inimum bruto m aandwedde in aanm erking genomen.

Bij de berekening van het gemiddelde uur- of m aandloon 
w ordt —  gezien het gaat om basisbedragen —  geen 
rekening gehouden met de diverse premies (dertiende 
m aand, deelname in de winst, vakbondsprem ie, en 
dergelijke).

c. Berekeningswijze

In  principe wordt per parita ir comité een indexcijfer per 
geslacht berekend. D it vorm t de basis voor de sam enstel
ling van de gewogen indexcijfers der bedrijfsgroepen, 
-klassen en -takken of -sectoren. U it een nieuwe weging 
(zie tabel) van deze laatste wordt de algemene index 
(=  nijverheid en diensten) afgeleid. H et indexcijfer van 
de verwerkende nijverheid is het gewogen gemiddelde 
van de indexcijfers van de bedrijfstakken die ressorteren 
onder de N.A.C.E.-codes 2,3 en 4 (zie wegingsschema 
hieronder).

De wegingen gebeuren aan de hand  van de resultaten 
van de algemene volkstellingen : tot en m et het laatste 
kw artaal van 1976 (basisindex 1966 =  100) was dit de 
volkstelling van 1961, sedertdien (basisindex 1975 =  
100) de volkstelling van 1971. De actualisatie geschiedde 
bij middel van recentere R .S.Z .-informatie.

W egingsschema betreffende de bedrijfstakken 
(in procenten, m annen en vrouwen samen)

ARBEIDERS B ED IEN D EN

B E D R IJFSTA K Basisindex 
1966 =  100 1975 =  100

Basisindex 
1966 =  100 1975 =  100

0. Landbouw, jach t, bosbouw en visserij ............ 1,32 0,82 0,19 0,11
1. Energie- en w aterhu ishoud ing ........................... 4,11 3,10 3,06 2,33
2. W inning en verwerking van niet-energeti- 

sche delfstoffen en hun derivaten, chemische
nijverheid ............................................................... 13,75 14,73 8,84 8,18

3. M etaalverwerkende industrie, fijnmecha-
nisme en optische industrie ............................... 22,51 20,16 14,78 10,79

4. Andere be- en verwerkende in d u strieën .......... 31,75 29,03 13,03 10,76
5. Bouwnijverheid .................................................... 13,90 16,25 2,37 3,11
6. Handel, hotels, restaurants en cafes, repara

tiebedrijven ............................................................ 4,98 6,67 33,86 30,99
7. Vervoer en v e rk ee r............................................... 3,73 4,58 2,62 5,26
8. Bank- en verzekeringswezen, dienstverlenin

gen ten behoeve van ondernemingen, ver
huur .......................................................................... 0,23 0,40 14,30 18,48

9. Overige dienstverleningen ................................. 3,72 4,26 6,95 9,99

Algemeen indexcijfer............................................ 100,00 100,00 100,00 100,00
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H et is mogelijk de veranderingspercentages van de 
gemiddelde contractuele m inim um  uurlonen en 
m aandwedden op te splitsen naar volgende rubrieken :
—  invloed van het indexcijfer der consumptieprijzen;
—  wijziging door herziening van de in de C .A .O .’s 

vastgelegde loonvoeten;
—  verandering te wijten aan de verkorting van de 

arbeidsduur (deze factor geldt enkel voor de contract
lonen der arbeiders).

Zie ook :
—  O .E.S.O . —  M ain Economic Indicators —  Sources 

and M ethods —  num m er 29, mei 1978;
—  V erlaeten M .-P. « Aspects méthodologiques de la 

statistique des salaires en Belgique », M .E .Z ., ju li 
1976.

T abel V I-9

Tarieven van de bijdragen in de sociale zekerheid — 
W erklieden van de algemene categorie

T abel V I-10

Tarieven van de bijdragen in de sociale zekerheid —  
Bedienden van de algemene categorie

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabellen bevatten de tarieven der sociale 
zekerheidsbijdragen, verschuldigd door respectieve
lijk de werknemers (rubriek A) en de werkgevers 
(rubriek B), op de aan de R.S.Z. aangegeven lonen 
der werknemers die onder de algemene regeling 
ressorteren.

De voor de berekening van de bijdragen in aanm erking te 
nemen lonen kunnen evenwel tot bepaalde plafonds 
(verschillend volgens de tak van de sociale zekerheid 
waarvoor de bijdrage w ordt geheven) beperkt zijn.

Benevens voor de vier takken van de formele sociale 
zekerheid, m et nam e ziekte en invaliditeit (zowel wat 
betreft de uitkeringen als de geneeskundige verzorging), 
werkloosheid, gezinsbijslag, rust- en overlevingspensioe
nen, worden tevens de bijdragen voor beroepsziekten 
opgenomen. De werkgevers van werknemers die aan
gesloten zijn bij de algemene regeling van de sociale 
zekerheid zijn immers verplicht een verzekering af te 
sluiten bij het Fonds voor Beroepsziekten dat terzake als 
enige verzekeringsinstelling optreedt.

De bijdrage inzake « jaarlijkse vakan tie»  is door de 
werkgever enkel verschuldigd voor de werklieden die hij 
te werk stelt, aangezien hun vakantiegeld door een 
vakantiefonds w ordt u itbetaald en niet door de werkge
ver zelf zoals d it het geval is voor de bedienden.

Zowel loongrenzen als bijdragevoeten werden tijdens het 
besproken decennium  m eerm aals gewijzigd.

b. Eenheid : Bijdragen : procenten; loongrenzen : 
franken.

c. Bronnen : R.S.Z. —  Jaarverslagen. De gegevens zijn 
beschikbaar vanaf 1945.

d. Frequentie : Trim estriëel.

d. Verdere ontleding

a. Algemene regeling

De vermelde tarieven zijn niet van toepassing op de 
mijnwerkers en zeelieden ter koopvaardij —  die beiden 
onder een bijzondere regeling ressorteren — ; ze gelden 
evenmin voor de zelfstandigen.

b. Loon

Voor w at hieronder moet worden verstaan kan verwezen 
worden naar de uitleg bij tabel VI-2.

Voor sommige categorieën werknemers worden de bij
dragen niet berekend op de werkelijk uitgekeerde lonen 
of voordelen doch op basis van hiertoe bij ministerieel 
besluit vastgestelde bezoldigingen. De toegepaste percen
tages zijn evenwel die van de algemene categorie. H et 
betreft de werknemers die met fooien betaald worden, de 
beroepsrenners en -voetbalspelers, de erkende leerlingen.

Vermits het gewone of enkele vakantiegeld sedert 1 j a 
nuari 1970 opgenomen werd in het begrip loon, w aarop 
de sociale zekerheidbijdragen berekend worden, en ge
zien dit vakantiegeld voor de werklieden niet door de 
werkgever (m aar door een vakantiekas) uitbetaald 
wordt, moeten de bijdragetarieven geheven worden op de 
aan  de werklieden uitbetaalde brutolonen, verhoogd met 
een bepaald percentage (6 pet. vanaf 1 jan u ari 1970 en 
8 pet. sedert 1 april 1975).

c. Bijdragetarieven en loongrenzen

De tarieven en de « basis »-loongrenzen worden bij wet 
vastgelegd. D it geldt eveneens voor de afschaffing van 
deze laatste.

De werkgeversbijdrage « jaarlijkse vakantie », die enkel 
op de lonen van de werklieden verschuldigd is, bestaat 
uit twee delen : een kw artaalbijdrage van 6 pet. en een 
jaarlijkse bijdrage (te storten op 31 m aart en berekend op 
het geheel van de lonen van het verlopen vakantiedienst- 
jaa r). Conform het verloop van het dubbele vakantie
geld, werd deze jaarlijkse bijdrage verhoogd van 6,4 pet. 
in 1970 tot 8,75 pet. in 1980.

De loongrenzen zijn gekoppeld aan de evolutie van het 
algemene indexcijfer der consum ptieprijzen; de basis- 
maandloongrenzen worden daarenboven —  sedert 1976
—  jaarlijks op 1 januari vermenigvuldigd met een 
herwaarderingscoëfficiënt (1,04 voor het ja a r  1976, 
1 voor elk der ja ren  1977 tot 1980) teneinde ze te binden 
aan de welvaartsevolutie.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

d. Andere —  niet vermelde —  bijdragen

Bijdrage « uurkredieten » : Sedert het derde kw artaal van
1973 is elke werkgever verplicht tot een bijdrage voor het 
uurkredietenstelsel aan de R.S.Z. (ten bate van een 
speciaal Fonds bij het M inisterie van Tew erkstelling en 
Arbeid). Deze kw artaalbijdrage evolueerde van 0,30 pet. 
(op de door de laagste loongrens begrensde lonen) voor 
het derde trim ester van 1973 tot 0,05 pet. voor het laatste 
kwartaal van 1980. De inning werd tijdelijk opgeschort in 
de jaren  1976, 1977 en 1978.

Bijdrage « arbeidsongevallen » : Elke werkgever is verplicht 
een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan bij een
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private verzekeringskas of -m aatschappij. Hij betaalt 
daarvoor een premie in verhouding met het aantal 
tewerkgestelde personeelsleden, de aard  der risico’s en de 
getroffen preventiem aatregelen. Sedert 1 jan u ari 1977 is 
de R.S.Z. belast met het innen —  voor rekening van het 
Fonds voor Arbeidsongevallen —  van een werkgeversbij
drage van 0,40 pet. op de onbegrensde lonen.

Bijdrage « sluiting van ondernemingen » : Ten bate van het 
speciale fonds da t daartoe bij de R.V.A. werd opgericht, 
int de R.S.Z. een forfaitaire, jaarlijkse werkgeversbij
drage per tewerkgestelde werknemer (voor de werkgevers 
van de sectoren « havens, scheepsherstelling, bouw, 
voeding, kolen en staal » gelden bijzondere regels en 
lagere tarieven). Deze bijdrage beliep voor de ja ren  1970 
en 1971 75 frank per tewerkgestelde werknemer; ze was 
slechts verschuldigd w anneer de ondernem ing tijdens het 
vorige kalenderjaar tenm inste 25 werknemers tewerk- 
stelde.

Sedert 1972 is deze minim um grens vervallen en kent men 
twee tarieven, respectievelijk voor ondernem ingen met 
m inder en met meer dan 20 werknemers. Deze tarieven 
(per tewerkgestelde) evolueerden van respectievelijk 
125 frank en 100 frank voor het ja a r  1972 tot 1.926 frank 
en 766 frank voor het ja a r  1980. De bijdrage moet 
worden overgemaakt samen met de bijdragen voor de 
sociale zekerheid betreffende het tweede kwartaal.

Bijdrage « bestaanszekerheid » : In een aantal paritaire 
comité’s werden collectieve arbeidsovereenkomsten 
afgesloten waarbij een Fonds voor de bestaanszekerheid 
werd ingesteld dat, gestijfd met werkgeversbijdragen, 
aanvullende vergoedingen op de wettelijke vergoedingen 
van de sociale zekerheid en /of bovenwettelijke uitkerin
gen toekent of zelfs echte sociale diensten instelt. H et 
aantal « erkende » fondsen groeide van 16 in 1970 tot 37 
in 1980.

Vermindering van de bijdragen voor de sociale zekerheid

De wet van 30 m aart 1976 voert een herverdeling in van 
de sociale lasten : de kleinere ondernem ingen verkrijgen 
een teruggave ten belope van 5 pet. van de gestorte 
bijdragen (inclusief de bijdrage voor beroepsziekten); de 
teruggave is evenwel beperkt tot het maximum van
9.000 frank per kwartaal. T er compensatie wordt een 
extra-bijdrage ten belope van 1,4 pet. geheven op het 
deel der bijdragen da t de 600.000 frank per kwartaal te 
boven gaat.

De wet van 24 jan u ari 1977 voorzag —  ter bevordering 
van de tewerkstelling —  in een vrijstelling van de 
werkgeversbijdragen voor de formele takken van de 
sociale zekerheid gedurende twee opeenvolgende kw arta
len en d it voor de nieuw aangeworvenen (vóór 30 jun i 
1979) die een nettotoenam e van het aantal tewerkgestel- 
den vertegenwoordigden.

De wet van 4 augustus 1978 voorzag —  ter bevordering 
van de tewerkstelling —  in eenzelfde vrijstelling, doch 
gedurende 4 opeenvolgende kwartalen, voor :
a) de nieuwe werkgevers en dit voor de eerste twee 

aangeworvenen (vóór 31 ju li 1979);
b) de kleine en middelgrote ondernem ingen (maximum 

49 werknemers) en dit voor de eerste twee aangewor
venen (vóór 31 ju li 1979) die een nettotoenam e van 
het aantal tewerkgestelden vertegenwoordigden.

Gemiddelde uurarbeidskosten in de industrie (arbeiders 
en bedienden)

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Verloop van de arbeidskosten per uur van de 
arbeiders en bedienden in de industrie (met een 
indeling naar bedrijfsklassen volgens de N.A.C.E.- 
code). De gegevens zijn afkomstig van enquêtes, door 
het Bureau voor de Statistiek van de Europese 
G em eenschappen geharm oniseerd, en voor België 
uitgevoerd door het N .I.S. De gegevens kunnen 
worden aangewend om een inzicht te verkrijgen in de 
verhouding tussen de gemiddelde kosten van een uur 
arbeid in de industrie in de verschillende landen van 
de Europese Gemeenschap. Er dient evenwel te 
worden op gewezen da t geen rekening wordt gehou
den met factoren zoals de arbeidsproduktiviteit per 
uur en de arbeidsintensiteit in de betrokken bedrijfs
tak.

b. Eenheid : Franken. « Eurostatistieken » publiceert de 
gegevens eveneens in Europese rekeneenheden.

c. Bron : Eurostatistieken —  Uurverdiensten en Ar
beidsduur. Beschikbaar vanaf 1972.

d. Frequentie : Jaarlijks (rekenkundig gemiddelde van de 
gegevens voor de m aanden april en oktober).

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

a. Arbeidskosten

Benevens het eigenlijke loon voor de gewerkte, normale 
arbeidsuren om vatten de arbeidskosten volgende ele
menten :
—  de vergoedingen voor overuren;
—  de premies, gratificaties, uitkeringen voor vermogens

vorm ing van de werknemers;
—  de voordelen in natura;
—  de uitkeringen voor niet-gewerkte dagen (feestdagen, 

betaalde vakantie, ontslagvergoedingen, ...);
—  de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid 

(wettelijke en bovenwettelijke);
—  de overige uitgaven van sociale aard;
—  de kosten voor beroepsopleiding;
—  de belastingen en de bijslagen van sociale aard.

b. Uurarbeidskosten

De uurarbeidskosten resulteren uit de deling van de 
totale arbeidskosten door de som der arbeidsuren.

c. Enquête

De eigenlijke enquêtes over de arbeidskosten worden 
slechts om de drie ja a r  gehouden (in de beschouwde 
periode was dit respectievelijk in de ja ren  1972-1975- 
1978). Sedert 1971 wordt evenwel een actualisering 
gem aakt teneinde op korte term ijn de ontwikkeling van 
het loonkostenpeil tussen twee enquêtes te kunnen 
volgen.

Men beroept zich hiervoor op de halfjaarlijkse (april- 
oktober) geharmoniseerde statistiek der verdiensten 
(brutolonen) alsmede op het door het N .I.S . vastgestelde 
verloop van de zogenaamde bijkomende kosten (=  a r
beidskosten minus eigenlijke loon).

Tabel VI-11
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Ondernem ersinkom en van zelfstandigen en personen
vennootschappen volgens de nationale rekeningen

1. Basisgegevens
a . Inhoud: De tabel geeft een indeling van tabel 1-11 

« Verdeling van het nationaal produkt over de pro
duktiefactoren », rubriek B « Ondernem ersinkom ens 
van zelfstandigen en personenvennootschappen ». Zij 
bevat voor de land-, tuin- en bosbouwers, de beoefe
naars van vrije beroepen, de handelaars en de am 
bachtslieden en de personenvennootschappen de in
komens (vóór heffing van de directe belastingen) 
gevormd door enerzijds de winst in de strikte beteke
nis van het woord en anderzijds een vergoeding voor 
de arbeid van de ondernem er (en de niet-bezoldigde 
leden van zijn gezin) alsook voor het kapitaal door de 
ondernem er in zijn zaak geïnvesteerd.

Bij de berekening van dit inkomen is ook rekening 
gehouden met het deel van de winst van het betrokken 
ja a r  dat de ondernem er in zijn bedrijf investeert. Inko
mens uit bebouwde of niet-bebouwde eigendommen of 
uit financiële tegoeden, zijn er echter niet in begrepen; dit 
komt erop neer dat het inkomen van de zelfstandigen en 
van de personenvennootschappen geboekt werd als een 
inkomen na betaling van rente of huur.

b. Overige gegevens : Zie tabel V I-1.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

a. Land-, tuin- en bosbouw

Inzake de land- en tuinbouw produktie w ordt de bruto- 
w aarde bekomen door vermenigvuldiging van de gem id
delde prijzen met de respectievelijke hoeveelheden, 
verkocht buiten de bedrijfstak of verbruikt in het gezin 
van de exploitant. Deze w aarderam ingen zijn o.m. 
gebaseerd op de door het N .I.S . gehouden landbouw tel
lingen en geschieden grotendeels volgens de berekenings
methodes van het Landbouw-Econom isch Instituu t. Er 
w ordt een onderscheid gem aakt tussen de dierlijke, de 
plantaardige en de tuinbouwproduktie.

De bedrijfslasten om vatten de pachtgelden, de lonen en 
sociale lasten, de intresten op het geleende bedrijfskapi
taal, de taksen en belastingen (exclusief de directe-), de 
subsidies, de afschrijvingen, de algemene onkosten als
ook de geraam de waarde van de verbruikte meststoffen, 
veevoeders, plantgoed en zaden.

W anneer deze bedrijfslasten in m indering worden ge
brach t van de hogervermelde brutow aarde verkrijgt men 
het « inkomen » der land- en tuinbouwbedrijven.

Inzake bosbouw wordt enkel het inkomen in aanm erking 
genomen van de bossen die toebehoren aan de particulie
ren en dus niet onder de bevoegdheid van het bosbeheer 
vallen. Ook hier worden de gegevens geput uit de 
algemene landbouwtellingen of uit inlichtingen verstrekt 
door het M inisterie van Landbouw.

b. Vrije beroepen

O nder deze rubriek zijn ondergebracht de geneesheren, 
de tandartsen, de apothekers, de pleitbezorgers, de 
advokaten, de notarissen alsmede sommige personen 
(hierna « andere vrije beroepen » genoemd) die een

Tabel VI-12 activiteit uitoefenen die, volgens de fiscale wetgeving, 
niet kan worden gerangschikt bij de handel noch bij de 
industrie.

H et bruto-inkom en der geneesheren en tandartsen wordt 
vastgesteld op basis van de gegevens van het Rijksinsti
tuu t voor ziekte- en invaliditeitsverzekering betreffende 
de terugbetalingen voor geneeskundige verzorging aan 
de verplicht verzekerden. De aldus verkregen resultaten 
worden geëxtrapoleerd teneinde rekening te houden met 
de zorgen verstrekt aan de vrijwillig verzekerden, aan de 
personen die een speciaal voorzorgsstelsel genieten even
als aan de niet-verzekerden. Tenslotte w ordt het verschil 
tussen de werkelijk betaalde erelonen en de terugbetalin
gen door de verzekeringsinstellingen toegevoegd. H et 
netto-inkomen verkrijgt men door de resultaten van 
hogervermelde berekening te verm inderen met de (ge
raam de) bedrijfslasten.

Voor de apothekers wordt eenzelfde werkwijze gevolgd als 
hierboven beschreven. Sedert 1971 wordt, inzake de 
farm aceutische specialiteiten, niet langer uitgegaan van 
de informatie van het R ijksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering m aar van de gegevens betref
fende de totale leveringen van deze specialiteiten op de 
Belgische m arkt. Desbetreffend moeten immers aangiften 
bij het M .E.Z. ingediend worden. De verkregen resulta
ten worden tenslotte verhoogd teneinde rekening te 
houden m et de winsten voortvloeiend uit de verkoop van 
enerzijds farm aceutische produkten zonder voorschrift of 
w aarop het R ijksinstituut voor de ziekte- en invaliditeits
verzekering niets terugbetaalt en parafarm aceutische 
produkten anderzijds.

H et aantal advokaten, pleitbezorgers en notarissen en hun 
gemiddeld belastbaar inkomen worden respectievelijk 
afgeleid uit de volkstellingen en de fiscale statistieken. 
O p dit inkomen werden twee verhogingen toegepast : een 
eerste om het inkomen vóór taxatie te bereiken en 
een tweede teneinde rekening te houden m et de system a
tische onderschatting van de gegevens uit de fiscale 
statistieken. Tenslotte w ordt een ram ing gem aakt van 
het aantal niet-belastbare personen, w aaraan  een laag 
forfaitair inkomen werd toegerekend.

Voor de berekening van het aantal en het inkomen van 
de « andere vrije beroepen » w ordt een beroep gedaan op 
dezelfde bronnen als gebruikt voor de advocaten, pleitbe
zorgers en notarissen. Tevens worden dezelfde correcties 
aangebracht.

c. Handelaars en ambachtslieden

O nder deze rubriek vallen alle zelfstandigen die hun 
handel of am bacht als hoofdberoep of als bijberoep 
uitoefenen en die niet in één der beide hogergenoemde 
categorieën begrepen zijn; zij om vat eveneens de bedrij
ven die niet één der juridische vormen bezitten bepaald 
bij de wetgeving op de handelsvennootschappen, nam e
lijk de feitelijke verenigingen gevormd door de leden van 
eenzelfde gezin of door andere sam enwerkende personen. 
H un aantal en gem iddeld inkomen worden bepaald op 
dezelfde wijze als voor de advokaten, pleitbezorgers en 
notarissen; dezelfde correcties worden toegepast.

d. Personenvennootschappen

H ieronder w ordt verstaan de personenvennootschappen 
m et beperkte aansprakelijkheid, de vennootschappen 
onder firma, de eenvoudige com m anditaire vennoot-
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schappen en de coöperatieve vennootschappen. Het 
ondernem ersinkom en voor het ja a r  1950, berekend op 
basis van een niet-gepubliceerde fiscale statistiek, diende 
als vertrekpunt; voor de volgende jaren  werd aangeno
men dat het verloop ervan halverwege dit van de winst 
der handelaars en am bachtslieden en da t van de winsten 
der vennootschappen op aandelen ligt.

Tabel VI-13

Inkomen uit vermogen toevloeiend aan particulieren 
volgens de nationale rekeningen

1. Basisgegevens

a . Inhoud : De tabel geeft een indeling van tabel I - 11 
« Verdeling van het nationaal produkt over de pro
duktiefactoren », rubriek C « Inkom ens uit vermogen 
toevloeiend aan particulieren » en om vat alle werke
lijke en toegerekende betalingen aan particulieren en 
instellingen zonder winstoogmerk, beschouwd in hun 
hoedanigheid van eigenaars van financiële tegoeden 
of van al dan niet bebouwde eigendommen. Inzake 
beleggingen in effecten en onroerende goederen wor
den de zelfstandigen gelijkgesteld met de particulie
ren, uitgezonderd w at betreft het in de eigen onder
neming geïnvesteerd kapitaal (zie uitleg bij tabel
VI-12).

b. Overige gegevens : Zie tabel V I-1.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

a. Intresten

H ieronder ressorteren alle intresten die worden uitge
keerd, geboekt of toegerekend ten voordele van particu 
lieren (inclusief instellingen zonder winstoogmerk).

De uitgekeerde intresten betreffen de spaarinlagen, kapi- 
talisatieverrichtingen, bankdeposito’s, overheidsfondsen, 
obligatieleningen van vennootschappen en hypothecaire 
leningen verstrekt door particulieren. H et totale bedrag 
ervan is' vrij nauwkeurig bekend; men beroept zich 
hiervoor op de informatie van de financiële instellingen, 
de officiële controleorganen en sommige openbare bestu
ren. H et aandeel der particulieren in d it totaal berust 
evenwel grotendeels op ramingen.

De geboekte intresten om vatten, benevens de gekapitali
seerde intresten, de rente voortvloeiend uit het storten 
van premies voor individuele levensverzekeringen en 
w aarvan wordt aangenomen da t zij integraal de particu
lieren toevallen.
Deze renteopbrengsten worden geraam d door toepassing 
van een gemiddelde rentevoet op de gevormde reserves 
(bron : M .E.Z. —  Controledienst voor de Verzeke
ringen).

De toegerekende intresten hebben betrekking op de 
tegenwaarde van de door de financiële instellingen 
kosteloos verstrekte diensten. De kosten van deze dien
sten worden aangerekend als een ontvangst van een 
positieve toegevoegde w aarde voor die instellingen. Die 
aanrekening wordt dus gecompenseerd door een over
eenstemmende toekenning van intresten toegerekend aan 
de particulieren, de bedrijven en de S taat die kosteloze 
diensten genieten. H et totale bedrag van de toegerekende 
intresten stem t theoretisch overeen met het verschil

tussen de opbrengst der geldplaatsingen van de finan
ciële instellingen en de intresten die zij uitkeren. In 
beginsel worden zij aan de particulieren toegerekend in 
verhouding tot de belangrijkheid van hun deposito’s.

b. Huur

H et betreft hier zowel de werkelijk ontvangen huur als de 
toegekende huur van de door de eigenaar zelf gebruikte 
eigendommen (al dan niet bebouwd zijnde).

O nder bebouwde eigendommen dient verstaan te wor
den de woongebouwen, inclusief de landbouwbedrijfsge- 
bouwen en de gebouwen van het vrij onderwijs.

H et bruto-inkomen uit woongebouwen w ordt berekend 
door een gemiddelde huurprijs te vermenigvuldigen met 
het aantal betrokken woningen. Bij de berekening van de 
gemiddelde huurprijs houdt men rekening m et de toene
mende verbetering van de kwaliteit van de gemiddelde 
huisvesting (daartoe wordt gebruik gem aakt van een 
jaarlijkse verhogingscoëfficiënt van 0,7 pet.).

H et bruto-inkomen uit landbouwbedrijfsgebouwen 
wordt geraam d in het kader van het landbouwinkom en.

Voor de gebouwen van het vrij onderwijs berust de 
berekende huur op een ruwe schatting van het aantal 
lokalen da t nodig is om de schoolbevolking onder te 
brengen.

Inzake de onbebouwde eigendommen wordt het bruto- 
inkomen uit teeltgronden berekend in het kader van het 
landbouwinkom en terwijl het inkomen uit bosgronden 
wordt geraam d door het K adaster.

O nder de in m indering te brengen lasten komen op de 
eerste plaats de afschrijvingen en de onderhoudskosten 
voor. E r w ordt onder meer rekening gehouden met de 
lonen in het bouwbedrijf, de prijzen van de bouwm ate
rialen, de gemiddelde w aarde van de verkochte gebou
wen, de prijzen van de huizen volgens de diensten van 
wederopbouw van het M inisterie van O penbare Werken 
en met het aan tal huizen.

Van het bruto-inkom en dient bovendien de intrestlast te 
worden afgetrokken van de hypothecaire leningen die 
door de bedoelde goederen gewaarborgd zijn. Men 
baseert zich hiervoor o.m. op inlichtingen verstrekt door 
de ASLK.

c. Dividenden, tantièmes, giften

H et totaal der dividenden, uitgekeerd door de Belgische 
vennootschappen (met hoofdactiviteit in België of in het 
buitenland) w ordt door het N .I.S . berekend aan de hand 
van de balansen gepubliceerd in de bijlagen bij het 
Belgisch Staatsblad.

Rekening houdend m et sommige inlichtingen ingeza
meld door het N .I.S . of de Bankcommissie in verband 
m et de financiering van de oprichtingen en kapitaalver
hogingen van de Belgische vennootschappen op aande
len, kon een ram ing worden gem aakt van het deel der 
dividenden dat aan vennootschappen op aandelen en aan 
het buitenland werd toegekend, w aardoor het mogelijk 
was per saldo het deel te berekenen da t toevloeit aan de 
particulieren.

De inkomens uit investeringen in het buitenland om vat
ten, benevens de dividenden die door de buitenlandse 
vennootschappen met activiteit in het buitenland aan in
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België verblijvende particulieren worden uitgekeerd, de 
intresten en inkomens uit onroerende goederen afkomstig 
van het buitenland.

Men beroept zich hiervoor op de betreffende inlichtingen 
die in de betalingsbalans van de B .L.E .U . zijn opgeno
men. H ierop werden tal van correcties toegepast :
—  de dividenden van Belgische vennootschappen met 

hoofdactiviteit in het buitenland, reeds vermeld in 
post 3b, worden afgetrokken;

—  de gegevens betreffende het G roothertogdom  Luxem 
burg worden in m indering gebracht : tot 1972 op 
basis van het relatieve bevolkingsaandeel, sedertdien 
op basis van informatie vergaard door de « Service 
Central de la Statistique du G rand-D uché de Luxem
bourg »;

—  ten einde rekening te houden met de inkomens die 
anders geïnd zijn dan via een bank (en dus niet in de 
B.L.E.U.-cijfers voorkomen) worden de gerepa
trieerde inkomens met 40 pet. verhoogd;

—  tenslotte wordt er sedert 1973 een correctie gem aakt 
w aardoor de intresten, die banken onderling toeken
nen, uitgesloten worden.

H et aandeel van de particulieren in de alzo verkregen 
globale resultaten wordt geraam d op grond van gegevens 
betreffende de financiering van de oprichtingen en kapi
taalverhogingen van vennootschappen met activiteit in 
het buitenland.

H et bedrag der tantièm es is gebaseerd op de rendem ents- 
statistieken van het N .I.S.; de bedragen worden met de 
helft verhoogd om rekening te houden met de gegevens 
van de fiscale statistieken.

Alle giften van vennootschappen aan gezinnen of aan 
instellingen zonder winstbejag ten dienste van de gezin
nen worden hier geboekt, met uitzondering echter van 
gratificaties en bonificaties aan loontrekkenden. H et gaat 
dus in hoofdzaak om giften aan bepaalde instellingen.

M en beschikt niet over inlichtingen betreffende de om 
vang van deze giften; ze worden op 2 pet. van de 
nettowinst geraam d. De eventuele onnauwkeurigheid 
van deze ram ing heeft in feite geen enkele weerslag op het 
peil van het nationaal inkomen, aangezien de gereser
veerde winst, die als sluitpost werd bepaald, dezelfde 
onnauwkeurigheid —  in tegengestelde zin —  inhoudt.

Tabel VI-14

Netto belastbaar inkomen voor de personenbelasting — 
Indeling naar de inkomensklasse

1. Basisgegevens

a . Inhoud : De tabel geeft, per aanslagjaar en per gegroe
peerde inkomensklasse, enerzijds het aantal belas
tingaangiften der natuurlijke personen en anderzijds 
het daarm ee overeenstem m ende totale netto belast
baar inkomen.

O nder dit laatste verstaat men de gezamenlijke samenge
voegde en afzonderlijk belastbare inkomsten, verworven 
tijdens het voorafgaande jaa r , verm inderd met de be
drijfslasten en de belastingaftrekken voorzien in de fiscale 
wetgeving, w aarop de personenbelasting wordt geheven.

Er moet worden gewezen op het feit da t de resultaten 
nauw verbonden zijn met de evolutie van het belas
tingsysteem en slechts betrekking hebben op de ingeko- 
hierde inkomens.

b. Eenheid : A antal aangiften : duizenden; netto belast
baar inkomen : m iljarden franken. Oorspronkelijke 
statistiek : aantal aangiften : eenheden; inkomens : 
duizenden franken.

c. Bron : N.I.S. —  Financiële statistieken num m ers 3, 7, 
10, 13, 16, 20, 22 en 25. De statistiek bestaat alleen 
voor de gegeven ja ren  en w ordt zeer gedetailleerd 
gepubliceerd.

d. Frequentie : Jaarlijks.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

a. Samengevoegde inkomens

Hiertoe behoren de inkomsten van onroerende en roe
rende goederen, de bedrijfsinkomsten (wedden, lonen, 
pensioenen, vervangingsinkomsten) en de diverse in
komsten (bijvoorbeeld de uitkeringen tot onderhoud).

b. Afzonderlijk belaste inkomens

H ieronder ressorteren enerzijds een aantal categorieën 
van inkomsten verw ant met de bedrijfsinkomsten (ach
terstallen, vergoedingen wegens contractbreuk, voorafbe
taald vakantiegeld) en anderzijds bepaalde diverse in
komsten (m eerwaarden op gronden, toevallige winsten of 
baten, loten van leningen, m eerw aarden op belangrijke 
participaties, ...).

c. Bedrijfslasten en belastingaftrekken

De eerste kunnen forfaitair of bewezen zijn; de laatste 
bevatten de aftrekken zowel op de bedrijfsinkomsten 
(bedrijfsverliezen, ziekenfondsbijdragen, levensverzeke- 
ringspremies, aflossing van het kapitaal van een hypothe
caire lening voor een sociale of m iddelgrote woning) als 
op de gezamenlijk belastbare inkomsten (intrestlasten op 
een hypothecaire lening, giften, onderhoudsgelden, erf- 
pachtvergoedingen, uitgaven voor therm ische isolatie).

d. Belastingsysteem

Voor beide hogervermelde inkomenssoorten geldt da t de 
inkomsten van de echtgenoten worden samengevoegd; 
het netto belastbare inkomen zal evenwel afhankelijk zijn 
van het toegepaste belastingsysteem (cum ulatie, decu- 
m ulatie of splitting). De herhaalde wijzigingen, aange
bracht in de stelsels, nopen tot voorzichtigheid bij 
vergelijkingen in de tijd.

e. Ingekohierde inkomens

H et betreft hier de inkomens, verwezenlijkt tijdens het 
ja a r  da t voorafgaat aan het aanslagjaar, welke in het 
kohier werden ingeschreven vóór einde jun i van het ja a r  
volgend op het aanslagjaar.
Een aantal belastingplichtigen die —  gezien hun inko
mens en omwille van hun gezinslasten —  niet aan de 
personenbelasting onderworpen zijn, komen niet in deze 
statistiek voor. W anneer op de inkomens van een van 
belasting vrijgestelde belastingplichtige een terugbetaal
bare voorheffing of voorafbetaling is gebeurd, worden zij
—  met het oog op de regularisatie —  toch in het kohier 
opgenomen en komen ze wel in de statistiek voor.
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VII. Prijzen

A. ALGEMENE INLEIDING

Hoofdstuk V II geeft een uitgebreid overzicht van de 
evolutie der prijzen in het decennium  1970-1980.

Zoals in voorgaande uitgaven w ordt er gestart met een 
overzicht van de grondstoffenprijzen en van de zee- 
vrachtprijzen.

Vervolgens wordt overgegaan op de binnenlandse prijs- 
evolutie; eerst komen de impliciete prijzen van het bruto 
nationale produkt tegen m arktprijzen en zijn bestedingen 
aan bod, daarna  de groothandelsprijzen (algemeen, naar 
grote groepen en vervolgens naar groepen produkten), de 
bouwkosten, de consum ptieprijzen (algemeen en naar 
groepen) en tot slot de landbouwprijzen.

In het eerste gedeelte van het hoofdstuk zijn een aantal 
grondige verschuivingen te noteren in vergelijking met 
vorige uitgaven. De vroegere indexcijfers van de grond- 
stoffenprijzen op de wereldm arkten —  Reuter, M oody en 
Schulze —  worden thans vervangen door het indexcijfer 
van het « H am burgisches W elt-W irtschafts-Archiv » 
(H .W .W .A .) en van de « Economist ». O p die wijze 
w ordt verhoopt enige volledigheid te bereiken door de 
opnam e van een « exhaustieve » index (H.W .W .A.) en 
van een « gevoelige » index (The Economist). Om dezelf

de redenen zijn de indexcijfers van de zeevrachtprijzen, 
afkomstig van het « Bundesm inisterium  fur V erkehr », 
de « C ham ber of Shipping » en de « Norwegian Shipping 
News », vervangen door het Kredietbank-indexcijfer.

Een grondige analyse m aakte duidelijk da t de thans 
gekozen wereldprijsindexcijfers een voor België represen
tatieve weergave vormen van de evolutie op de wereld
m arkten en in het bijzonder beter beantwoorden aan een 
gewijzigde doelstelling. De oude indexcijfers waren eer
der een m aatstaf voor de evolutie der grondstoffenprijzen 
op de wereldm arkten, terwijl de nieuwe (vooral het
H.W .W .A.-indexcijfer) eerder een kostenindicator zijn 
van de niet bewerkte grondstoffen in de westelijke indus
trielanden. Benevens deze redenen, merken we nog op 
d a t de indexcijfers van R euter en M oody een reeds te 
verafgelegen referentieperiode hebben (1931) en slechts 
slaan op een vrij beperkt aantal produkten (15 voor 
Moody en 17 voor Reuter).

Dit belet niet dat de overige desbetreffende indexcijfers 
van belang blijven, zodat we voor verdere inlichtingen 
m et betrekking tot de wereldprijsevolutie hier tevens op 
hun bestaan wijzen.

B. COMMENTAAR PER TABEL

Tabel VII-1

G rondstoffenprijzen1

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De oorspronkelijke titel luidt « H .W .W .A.- 
Index der W eltm arktpreise für Rohstoffe au f Dollar
basis ». D it indexcijfer wil een weergave zijn van de 
kosten van de ingevoerde, niet bewerkte grondstoffen 
van de W esterse industrielanden, een doelstelling die 
zich dan ook weerspiegelt in de berekeningsmethode.

b. Eenheid : Indexcijfers 1970 =  100 (rekenkundig ge
m iddelde van alle waarnem ingen van 1970 gelijkge
steld aan 100). De oorspronkelijke reeks wordt gepu
bliceerd m et als basisjaar 1975 =  100.

c- Aggregatie-vergelijkingen : H et Algemeen indexcijfer 
vorm t een gewogen gemiddelde van de drie partiële

1 Z ie ook « K o n ju n k tu r  vo n  M o rg en  » n r . 568, 7. A u g u st 1980, 
23. J a h rg a n g .
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indexcijfers (Levensmiddelen-, Industriële- en Ener- 
giegrondstoffen). H et Algemeen indexcijfer zonder 
energie is enkel gewogen m et de Levensmiddelen- en 
Industriegrondstoffenindexcijfers. De drie partiële 
indexcijfers zijn op hun beurt gewogen gemiddelden 
van andere partiële indexcijfers (zie onderstaande 
tabel van de wegingscoëfficiënten).

d. Bron : H .W .W .A. —  Institu t fur W irtschaftsfor- 
schung-H am burg; dagelijks gepubliceerd in « Die 
W elt », wekelijks door de « Abteilung W eltkon
ju n k tu r » van het H .W .W .A .-Institu t en trimestrieel 
in « W eltkonjunkturdienst » van hetzelfde instituut. 
De volledige historische reeks (jaarcijfers vanaf 1970) 
is gepubliceerd in « K onjunktur von Morgen » 
nr. 568, 7.August 1980, 23.Jahrgang. D aarnaast zijn 
ook maandcijfers vanaf 1974 verkrijgbaar bij het
H .W .W .A .-Institu t. Zie ook N.B.B. —  Tijdschrift 
van de N.B.B. -  Statistieken -  Tabel V II-1.

e. Frequenties : Rekenkundige gemiddelden, per kwartaal 
en per ja a r , van de dagelijkse indexcijfers. H et
H .W .W .A .-instituut publiceert indexcijfers per dag, 
per m aand en per ja a r . De gemiddelden per kw artaal 
worden berekend door de N.B.B.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

Bij de samenstelling van de basisgegevens worden voor
eerst de dagelijks bepaalde prijzen van gestandardiseerde 
goederenkwaliteiten op de internationale grondstoffen- 
beurzen (in hoofdzaak Londen, New York en Chicago) 
overgenomen. Gezien vele voor de industrielanden be
langrijke grondstoffen echter niet op deze beurzen ver
handeld worden, baseert men zich gedeeltelijk op prijs
opgaven van producenten en invoerbedrijven. V erm its 
de prijzen in de diverse handelscentra nogal van elkaar 
kunnen afwijken, worden voor een aantal grondstoffen 
twee representatieve prijzen aangehouden. W egens de 
grote kwaliteitsverschillen worden voor ruwe olie zelfs 
vier prijzen in aanm erking genomen. O p die wijze bevat 
het « Algemeen Indexcijfer » 31 grondstoffen en 48 prij
zen.

Teneinde voor de index berekening m et één gemeen
schappelijke noemer te kunnen werken, zijn alle ge
bruikte prijzen uitgedrukt in U .S.-dollars.

O m  van de partiële prijsindexcijfers te komen tot een 
gewogen gemiddeld prijsindexcijfer gebruikt men de 
formule van Laspeyres :

Pt =  2,- woi ■ I ti

waarbij :
Pt staat voor het gewogen gemiddelde prijsindexcijfer 

in periode t,
woi het procentueel aandeel van grondstof i in de totale 

invoer van de in de index opgpnomen grondstoffen 
in de basisperiode o en 

/„ het prijsindexcijfer van grondstof i in periode t.

De wegingscoëfficiënten woi van de diverse grondstoffen 
zijn berekend op basis van het gemiddelde aandeel van 
elke grondstof in de invoer van de westelijke industrielan
den in de basisperiode 1974-1976, waarbij de invoer van
1974 en 1976 gewaardeerd werd tegen de prijzen van 
1975.

Deze wegingscoëfficiënten zijn als volgt :

Algemeen indexcijfer................................  100,0

Algemeen indexcijfer zonder energie.....  36,8

Levensm iddelengrondstoffen.................. 15,9

Graan.........................................................  4,7

G e rs t ..................................................... 0,4
M a ïs ...................................................... 2,5
R ijst.......................................................  0,3
T arw e ...................................................  1,5

Oliezaden en olie........................................  2,9

A ard n o ten ........................................... 0,3
Sojabonen............................................  2,0
Kokosolie.............................................  0,2
P alm olie ..............................................  0,3
Zonnebloem olie................................. 0,2

Genotsmiddelen en suiker............................ 8,3

K offie...................................................  2,5
C a c a o ...................................................  0,9
T h e e ...................................................... 0,4
T a b a k ...................................................  1,3
S uiker...................................................  3,3

Industriële grondstoffen........................... 20,9

Agrarische grondstoffen............................... 10,1

K a to e n ................................................. 1,3
Sisal.......................................................  0,1
W o l.......................................................  0,7
H u id e n ................................................. 0,7
Z aag h o u t.............................................  2,9
R u b b e r .................................................  0,8
Cellulose..............................................  3,7

Non-ferrometalen........................................  6,1

A lum in ium .........................................  1,1
L ood ...................................................... 0,3
K o p e r...................................................  3,1
N ikkel...................................................  0,6
Z ink.......................................................  0,5 
T in ........................................................  0,5

Ijzererts en schroot...................................... 4,7

I jz e re r ts ..............................................  3,7
Staalschroot........................................  1,0

Energiegrondstoffen.................................. 63,2

Steenkool..................................................... 5,5
Ruwe aardolie............................................ 57,7

3. Speciale kenmerken

T ot 1980 publiceerde het H .W .W .A .-Institu t een « In 
dex der W eltm arktpreise ». De in tabel V I I -1 gegeven 
index w ordt pas gepubliceerd sinds 1980 (en terugbere
kend tot 1970 op jaarbasis -  zie supra). H et oude index
cijfer was vooral een m aatstaf voor het verloop der 
grondstoffenprijzen op de wereldmarkten, m aar diende 
ook aangepast te worden aan de gewijzigde structuur van 
de wereldhandel. De nieuwe index vorm t dus enerzijds
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een actualisering van de oude (door een aanpassing in de 
produkten en de wegingen), m aar anderzijds voldoet hij 
ook (zie inleiding) aan een gewijzigde doelstelling : meer 
dan  een prijsindex vorm t hij thans een kostenindicator voor 
de geïm porteerde grondstoffen in de industrielanden. Dit 
komt tot uiting in de gekozen grondstoffen, hun als 
representatief geachte prijzen en hun wegingscoëfficiën
ten (de vroegere w aren gebaseerd op de periode 1952- 
1956). Zo is vooral de weging van de energiegrondstoffen 
aanzienlijk toegenomen en vielen anderzijds een aantal 
agrarische produkten, w aarvoor de E.E.G. de m arkt 
regelt, weg.

Tabel VII-2

Economist Com m odity Price Indicator 1 

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Evolutie van de wereldgrondstoffenprijzen in 
U .S.-dollar aan de hand van de door « The Econo
m ist » opgestelde indicator.

b. Eenheid : Indexcijfers 1970 =  100 (rekenkundig ge
m iddelde van alle waarnem ingen van 1970 gelijkge
steld aan 100). De oorspronkelijke reeks, zoals ze 
door « T he Economist » gepubliceerd wordt, is sinds
1979 weergegeven m et indexcijfers 1975 =  100.

c. Aggregatie-vergelijkingen : H et prijsindexcijfer « T o
taal » is een gewogen rekenkundig gemiddelde van de 
partiële indexcijfers « Industriële produkten » en 
« Levensmiddelen ». De beide laatste zijn op hun 
beurt samengesteld op basis van een gewogen reken
kundig gemiddelde van 28 grondstoffen.

d. Bron : De indexcijfers worden wekelijks berekend en 
gepubliceerd door « The Economist ». Historische 
reeksen (gemiddelden per ja a r  sinds 1860) werden 
gepubliceerd in « The Economist », 2 m aart 1974 en 
6 septem ber 1975. ïn  dezelfde num m ers verschenen 
ook reeksen van gemiddelden, per m aand en per 
kw artaal vanäf 1971 en van weekgegevens vanaf
1973. « The Economist » publiceert eenmaal per jaa r, 
in de m aand jan u ari, een overzicht van de weekgege
vens en de gemiddelden per m aand, kwartaal en jaa r.

e. Frequentie : Gemiddelden per kw artaal en per ja a r , 
berekend op basis van maandcijfers, die zelf voort
komen uit wekelijkse indexcijfers.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De « Economist Com m odity Price Ind icator » w ordt 
berekend aan de hand van de prijzen genoteerd op de 
Amerikaanse en Britse grondstoffenm arkten voor de 28 
opgenomen produkten.

De omzetting van de partiële prijsindexcijfers in een 
gewogen gemiddeld prijsindexcijfer geschiedt op basis 
van wegingscoëfficiënten die de vorm aannem en van een 
glijdend gemiddelde over 3 ja a r  :

p _  V Wni +  Wr'->.i + w"-2>i . r 
‘ ‘ 3 "

daarbij is

Pt het gewogen gemiddelde prijsindexcijfer in periode t

I,i het prijsindexcijfer van grondstof i in periode t

wni het procentuele aandeel van grondstof i in de totale 
invoer van de in de index opgenomen grondstoffen 
in het ja a r  n, n-1 en n-2.

De wegingscoëfficiënten worden elk ja a r  opnieuw bere
kend op basis van de invoer van de W esteuropese landen, 
Noord-Amerika en Jap an . Hierbij w ordt « n » steeds 
genomen als het meest recente ja a r  w aarvoor de gegevens 
volledig bekend zijn.

Grondstoffen w aarvan de prijzen geheel o f gedeeltelijk 
gefixeerd zijn (waarvoor de vrije m arkt dus beperkt is) 
worden niet opgenomen. D it verklaart w aarom  ruwe 
aardolie geen deel uitm aakt van de index. Anderzijds 
wordt dit principe dan weer niet volledig gevolgd, 
vermits suiker wel in de berekening is opgenomen.

De genoteerde prijzen worden opgenomen in U .S.-dollar.

Sinds de adoptie van de nieuwe index (1974) zijn de 
gewichten als volgt geëvolueerd :

1974 1975 1976 1977/1978 1979 1980

Levensmiddelen 2................................... ...................  55,6 61,3 61,8 60,2 64,6 67,4
Industriële produkten 3 ......................... ................... 44,4 38,7 38,2 39,8 35,4 32,6

w aarvan vezels.................................... ................... 13,8 13,0 13,6 12,1 10,5 1 10,4
m eta len ................................ ................... 24,2 19,6 18,5 21,5 18,5 15,7

3. Speciale kenmerken

« T he Economist » publiceert nog twee andere partiële 
indexcijfers, als onderdeel van de index « industriële 
produkten », namelijk « metalen » en « vezels ».

H et doel van de in 1974 doorgevoerde wijziging was 
vooral het dichterbij brengen van het basisjaar (1970 en 
later 1975 in plaats van 1963) en het beter weergeven van 
de gewijzigde handelsstructuur in de wereld. In die zin

1 Z ie ook « T h e  E c o n o m is t », 5 ja n u a r i  1974.

2 L ev en sm id d e len  : ru n d sv lees , lam sv lees, ta rw e , m a ïs , su iker, koffie, 
cac ao , thee , so y ab o o n m ee l; p a r t im  : so y ab o n en , a a rd n o te n , ko p ra , 
so y ab o o n o lie , a a rd n o o to lie , kokosnoo to lie , pa lm o lie .

3 In d u s tr ië le  p ro d u k te n  : vezels, m e ta len , h u id e n , ru b b e r; p a r t im  : 
so y ab o n en , a a rd n o te n , k o p ra , so yaboono lie , a a rd n o o to lie , 
kokosnoo to lie , pa lm o lie .
V ezels  : w ol 64 ’s, w ol 50 ’s, k a to e n , ju te ,  s isa l, ju tev eze ls .
M e ta le n  : k oper, lood , z ink  (L o n d o n  M e ta l E x ch an g e ), z ink  p ro d u 
c en t, tin .
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wil deze index vooral een indicator zijn van de evolutie 
van de gevoelige invoerprijzen der geïndustrialiseerde 
landen. Deze indicatorrol w ordt tevens goed vervuld 
door de wijze van weging op basis van voortschrijdende 
gemiddelden.

Tabel VII-3

Zeevrachtprijzen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : « Dry Cargo » is het indexcijfer van de 
bevrachtingsvoorw aarden voor droge ladingen. H ier
voor bestaan twee reeksen, een indexcijfer voor 
reisbevrachting en een voor tijdsbevrachting. H et is 
dit laatste d a t is opgenomen. De reeks « tankers » is 
gebaseerd op vijf indexcijfers, verschillend naarge
lang het volume der tankers en het soort van vervoer 
d a t ze verrichten (zie verder « Kenm erken »). H et 
weergegeven cijfer is een rekenkundig gemiddelde 
van de indexcijfers van elke reeks.

b. Eenheid: Indexcijfers 1970 =  100 (rekenkundig ge
m iddelde van alle w aarnem ingen van 1970 gelijkge
steld aan 100).

Deze reeksen zijn ter beschikking gesteld door de K re
dietbank, die ze uit de oorspronkelijke bronnen (zie 
supra) overneem t en omzet in indexcijfers 1968 =  100. In 
de oorspronkelijke bronnen zijn de gegevens als volgt 
weergegeven :

—  « Dry Cargo », tijdsbevrachting (« Norwegian Ship
ping News » en « M onthly Bulletin of Statistics », 
Oslo) tot jan u ari 1972, ju li 1965-juni 1966 =  100, 
nadien 1981 =  100.

—  « T a n k e rs»  («P etro leum  Econom ist») : in procent 
van « W orldscale », gekoppeld aan 1970. « W orld
scale » (W orld-wide T anker Nominal Freight Scale) 
is een typeschaal van bevrachtingstarieven, die be
trekking hebben op een type-tanker.

c. Bronnen :

—  Dry Cargo : « Norwegian Shipping News » (Oslo), 
halfm aandelijks. M aandelijkse cijfers verschijnen in 
« M onthly Bulletin of Statistics » (Oslo).

—  Tankers : « Petroleum  Economist » (Londen) op ba
sis van gegevens verstrekt door « H arley Million 
L td. ». De reeksen zijn beschikbaar vanaf 1969.

d. Frequentie : K w artaal- en jaarcijfers (rekenkundige 
gem iddelden van de oorspronkelijke maandcijfers).

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Elk indexcijfer van vrachtprijzen is een gemiddelde van 
verhoudingen van vrachtprijzen. Hierbij is de teller de 
vrachtprijs voor een bepaald traject en een bepaald 
produkt op een gegeven ogenblik; de noem er is de 
vrachtprijs voor hetzelfde traject en hetzelfde produkt op 
het basistijdstip.

a. Dry Cargo : De indèxcijfers van « Norwegian Shipping 
News » worden gebaseerd op noteringen in U .S.-dollar 
voorgesteld op de Baltic Exchange van Londen. Hierbij 
gebruikt men vaste wegingscoëfficiënten die de ontwikke

ling weergeven van de m arkt van de bevrachting van 
droge ladingen gedurende de basisperiode. Die was (zie 
hoger) eerst ju li 1965-juni 1966 en sinds jan u ari 1972, 
1971. De coëfficiënten hangen a f van het aantal bevrach- 
tingscontracten in de basisperiode.

H et indexcijfer van tijdsbevrachting is sam engesteld uit vijf 
gedeeltelijke indexcijfers welke rekening houden m et de 
tonnenm aat en de snelheid van de schepen. Elk van de 
vijf indexcijfers is het rekenkundige gem iddelde van de 
bevrachtingsvoorwaarden opgetekend gedurende de be
schouwde periode voor de beschouwde categorie. Hierbij 
wordt alleen rekening gehouden met de bevrachtings
voorwaarden geldig voor m inder dan één ja a r . O m  het 
totale indexcijfer te bekomen, worden de vijf partiële 
gewogen volgens de coëfficiënten, bepaald zoals vermeld 
in de vorige paragraaf.

b. Tankers : De maandcijfers voor de bevrachtingskosten 
van tankers is de « m onthly A.F.R.A. », de « average 
freight rate assessments » van de « London T anker 
Brokers ». Sinds 1974 worden 5 reeksen opgesteld (voor
heen 3), naargelang het volume der schepen en het soort 
van vervoer : V .L .C .C .’s /  U .L .C .C .’s (+  150.000 ton); 
M edium-sized crude carries (60.000 tot 150.000 ton); 
Small crude carries /  product carries (30.000 tot
60.000 ton); Handy-sized dirty  (— 30.000 ton); H andy
sized clean (— 30.000 ton).

De cijfers voor elk van deze reeksen worden berekend op 
basis van het tarief dat van kracht is gedurende een 
m aand voorafgaand aan de 15e van elke m aand en dat 
gebruikt wordt door de oliem aatschappijen om gedu
rende de volgende m aand prijsvoorstellen te doen. Deze 
tarieven worden dan uitgedrukt in procenten van de 
tariefschaal van de basisperiode, berekend in « W orld
scale ». Die vervangt sinds 1970 de voorheen geldende 
bevrachtingstariefschaal « Intascale » (International 
T anker Nominal Freight Scale) en werd per 1 januari
1980 opnieuw berekend. H et indexcijfer bekom t men 
door het rekenkundige gemiddelde van de 5 prijsverhou
dingen te nemen.

Tabel VII-4

Impliciete prijzen van het bruto nationaal produkt tegen 
marktprijzen en zijn bestedingen 1

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De impliciete prijzen of deflatoren van het 
bruto  nationaal produkt en van zijn voornaam ste 
bestedingscategorieën.

b. Eenheid: Indexcijfers 1975 =  100.

c. Bron : N .I.S ., Statistisch Jaarboek  van België, Hoofd
stuk «Nationale rekeningen»; Statistische studiën 
(speciaal jaarlijks num m er).
Vergelijkbare cijfers zijn beschikbaar vanaf 1953.

d. Frequentie : Jaarcijfers op basis van de Nationale 
Rekeningen.

1 Z ie ook Prof. R . D e re y m a e k e r « S ta tis tie k e n  te n  d ie n ste  v an  de 
b e d rijv e n . H u n  b e sc h rijv in g  en  m eth o d o lo g ie  » - S ta tis tis ch  T i jd 
sch rift 1979, n u m m e r 12 en 1980, n u m m e r 1 en  S ta tis tis ch e  s tu d ië n , 
n u m m e r  58, 1980.
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H et indexcijfer van de impliciete prijzen van het bruto 
nationaal produkt tegen m arktprijzen en van zijn voor
naam ste bestedingscategorieën wordt verkregen door 
deze grootheden tegen lopende prijzen te delen door de 
overeenstem m ende grootheden tegen vaste prijzen (prij
zen van 1975).

Door het ontbreken van een specifieke deflator voor 
factorinkomens, wordt dezelfde deflator toegepast op het 
bruto binnenlands en het bruto nationaal produkt.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Tabel VII-5

Groothandelsprijzen —  Globale indexcijfers 1 

Tabel VII-6

Groothandelsprijzen —  Indeling naar de groepen 1

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De globale indexcijfers van de groothandels
prijzen worden als volgt ingedeeld :

—  Algemeen indexcijfer

—  Indeling naar de aard

-  Landbouw produkten, totaal : half-afgewerkte; af
gewerkte.

-  Industriële produkten, totaal : grondstoffen; half
fabrikaten; fabrikaten.

—  Indeling naar de oorsprong

-  Ingevoerde produkten, totaal : landbouw produk
ten; industriële produkten.

-  Inlandse produkten, totaal : landbouwprodukten; 
industriële produkten.

De samenstelling van de groepen wordt hierna, onder 
num m er 2 opgegeven.

b. Eenheid: Indexcijfers 1970 =  100 (rekenkundig ge
m iddelde van de maandcijfers gelijkgesteld aan 100). 
In  de oorspronkelijke bron : indexcijfers 1953 =  100, 
gebaseerd op indexcijfers 1936-1938 =  100.

c. Bron : M .E.Z. —  Adm inistratie van de Handel, 
D ienst van de prijzen; gepubliceerd door N .I.S. in 
« Statistisch Jaarboek  van België », hoofdstuk Prij
zen, in « Sociale Statistieken », en, het meest recent, 
in het « W eekbericht »; eveneens gepubliceerd door 
N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  Statistieken -  
T abel V II-2 . Vergelijkbare cijfers zijn beschikbaar 
v anaf augustus 1921.

d. Frequentie : Globale indexcijfers : kwartaal- en jaarge
gevens (rekenkundige gemiddelden van de m aandcij
fers). Indeling naar de groepen : jaarcijfers (reken
kundige gemiddelden van de maandcijfers).

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De gegevens voor het berekenen van de groothandelsprij

zen worden in de tweede helft van elke m aand verzameld 
bij de meest bekende nijveraars en handelaars van het 
land.

Om  tot het globale indexcijfer te komen worden achter
eenvolgens volgende berekeningsformules toegepast :

—  de opnam e heeft betrekking op 212 handelskwaliteiten. 
V oor elke handelskwaliteit wordt een index berekend

a =  —  • 100 
Po

met
P t de prijs tijdens de w aarnem ingsperiode

P 0 de prijs tijdens de basisperiode, zijnde de ja ren  
1936, 1937, 1938 of voor de «kettingindexcijfers», 
die van de voorgaande m aand;

—  de 272 handelskwaliteiten worden sam engebracht in 
135 produkten volgens volgende formule (m eetkundig 
gemiddelde)

i =  (ai ■ a2 • -  x ak) 1/k

k zijnde de handelskwaliteiten van het beschouwde 
produkt

—  op hun beurt worden de produkten sam engebracht 
tot 12 groepen en tot een algemene index volgens 
dezelfde formule als hiervoor

I =  (i, • i2 - - in) 1/n

met
n =  de produkten (135) voor het algemene indexcij

fer en gelijk aan het aantal produkten in elk der
12 groepen voor de groepsindexen.

Deze werkwijze heeft tot gevolg da t de weging onrecht
streeks gebeurt, door het aantal voor elke groep gekozen 
artikelen. De belangrijkheid der verschillende groepen 
werd bepaald op basis van bestaande statistieken en op 
de adviezen van technici.

De prijzen zijn vanaf 1971 opgenomen vrij van belastin
gen over de toegevoegde waarde; in de oude reeksen 
w aren sommige overdrachtbelastingen begrepen.

Volgende produkten maken deel uit van het globale 
indexcijfer der groothandelsprijzen (Cijfers tussen 
haakjes : bij de groepen : impliciet gewicht in het alge
mene indexcijfer; bij de produkten : aantal kwaliteiten 
w aarvan de prijs genoteerd wordt).

—  Dierlijke landbouwprodukten (9,6 pet.)

Ossen, m indere kwaliteit en betere kwaliteit (2); 
stieren, m indere kwaliteit en betere kwaliteit (2); 
koeien, m indere kwaliteit en betere kwaliteit (2); 
vaarzen, m indere kwaliteit en betere kwaliteit (2); 
ongeslachte kalveren, mindere hoedanigheid; on
geslachte kalveren, goede kwaliteit; ongeslachte 
varkens, m indere kwaliteit; ongeslachte varkens, be
tere kwaliteit; eieren; boter; melk; Amerikaanse reu
zel *; kaas (2) *.

1 Z ie ook - P rof. R . D e re y m ae k e r  « S ta tis tiek en  ten  d ie n ste  van  de  
b ed rijv en . H u n  b e sc h rijv in g  en  m e th o d o lo g ie  » in S ta tis tis c h  T i jd 
sch rift 1979, n u m m e r 12 en  1980, n u m m e r  1 en S ta tis tis ch e  s tu d iën , 
n u m m e r 58, 1980.
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Plantaardige landbouwprodukten (10,4 pet.)

Tarw e (3) *; tarwemeel; haver en gerst (2); rijst (3); 
maîs *; inlandse aardappelen (2); chicoreibonen; kof
fie (4) *; cacao (2) *; tabak (2) *; hop; ruwe suiker; 
palm pitten *; veevoederkoeken (3) *.

Vetstoffen (1,5 pet.)

Plantaardige oliën (3) *; minerale oliën en 
vetten (6) *.

Delfstoffen (14,1 pet.)

a. Steenkolen : fijne 0/10 vet; antraciet 18/30 - 20/30;
30/50 magere gebroken; gezeefde vette.

b. B ijprodukten van steenkolen : grove cokes voor 
hoogovens; gekalibreerde industriecokes; ruwe 
teer; benzol 90 pet.

c. Aardolieprodukten : benzine (3) *; gasoil in 
bulk *; stookolie in bulk *.

d. Ertsen en ruwe m etalen : Brieyerts *; Zweeds 
erts *; hem atite (2) *; ruw galvanisatiezink *; 
lood in blokken *.

e. G roeveprodukten : Zinnikse steen (2); zandstenen 
straatsteen (6); porfiersteenslag.

Chemische produkten (8,1 pet.)

a. Eigenlijke chemische produkten : sodacarbonaat; 
lithopoon 30 pet. in poeder; bijtende soda; zwa
velzuur 60 tot 66° (2); chloorwaterstofzuur; na- 
trium sulfaat (2); bijtende kali (2); zinkwit in 
poeder.

b. Chemische meststoffen : fosfaatmeststoffen (2) *; 
stikstofmeststoffen (2); kalimeststoffen (2).

Huiden en leder (3,7 pet.)

Ruwe huiden (2) *; gelooid leder voor zolen en 
drijfriemen (6); chroom leder in box banden keus D; 
zw art half sterk boxcalf; schoenen (2).

Rubber (0,8 pet.)

Ribbed smoked rubber *.

Hout (4,4 pet.)

Amerikaanse eik *; rode den, 3 x 9 * ;  rode den, 2 1/2 
X  7 *; rode den, 1 X 5 * ;  rode den, 3/4 X  4 *; 
pitchpine planken 1/10 *.

Papier en karton (3,0 pet.)

Papierpap (3) *; papier (10); karton (2); kran tenpa
pier.

Textielgoederen (15,5 pet.)

a. Wol : kamwol (3) *; onontvette wol (2) *; wollen 
weefgarens; wollen breigarens (2); wollen stof
fen (3). c.

b. K atoen : strict m iddling ruwe katoen *; overig 
ruw  katoen (2) *; katoenen spinsels 18a Q .V  en
36a Q .IV  (2); katoenen spinsels W estern chain; d. 
getwijnde Vichy; ruw calicot.

e. Vlas : ruw vlas; gezwingeld vlas; zware vlasgarens 
nr. 30 (2); zware vlasgarens nr. 50 (2); linnen (2).

d. Ju te  : ruwe ju te  *; inpakdoek in ju te  *.

e. Kunstvezels : rayonnegarens en -vezels (2); 
rayonne voeringen 1 m en rayonne voeringen 100 
Q  999 (2); rayonne voeringen 100 Q  1055; taffetas 
in nylon en in acetaatrayonne (3).

—  Bouwmaterialen (9,6 pet.)

M ozaïeksteen (3); m arm er (3); leien; bakstenen (2); 
tegels; Boomse pannen (2); geverniste pannen (2); 
draineerbuizen (6); w aterm ortel; Doorniks cement; 
Portland cement; vensterglas, vaste m aten (3); vens
terglas, normale maten.

—  Metaal en metaalprodukten (19,3 pet.)

a. I jze r en staal : schroot *; gietijzer *; billetes; 
largets.

b. M etaalfabrikaten : spoorstaven; profielstukken; 
handelsstaal; stalen platen (3); gietijzeren buizen; 
nagels, draadnagels (2); blanke draad; gegalvani
seerde produkten (3); stalen kabels (2); kettin
gen (2); kachels (2); geëmailleerde produkten (3); 
vaten (2); gereedschapswerktuigen; moeren; au to
m atische balans; afromer; elektrisch materieel.

c. Non-ferrometalen : zink (2) *; tin *; lood in bla
den; elektrolytisch koper *.

De ingevoerde produkten zijn aangeduid m et een ster
retje; de niet aangeduide produkten zijn dus inlandse,
indien men rekening houdt met de volgende verschillen :

—  plantaardige oliën worden opgenomen in de index van 
inlandse en ingevoerde produkten;

—  volgende produkten staan enkel in de algemene 
index : chroomleder, krantenpapier, mozaieksteen, marmer, 
lood.

Tabel VII-7

H erbouw w aarde van een gebouw

1. Basisgegevens

a. Inhoud : G em iddelde kostenevolutie, inclusief belas
ting, van de bouw van bepaalde typewoongebouwen, 
geraam d op basis van de meest recente bestekken 
opgesteld door diverse deelnem ende am bachten en 
gesteld tegenover een gelijkaardig bestek van 1939.

b. Eenheid: Indexcijfers 1970 =  100. H et gemiddelde 
van de halfjaarlijkse indexcijfers van 1970 van de 
oorspronkelijke bron is gelijkgesteld aan 100. H et 
cijfer 98 voor 1970 (tegenover m aand V II) slaat op 
het eerste semester van 1970, en het eerste cijfer van 
1971 (102) slaat op het tweede semester van 1970. 
H et gem iddelde van deze twee is 100.

Bron : Associatie van Belgische Experts (ABEX). De 
indexcijfers zijn beschikbaar vanaf 1918 op basis 
1914 =  1.

Frequentie : T o t 1975 berekende ABEX een indexcijfer 
in jan u ari en in ju li (welke dan respectievelijk het
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laatste semester van het voorgaande ja a r  en het eerste 
van het betrokken ja a r  besloegen). Sinds 1975 wordt 
een indexcijfer berekend in mei en een in november. 
Voor 1975 werd zowel in ju li als in november een 
indexw aarde vrijgegeven.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De samenstelling van dit indexcijfer gebeurt als volgt : 
tweemaal per ja a r  op voorgestelde data, komt een 
Comité van deskundigen van ABEX bijeen om de 
gemiddelde kostenevolutie van een gebouw te onderzoe
ken. Hierbij w ordt gewerkt met drie typegebouwen : een 
arbeiderswoning, een huurhuis en een handelshuis.

Voor elk van deze drie soorten woningen bestaat er een 
volledige inventaris voor alle werken van ruwbouw en 
afwerking, nodig voor de voltooiing van deze woningen. 
De inventaris om vat studiekosten, ruwbouw, afwerking, 
winst van de aannem er en belasting over de toegevoegde 
waarde. Al deze kostenfactoren worden tweemaal per 
ja a r  (eveneens op vastgestelde tijdstippen) op basis van 
de bestekken der diverse am bachten genoteerd en gesteld 
tegenover de kostprijs van een dergelijk bestek in 1939, 
hetgeen het indexcijfer oplevert. Drie dagen na deze 
vaststelling (zijnde 1 mei en 1 november) wordt het 
nieuwe indexcijfer officieel gepubliceerd. D it indexcijfer 
w ordt o.a. gebruikt door verzekeringsmaatschappijen, 
die het stelsel toepassen van. brand polissen, geïndexeerd 
op de w aarde van de herbouw.

Sinds 1 november 1976 publiceert ABEX ook een 
indexcijfer zonder belasting, alsook een jaargem iddelde, 
exclusief en inclusief belasting.

Daarbij staat :

S voor index van gemiddelde uurlonen +  sociale 
lasten voor geschoolde arbeiders in de bouw
nijverheid;

M  voor index M , een index voor bouw m aterialen 
welke bij de volgende tabel (V I1-9) zal behandeld 
worden;

C voor index der consumptieprijzen;

G voor index der groothandelsprijzen.

Subscript t staat voor de beschouwde periode, o voor 
het ja a r  1970.

—  Indexcijfer vastgesteld door de Bond van grote en jonge 
gezinnen : Gemiddelde prijs voor nieuwe, alleen
staande sociale woningen, da t wil zeggen woningen 
die aan de gewone criteria van sociale woningen 
beantwoorden. De gemiddelde prijs om vat niet de 
prijs voor het terrein, noch de notariskosten en 
dergelijke.

—  Indexcijfer van de Nationale Confederatie van het Bouwbe
drijf : Evolutie van de kosten van de ruw bouw van 
een eengezinswoning. De kostenstructuur dateert uit 
1950, reden waarom dit indexcijfer nog weinig ge
bruikt wordt '. Er wordt rekening gehouden met de 
prijzen van de bijzonderste m aterialen zoals bak
steen, cement, met de index S (zie index van de 
N .M .H .) en met een bepaald deel algemene onkosten 
en vervoerkosten.

Tabel VII-8

Bouwkosten

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Diverse indexcijfers die het verloop van de 
bouwkosten weergeven. Zij zijn samengesteld door 
diverse organism en welke zich op de een of andere 
wijze bezighouden met de bouwsector. In  de tabel 
zijn drie verschillende indexcijfers weergegeven. Elk 
van hen handelt over een bepaald segment van de 
m arkt van het bouwbedrijf.

b. Eenheid: Indexcijfers 1970 =  100 (oorspronkelijke 
basis).

c. Bron : N ationale Confederatie van het Bouwbedrijf; 
beschikbaar sinds 1970 (indexcijfer N .M .H .) of 1958 
(overige).

d. Frequentie : Jaarlijks.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

—  « Theoretische index » van de N .M .H . : Theoretische 
index berekend op basis van de prijs der aanbestedin
gen voor sociale woningen (groepsbouw). Bij de 
samenstelling van het indexcijfer wordt een weging 
toegekend aan een viertal kostenfaktoren, zodat vol
gende index resulteert.

Tabel VII-9

Prijzen van de bouwm aterialen

1. Basisgegevens

a . Inhoud : Diverse instellingen betrokken bij het 
bouw bedrijf publiceren een prijsindexcijfer van de 
bouwm aterialen. Zij worden vooral aangewend bij 
het opmaken en afsluiten van bouw contracten. In  de 
tabel werd de Index I van de N ationale Confederatie 
van het Bouwbedrijf opgenomen, alsook de Index M 
van de N .L.M . Deze laatste geldt speciaal voor de 
sociale woningbouw m aar w ordt nog zelden aange
wend.

b. Eenheid: Indexcijfers 1970 =  100. Oorspronkelijke 
basis : Index I : m aart 1955 =  100; Index M  : prijzen 
tijdens de periode van 27 decem ber 1973 tot 29 j a 
nuari 1974 =  100.

c. Bronnen : Index I : N ationale Confederatie van het 
Bouwbedrijf; Index M  : N .L.M .

d. Frequentie : De indexcijfers worden m aandelijks bere
kend. De kwartaal- en jaarcijfers zijn m aandgem id- 
delden.

1 Z o  is th a n s  h e t a a n d ee l v a n  d e  lonen  veel te  g ro o t g e w o rd e n  bij de  
berek en in g . E r  w o rd t g e rek en d  o p  b a sis  v a n  1900 w e rk u re n  p e r  j a a r  
he tg een  m o m en tee l zeker o v e rd re v en  is.
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—  Indexcijfer I  van de Nationale Confederatie van het Bouwbe
drijf : D it maandelijkse indexcijfer is samengesteld op 
basis van de prijsevolutie van de voornaam ste 
bouw m aterialen welke in de door het M inisterie van 
O penbare W erken opgestelde bestekken voorge
schreven zijn. O pgenom en zijn telkens één of meer 
soorten van volgende bouwm aterialen (wegingscoëffi- 
ciënten tussen haakjes) : porfier (1,46), zandsteen 
(0,31), staal (21,93), grint en zand (7,14), hout 
(21,67), baksteen (1,39), cement (25,25), teer (0,96), 
petroleum produkten (6,93) en non-ferrometalen 
(12,96).

—  Indexcijfer M  van de N .L .M . : De index « M  », die 
specifiek is voor de volkshuisvesting, werd uitgewerkt 
op basis van opm etingen betreffende eengezinshuizen 
en appartem enten. Hij werd afgewogen onder meer 
op grond van gegevens welke door de Belgische 
Landsbond der Bouwbedrijven en O penbare Werken 
werden verstrekt.

Bij de uitwerking van de index « M  » werden dertien 
representatieve basism aterialen en produkten in reke
ning gebracht. De hoeveelheden ervan vertegenwoor
digen de groepen basism aterialen en produkten van 
dezelfde aard  of van dezelfde samenstelling, die 
courant worden gebruikt in de volkshuisvesting.

Voor de prijzen wêfeP rekening gehouden met de 
« referteprijzen O.W . » (O penbare W erken) en met 
de leveringsvoorwaarden ervan, zoals zij werden 
opgenomen door de Commissie der M arktprijzen van 
Bouwm aterialen die zetelt in het M .E.Z. De prijzen 
zijn de laatste donderdag van iedere m aand gekend 
en worden geacht voor de ganse m aand geldig te zijn.

De index geldt voor alle overeenkomsten betreffende 
volkswoningen die onder toezicht van de N .M .H . en 
de N .L .M . worden gesloten, behalve voor de afzon
derlijke overeenkomsten die betrekking hebben op 
verwarm ings- of liftinstallaties.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

Tabel VII-10

Consum ptieprijzen —  Algemeen indexcijfer 

Tabel VII-11a

Consum ptieprijzen —  Indeling naar de aard  der pro
dukten

Tabel VII-11b

Consum ptieprijzen —  Indeling volgens het Bureau voor 
de Statistiek van de Europese G em eenschappen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Officieel indexcijfer van de consum ptieprij
zen en belangrijkste indelingen.

b. Eenheid : Basis van de indexcijfers : tot februari 1972 : 
1966 =  100; m aart 1972 tot mei 1976 : 1971 =  100; 
vanaf jun i 1976 : 2e semester 1974 - le  semester 1975 
=  100. Om van de ene basis naar de andere over te

gaan, gelden volgende omrekeningscoëfficiënten voor 
het algemene indexcijfer (bron : M .E .Z .).

Basisperiode 1974 II  - 
1975 I 1971 1966

1974 I I -  1975 1 ........ _ 1,37 1,6288
1971 ........................... ........ 0,72993 — 1,1889
1966 ........................... 0,6139 0,8411 —

c. Bronnen : M .E.Z. —  A dm inistratie van de H andel, 
D ienst van de prijzen gepubliceerd in :

—  Belgisch S taatsblad (vlugst beschikbare publicatie);
—  N .I.S . « Statistisch Jaarboek  van België », Hoofdstuk 

Prijzen; « Sociale Statistieken »; « W eekberichten »;
—  Tijdschrift van de N.B.B. -  Statistieken -  Tabellen

V II-3a en V II-3b.

Vergelijkbare indexcijfers zijn beschikbaar vanaf :

—  algemeen indexcijfer : zie Retrospectieve Statistische 
reeksen 1920-1980— kolom (11);

—  indeling naar de aard  der produkten : huur : jun i 
1976; overige : ju li 1955;

—  indeling volgens het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gem eenschappen : ju n i 1976.

d. Frequentie : Algemeen indexcijfer : officiële m aandin- 
dexcijfers en rekenkundig gem iddelde van de m aand
cijfers per ja a r  of per deel van een jaa r; indelingen : 
rekenkundige gemiddelden van de m aandindexcijfers 
per kwartaal en per jaa r.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Sam enstelling1

Tijdens het decennium  1970-1980 veranderde de basis- 
periode en de berekeningswijze van het indexcijfer van de 
consum ptieprijzen tweemaal. H ierna worden de hoofdlij- 
nen van de berekeningswijzen in de diverse periodes 
weergegeven.

—  Basis : 1966 =  100

V anaf jan u ari 1968 werd een indexcijfer van de 
consum ptieprijzen gepubliceerd da t 1966 als basispe- 
riode heeft en maandelijks berekend w ordt op basis van 
de prijzen die tussen de 10e en de 20e van elke m aand in 
62 representatieve centra voor het Rijk werden opgete
kend voor 77 produkten en diensten (32 voedingsm idde
len, 28,5 niet-voedingsmiddelen en 16,5 diensten) in de 
vorm van 147 specifieke handelsartikelen.

De indexformule blijft onveranderd en de berekenings
wijze is identiek aan die welke voor het basisindexcijfer 
1953 =  100 werd aangewend, namelijk :

1. de gem iddelde prijs van elk van de 147 artikelen in 
elk van de 62 centra is het gewone rekenkundige 
gem iddelde van de werkelijke in de bezochte winkels

1 Z ie  N .I .S ., « H e rv o rm in g  v an  h e t in d ex c ijfe r v an  d e  k le in h a n d e ls 
p rijze n  », S ta tis tis ch  tijd sch rift, n u m m e r 2, fe b ru a ri 1968, en  M .E .Z .
—  A d m in is tra tie  v an  de  H a n d e l, D ie n s t v an  d e  p rijzen , « D e  h e r
v o rm in g  v an  h e t ind ex c ijfe r v an  d e  co n su m p tiep r ijz en  in 1976 », ju n i  
1976, w a a r in  o n d e r  m ee r de  g e d e ta ille e rd e  sam e n s te llin g  v an  h e t 
ind ex c ijfe r v an  de  co n su m p tiep r ijz en  te  v in d e n  is.
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van hel beschouwde centrum  opgetekende prijzen 
voor het betrokken artikel;

2. het indexcijfer van elk artikel in elk centrum  wordt als 
volgt berekend :

waarbij :

P t =  de gemiddelde prijs van het artikel in het 
centrum  tijdens de lopende m aand,

P 0 =  de gemiddelde prijs van het artikel in het 
centrum  gedurende het basisjaar;

3. het indexcijfer van elk van de 77 posten in elk van de 
62 centra is het gewone rekenkundige gemiddelde van 
de indexcijfers van de artikels w aaruit de beschouwde 
post bestaat, in het beschouwde centrum;

4. het globale indexcijfer voor elk centrum  is het gewone 
rekenkundige gemiddelde van de indexcijfers van de 
77 posten in dit centrum ;

5. het globale indexcijfer voor elke provincie is het 
rekenkundige gemiddelde van de globale indexcijfers 
voor de centra van deze provincie, waarbij aan elk 
plaatselijk indexcijfer een wegingscoëfficiënt wordt 
toegekend die de verhouding bevolking van het door 
het centrum  vertegenwoordigde gebied ten opzichte 
van de bevolking van de provincie weergeeft;

6. het algemene indexcijfer voor het Rijk is het reken
kundige gemiddelde van de globale provinciale in
dexcijfers, eveneens gewogen volgens de relatieve 
grootte van de bevolking van de provincies.

Gelijktijdig berekent men ook, op rijksniveau, een in
dexcijfer voor elk van de 77 posten, da t is het rekenkun
dige gemiddelde van de 62 lokale indexcijfers voor de 
betrokken post m aar eveneens gewogen volgens de rela
tieve grootte van de bevolking van het door elk van de 
62 centra vertegenwoordigde gebied.

—  Basis : 1971 =  100

V anaf m aart 1972, vervangt het ja a r  1971 het ja a r  1966 
als basisperiode en werd een herverdeling van de rela
tieve belangrijkheid van de drie grote postengroepen 
ingevoerd op het niveau van de globale indexcijfers van 
de centra. Als gevolg van die gewijzigde indexformule, 
wordt de vierde fase in de vorige uiteenzetting in verband 
met de berekeningsprocedure :

a. het indexcijfer van elk van de drie postengroepen — 
voedingsmiddelen, niet voedingsmiddelen, diensten
—  in elk van de 62 centra, is het gewone rekenkun
dige gemiddelde van de indexcijfers van de posten 
w aaruit de beschouwde groep bestaat, in het be
schouwde centrum ;

b. het globale indexcijfer van elk centrum  is het reken- ■ 
kundige gemiddelde van de drie groepsindexcijfers 
van het centrum , waarbij aan elk groepsindexcijfer 
een wegingscoëfficiënt wordt toegekend die de ver
houding van de beschouwde groep tot de totale 
w aarde van de privé consum ptie tijdens het basisjaar
1971 weergeeft (voedingsmiddelen : 30 pet., niet- 
voedingsmiddelen : 40 pet., diensten : 30 pet.).

H et goederen- en dienstenpakket waarvoor de prijzen 
worden opgetekend verandert niet tot, in november 1973, 
de vloeibare brandstoffen erin opgenomen worden; door 
geringe hergroeperingen blijft het totaal aantal posten 
(77) behouden terwijl het aantal artikelen op die datum  
stijgt van 147 naar 149.

—  Basis : ju li 1974 - juni 1975 =  100

Sinds jun i 1976 geldt de periode ju li 1974 - jun i 1975 als 
basisjaar. Tevens werd bij deze hervorm ing een grondige 
wijziging doorgevoerd in alle aspecten van de sam enstel
ling van het indexcijfer.

Elk artikel kreeg, steunend op het gezinsbudget- 
onderzoek van m aart 1973-maart 1974 ', georganiseerd 
door het N .I.S., een wegingscoëfficiënt toegewezen, 
waardoor de weging van de grote rubrieken niet meer 
afhankelijk is van het aantal artikelen. De 62 opnam ecen- 
tra  bleven, m aar de geografische wegingscoëfficiënt werd 
aangepast volgens de bevolkingscijfers van 31 decem ber
1974.

O p de tweede plaats werd het goederen- en diensten
pakket uitgebreid tot 358 artikelen, door toevoeging van 
onder andere farmaceutische produkten, huur en verse 
groenten en fruit. Ook werd in het kader van een 
harm onisatie, gewenst door het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gem eenschappen, deelindexcijfers voor 
acht bestedingscategorieën berekend (zie tabel V I I - l lb ) .  
Alle posten (behalve huur en farm aceutische produkten) 
worden slechts door één artikel vertegenwoordigd. De 
farmaceutische produkten worden voor het eerst in het 
indexcijfer opgenomen (weging 1,06 pet.) De drie posten
groepen worden samengesteld uit een honderdtal p ro
dukten en specialiteiten en worden jaarlijks aangepast 
aan  het verbruik. Vervolgens is er de opnam e van 
huurprijzen. Besloten werd de evolutie te volgen van de 
huurprijzen van 1.800 in de verschillende centra van het 
Rijk gekozen woningen bij welke keuze men rekening 
heeft gehouden, in elk vertegenwoordigde gebied, m et de 
verhouding aantal gehuurde woningen ten opzichte van 
het totale aantal beschikbare woningen. Deze post geldt 
voor 5 pet. van het indexcijfer. V erder is de indexformule 
aanzienlijk gewijzigd door een ongelijke individuele 
weging van de indexposten en een bijzondere behande
ling van een groep posten w aarvan de prijzen felle 
seizoenschommelingen ondergaan. Er werd namelijk 
volgende methode ingebouwd die rekening houdt m et de 
schommelingen bij sterk seizoengebonden artikelen : 
teneinde voor 28 posten (vers fruit en verse groenten, 
snijbloemen, georganiseerde reizen) de invloed van de 
seizoenschommelingen van de prijzen op te vangen, 
w ordt als gemiddelde basisprijs genomen, de gem iddelde 
prijs van het beschouwde artikel in het beschouwde 
centrum  tijdens de m aand van het basisjaar m et dezelfde 
naam  als de lopende m aand. Voorts worden de prijzen 
van de prim eurs volledig uitgeschakeld door in werkelijk
heid slechts rekening te houden m et een volgens de 
m aand variërend gedeelte van de 24 posten vers fruit en 
verse groenten —  welk gedeelte evenwel een constant 
totaal gewicht wordt toegekend. In  de praktijk schom-

1 Z ie  deel C  —  A lgem ene  re s u lta te n  d e r  te llin g en  en  o n d e rzo ek in g en  - 
I I .  G ezin sb u d g e tte n  —  A. E n q u ê te  v a n  1973-1974.
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melt dus het totale aantal indexposten van 343 tot 352, 
naargelang van de m aand.

Bijgaande tabel geeft een overzicht van de wijziging in 
het aantal produkten en diensten vanaf 1968. Voor de

toegepaste geografische wegingscoëfficiënten en voor de 
lijst der opgenomen artikelen en hun toegekende we- 
gingscoëfficiënten verwijzen we naar de reeds geciteerde 
publicatie, « De Hervorm ing van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen in 1976 », jun i 1976.

Wijziging van het aantal produkten en diensten vanaf 1968

januari 
1968 

1966 =  100

m aart 
1972 

1971 =  100

november 
1973 

1971 =  100

jun i 1976 
ju li 1974 - 
ju n i 1975 

=  100

G R O T E  G R O E P E N ...................................................................... ......................  3 3 3 4
A A N T A L  P O S T E N ........................................................................ ......................  77 77 77 _
w aarvan : voedingsmiddelen ................................ ......................  32 32 32 —

niet-voedingsmiddelen ........................ ......................  28,5 28,5 28,5 —
d ien s ten ................................................... ......................  16,5 16,5 16,5 —

A A N T A L  A R T I K E L E N ............................................................ ......................  147 147 149 358
w aarvan : voedingsmiddelen ................................ ......................  60 60 60 118

niet-voedingsmiddelen ........................ ......................  48 48 50 151
d ien s ten ................................................... ......................  39 39 39 88
h u ish u u r .................................................. ..............  — — — 1

W at meer in het bijzonder de berekeningswijze betreft, 
w ordt de vroegere impliciete weging (via het aantal 
posten per bestedingscategorie en het aantal produkten 
per post) vervangen door een directe weging van de 
artikelindexcijfers. D it geeft volgende berekenings
m ethode :

a. Ongewogen artikelenindexcijfer per centrum

In  elk van de 62 centra worden voor de 358 artikelen de 
prijzen opgenomen. De basisprijs voor een artikel wordt 
verkregen door van de in de diverse winkels opgenomen 
prijzen een eenvoudig rekenkundig gemiddelde te bere
kenen :

maandelijkse basis : P m Z ï Pm

jaarlijkse basisprijs : P 0 =
?12

12
P mi =  maandelijkse basisprijs in de winkel i

m =  de betrokken m aand 1, 2, .... 12

n =  het aantal opnem ingspunten in één centrum  voor 
een bepaald artikel

i =  het opnem ingspunt.

Voor de opnam em aand wordt de gemiddelde prijs van 
een artikel in een centrum  op dezelfde wijze berekend :

maandelijkse basisprijs : P ,  =
2? Ph

P ,i  =  prijs op het ogenblik t in de winkel i

H et ongewogen artikelindexcijfer w ordt verkregen door 
de gemiddelde prijs van de opnam em aand te delen door

de gemiddelde basisprijs en te vermenigvuldigen met 
100.

ƒlpq p
•» n

100

j =  1 ,2 , ...3 5 8  
c =  centrum  van de provincie p

Aldus worden in elk van de centra 358 ongewogen 
artikelindexcijfers verkregen.

b. Weging per artikel

Voor het berekenen van het gewogen indexcijfer van een 
centrum  worden eerst de ongewogen artikelindexcijfers 
vermenigvuldigd m et hun directe wegingscoëfficiënt. 
Aldus worden 358 gewogen w aarden (Ipc) verkregen 
w aarvan de som het gewogen indexcijfer van het centrum  
geeft.

I  =  y 358 1 • 
pc j  pcj W j

Wj =  directe wegingscoëfficiënt van het artikel j 

j  = 1, 2, ..., 358

c. Geografische weging

In  een verder stadium  worden de provinciale indexcijfers 
(lp) berekend door middel van een gewogen rekenkundig 
gemiddelde w aarvan de wegingscoëfficiënten van cen
trum  c in de provincie (gc) de bevolkingscijfers op 
31 december 1974 voorstellen van de gebieden w aarvoor 
de lokale indexcijfers representatief worden geacht.

j  — y n  7
l p ipc gc

gc = geografische wegingscoëfficiënt van het centrum  c 
in de provincie p
aantal centra in de beschouwde provincie
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De negen provinciale indexcijfers worden op hun beurt 
gewogen met de bevolkingscoëfïiciënten van de provin
cies in het Rijk, (gp). H et resultaat van deze berekening 
geeft het officieel indexcijfer van het Rijk (I).

I  = n  h  ■ g p

d. Rijksindexcijfer per artikel

T er informatie worden voor het Rijk indexcijfers per 
artikel berekend. H et rijksindexcijfer voor een bepaald 
artikel wordt verkregen door de geografische gewogen 
w aarden van de 62 lokale indexcijfers voor d it artikel uit 
te splitsen.

I ’j  = 2 ? , 2 " , Ipg ■ g c '  gp

Van de aldus verkregen rijksindexcijfers per produkt kan 
een gezamenlijk indexcijfer berekend worden m et behulp 
van de directe wegingscoëfficiënten per artikel. D it 
indexcijfer is gelijk aan het officiële indexcijfer van het 
Rijk.

V  =  ƒ ’• ■ W j =  1

e. Groepsindexcijfers

Bij het nieuwe indexcijfer worden zoals bij de vorige 
indexcijfers deelindexcijfers berekend voor de groepen 
voedingsmiddelen, niet-voedingsmiddelen en diensten. 
H et groepsindexcijfer «huur» is gelijk aan het artikelin- 
dexcijfer doordat het slechts door één artikel vertegen
woordigd is. Bovendien worden voor de ach t nieuwe 
hoofdgroepen evenals voor hun onderverdelingen deel
indexcijfers berekend.

Voor de berekening van een groepsindexcijfer zijn twee 
methodes mogelijk. Een eerste bestaat in het toepassen 
van de directe artikelwegingscoëfficiënt op de rijksin
dexcijfers van de artikelen die de groep samenstellen.

I ” G =  I ’j  ■ Wj

k =  het aantal artikelen in de beschouwde groep.

Bij een tweede benaderingswijze worden eerst per cen
trum  de groepsindexcijfers berekend, die daarna  geogra
fisch gewogen worden.

I"GC = 2) lficJ ■ Wj

k =  het aantal artikelen in de beschouwde groep.

I ” c  = 2* • ZJ I ” g c  'g c  ■ g p

Indelingen en wegingen (procenten van het algemene indexcijfer)

a. Indeling naar de aard  der produkten

januari 1970 

februari 1972

m aart 1972 

mei 1976

ju n i 1976 

decem ber 1980

V oedingsm iddelen........................................................................................ ........... 41,56
N iet-voedingsm iddelen............................................................................... ........... 37,01
D ien sten ..................................................................................................................... 21,43
H u u r................................................................................................................. ...........—

30
40
30

25,15
42,79
27,06

5,00

b. Indeling volgens het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen

G R O EPEN Voedings
middelen

Niet-
voedings
middelen

Diensten H uur T otaal

Voedingsmiddelen, dranken en ta b a k ......................................... 25,15 1,27 — — 26,42
Kleding en schoeisel ........................................................................ — 9,40 0,21 — 9,61
H uur en bijkomende lasten, verwarm ing en v erlich tin g .........
M eubelen, huishoudelijke apparaten  en gereedschappen,

— 7,71 2,43 5,00 15,14

dagelijks onderhoud .................................................................... — 8,77 1,69 — 10,46
Lichamelijke verzorging en sanitaire u itg av en .......................... — 1,37 2,61 — 3,98
Vervoer en verkeer .......................................................................... . — 8,35 5,86 — 14,21
K uituur en o n tsp an n in g .................................................................. — 3,91 3,70 — 7,61
Overige goederen en d ien s te n ........................................................ — 2,01 10,56 — 12,57
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Landbouwprijzen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Evolutie van de seizoengezuiverde ontvangen 
en betaalde landbouw prijzen voor de jaren  1970 tot 
1978. Nadien werden belangrijke wijzigingen aange
bracht in dit indexcijfer (zie tabel V II-12b).

b. Eenheid: Indexcijfers 1970 =  100. (Het gemiddelde 
van de maandcijfers van 1970 werd gelijkgesteld aan 
100). De kw artaal- en jaarcijfers zijn gemiddelden 
van de maandelijkse indexcijfers. Oorspronkelijke 
basis (M inisterie van Landbouw) gemiddelde van de 
ja ren  1962 tot 1964 =  100.

c. Bron : M inisterie van Landbouw, Landbouw-Econo- 
misch Instituu t, LEI-schriften; eveneens gepubli
ceerd in N .I.S . « Statistisch Jaarboek  van België » 
Hoofdstuk Landbouw-bosbouw en « Landbouw- 
statistieken ». Vergelijkbare cijfers zijn beschikbaar 
vanaf jan u ari 1929.

d. Frequentie : K w artaal- en jaarcijfers als rekenkundige 
gemiddelden van de maandelijkse indexcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

O p basis van de indexcijfers berekend voor ieder pro
dukt, worden gewogen groepsindexcijfers (plantaardige, 
dierlijke produkten) alsook een globaal gewogen index 
voor het geheel van de ontvangen prijzen, respectievelijk 
voor het geheel der betaalde prijzen berekend.

De weging gebeurt volgens een formule van het type 
Laspeyres, waarin de w aarden van de door de bedrijfs
leider, in de loop van de basisperiode, verkochte en 
verbruikte produkten en de w aarden der uitgaven voor 
de produktiekosten, respectievelijk als delen fungeren. 
De weging berust op jaarlijkse gegevens. Een m aande
lijkse weging is onmogelijk, om dat maandelijkse gege
vens betreffende leveringen ontbreken.

H et merendeel van deze prijzen is aan seizoenschomme- 
lingen onderhevig, wat geëlimineerd wordt door de 
m ethode van de voortschrijdende gemiddelden; de coëffi
ciënten zijn in het algemeen opgesteld op basis van de 
ja ren  1957 tot 1964.

—  Landbouwprodukten

In  principe gaat het hier om de prijzen die werkelijk door 
de landbouwers ontvangen zijn. In  die gevallen (bijvoor
beeld ongeslacht vee) w aar de commercialisatiemarges te 
weinig bekend zijn en als vast moeten worden be
schouwd, beperkt men zich tot de prijs van de eerste 
m arkt.

Praktisch om vat de index alle gewoonlijk verkochte 
landbouw produkten (de groenvoeders zijn dus uitgeslo
ten). De tuinbouw produkten worden niet genoteerd.

De wegingscoëfficiënten zijn de volgende (in procenten 
van het totaal) :

—  Plantaardige produkten : tarwe (7,54), rogge (0,30), 
voedergerst ( 1,09), brouwerijgerst (1,17), haver 
(0,73), tarw estro (0,77), vlas (1,27), suikerbieten 
(4,14), aardappelen (4,06), —  totaal(21,07).

Tabel VIM2a —  Dierlijke produkten : ossen (3,00), vaarzen (4,87), 
stieren (4,51), koeien (4,37), kalveren (3,13), half
vette varkens (16,63), paarden (0,68), schapen 
(0,16), braadkippen (4,30), soepkippen (0,83), 
melkerijmelk (16,21), hoeveboter (11,65), m iddel
grote eieren (8,59), —  totaal (78,93).

—  Prijzen betaald door de producent

De index van de door de landbouwers betaalde prijzen, is 
geen index van aankoop van goederen en diensten, in de 
betekenis van de N ationale Boekhouding. H et gaat veel 
meer om een index der produktiekosten.

De prijzen zijn die welke werkelijk door de landbouwer 
betaald werden, evenals de lonen en pachten.

Sommige indexen veranderen elke m aand (meststoffen, 
voeders); voor de produkten die meer aan het landbouw 
ja a r  gebonden zijn (plantgoed en zaad), of w aarvan de 
prijzen jaarlijks worden medegedeeld (m ateriaal) veran
deren de indexen slechts éénm aal per jaar.

De wegingscoëfficiënten zijn de volgende (in procenten 
van het totaal) : pachtprijzen (10,94), lonen (10,02), 
meststoffen (10,86), veevoerders (45,95), zaad- en plant
goed (1,99), m ateriaal (7,09), indirecte belastingen 
(0,22), algemene onkosten (12,93).

Tabel VII-12b

Land- en Tuinbouw prijzen1

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Evolutie van de land- en tuinbouw prijzen 
voor de ja ren  1979 en 1980.

b. Eenheid: Indexcijfers 1974-1975-1976 =  100. De 
gemiddelde prijzen van deze periode worden als basis 
van de indexreeks genomen.

c. Bron : M inisterie van Landbouw , Landbouw-Econo- 
misch Instituut, LEI-schriften; eveneens gepubli
ceerd in N .I.S . —  « Statistisch Jaarboek  van België »
—  hoofdstuk Landbouw, bosbouw en « Landbouw - 
statistieken ».

d. Frequentie : De gepubliceerde kwartaalcijfers zijn re
kenkundige gemiddelden van de oorspronkelijke 
maandcijfers. De jaarcijfers zijn gewogen gem iddel
den van de maandcijfers (zie ook 2. K enm erken —  
M eting —  Samenstelling).

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De belangrijkste wijzigingen in vergelijking m et de vorige 
indexcijfers (zie tabel V II-12a) betreffen vooreerst de 
actualisering van de basisperiode, zowel voor de prijzen 
als voor de toe te passen wegingscoëfficiënten’.

O p de tweede plaats werden de beide soorten indexcijfers 
verruim d. W at de prijzen aan producent betreft, werd 
het indexcijfer uitgebreid tot de produkten van de 
tuinbouwsector, zodat de globale index liet geheel van de

1 Z ie ook M in is te r ie  v an  L a n d b o u w , L a n d b o u w -E co n o m isc h  In s t i tu u t  
« N ieu w e  indexcijfe rs  v a n  d e  p rijze n  in  la n d - en  tu in b o u w  —  s a m e n 
s te llin g  en  m e th o d e n »  —  L E I-s c h rif t  n u m m e r 209 (R R -171) v an  
d e c e m b e r 1979.
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produkties bestrijkt. D aarnaast worden wel aparte in
dexcijfers voor de land- en tuinbouw behouden.

Voor elk van de in aanm erking genomen produkten en 
produktiem iddelen is de referentieprijs de gemiddelde 
prijs van de drie ja ren  van de basisperiode. Deze prijs 
werd in drie stadia berekend :

—  door de berekening of door schatting en voor elk van 
de in aanm erking genomen posten werd een gemiddelde 
maandelijkse verdeling gedaan van de hoeveelheden die 
door de gezamenlijke producenten tijdens de drie 
basisjaren werden verkocht of gekocht (in sommige 
gevallen van de gedane uitgaven);

—  een jaarlijkse gemiddelde prijs werd vervolgens voor elk 
van de drie ja ren  berekend. H iertoe werden aan de 
maandelijkse prijzen wegingscoëfïiciënten toegekend 
overeenkomend met de hierboven beschreven gem id
delde maandelijkse verdeling van de verkopen en 
aankopen;

—  tenslotte werd de referentieprijs van elk der pro
dukten en faktoren bepaald door het gewogen gemid
delde te maken van de drie jaarlijkse prijsgemiddel- 
den, de gebruikte wegingscoëfïiciënten evenredig 
zijnde met het kw antitatief belang van elk van de drie 
jaren .

Wegens de in aanm erking te nemen verschillen w ordt de 
constructie van de land- en tuinbouwindexcijfers afzon
derlijk behandeld.

—  Indexcijfer van de prijzen betaald aan de landbouwers en 
indexcijfer van de prijzen betaald door de land- en tuinbou
wers

-  Per produkt : de m aandindex van een produkt 
w ordt bekomen door de verhouding te maken 
tussen de prijs van de m aand en de referentieprijs, 
da t wil zeggen de gemiddelde prijs van het produkt 
gedurende de referentieperiode. H et resultaat 
w ordt m et 100 vermenigvuldigd.

— Per groep van produkten : de m aandindex van een 
groep produkten en de globale index van de 
gezamenlijke produkten wordt bekomen door het 
gewogen gemiddelde te maken van de indexcijfers 
van de verschillende produkten van de groep en het 
gewogen gemiddelde van de gezamenlijke ge
bruikte produkten. Om  de wegingscoëfïiciënten 
van de verkochte produkten te bepalen, wordt 
uitgegaan van de gemiddelde jaarlijkse waarden 
van de verkopen gedurende de drie referentiejaren 
en om die van de produktiefaktoren te bepalen 
w ordt uitgegaan van de gemiddelde jaarlijkse 
w aarden van de tijdens diezelfde periode gedane 
uitgaven. Voor de verkochte produkten komen de 
in aanm erking genomen w aarden overeen met de 
berekende eindw aarden van de produkties becij
ferd in de landbouwrekeningen en waarvan, wan
neer d it nodig was, de w aarde van de eigen 
consum ptie van de producenten werd afgetrokken.

De formule, gebruikt om het indexcijfer van het type 
Laspeyres van een groep produkten te berekenen, is dus 
de volgende :

P t j - W j

4  = i — ------- • ïoo
j  Wj

w aarin :

lu de index is van de groep i in de beschouwde 
periode t

j  een produkt is van de groep i 
Pij de prijs is van het produkt j  in de beschouwde 

periode t
P0j  de prijs is van het produkt j gedurende de 

referentieperiode o (basisprijs)
Wj de weging (gemiddelde w aarde van de verkopen 

of van de uitgaven gedurende de basisperiode).

Gezien het bijzondere karakter van het ja a r  1976 werd de 
wegingscoëfïïciënt van de aardappelen afgestemd op het 
gemiddelde van de ja ren  1973 tot 1977.

—  Indexcijfer van de prijzen betaald aan de tuinbouwers

Wegens het seizoengebonden karakter van de tuinbouw- 
produkten zou het gebruik van de traditionele methode 
tot gevolg hebben dat een zeer groot aantal prijzen en 
indexcijfers zou moeten overgedragen worden, zodat de 
indexcijfers van de verschillende groepen van produkten 
voor sommige m aanden meer fictief dan reëel zouden 
zijn.

Om  dat probleem te omzeilen wordt een beroep gedaan 
op w at men de m ethode « van de veranderlijke korven » 
noemt. D it komt erop neer dat, wanneer een produkt 
tijdens sommige m aanden niet gecommercialiseerd 
wordt, er voor dat produkt gedurende die m aanden ook 
geen indexcijfer is.

Hiermee rekening houdend, ziet de berekening er als 
volgt uit :

—  per produkt : zoals voor de prijsindexen van de 
landbouw produkten en van de produktiefaktoren 
w ordt de m aandindex van een produkt bekomen door 
de verhouding te maken tussen de prijs van de m aand 
en de referentieprijs;

—  per groep van produkten : om de m aandindex van 
een groep van produkten (groenten, fruit, snijbloe
men en andere niet-eetbare produkten) op te maken, 
w ordt alleen rekening gehouden m et de produkten 
die werden gecommercialiseerd gedurende de be
schouwde m aand van de referentiejaren. De aard van 
de in aanm erking genomen produkten varieert dus 
elke m aand, m aar aangezien hij op grond van de 
referentieperiode bepaald wordt, blijft hij in de loop 
der ja ren  voor een gegeven m aand dezelfde. De aan 
elk van de produkten toegekende wegingscoëfïiciën
ten zijn dan  ook tijdens eenzelfde ja a r  van m aand tot 
m aand verschillend m aar zij blijven gelijk voor 
eenzelfde m aand van elk ja a r . O m  ze te berekenen 
werd, voor elk van de produkten, de gemiddelde 
w aarde van de verkopen (jaarlijkse wegingscoëffi- 
ciënt) gedurende de basisjaren verdeeld naar rato van 
de gemiddeld verkochte hoeveelheden, iedere m aand 
gedurende diezelfde periode (verdeling van de 
verkopen);

—  voor het geheel van de produkten : om daarentegen 
de globale m aandindex van de tuinbouw produkten te 
berekenen worden de wegingscoëfïiciënten van de 
verschillende groepen konstant gehouden en gelijk 
aan de gemiddelde w aarden van de verkopen gedu
rende de jaren  1974-1976.
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De samenstelling der indexcijfers ziet er als volgt uit (in —  Aankoopprijzen van de produktiemiddelen (in procenten 
procenten) voor het indexcijfer voor land- en tuinbouw - van het indexcijfer van de prijzen betaald door de
produkten. land- en tuinbouwers)

—  Prijzen aan de producent : 100

L andbouw produkten..................... 81,60

Plantaardige p ro d u k ten ...........  13,72

graangew assen..................................................5,17
aardappelen .......................................................2,95
nijverheidsgew assen.............. ......................... 4,71
veevoeders en s t r o ............................................0,89

Dierlijke produk ten ....................  67,88

zuivelprodukten.....................  15,69
d ie re n ........................................  46,94

ru n d eren ..............................
v a rk en s................................
schapen ................................
p aard en ................................
p lu im vee..............................

e ie re n ........................................  5,25

Interm ediaire consum ptie............. 82,63

zaaizaden ......................................
fok- en opbrengstdieren.............
energ ie ..........................................
fytosanitaire p ro duk ten .............
m eststoffen...................................
veevoeders....................................
klein m aterieel.............................
onderhoud van gebouw en ........
onderhoud van m aterieel..........
andere goederen en diensten....

Investeringen (afschrijvingen) .... 8,43

m ateriee l.......................................
constructies..................................

0,12 L onen .................................................  3,01
0,24 P ac h te n .............................................  4,49
2,75 In tresten ............................................  1,44

T uinbouw produkten .....................  18,40

G roen ten ....................................... 10,85
F r u i t ..............................................  3,36
N iet-eetbare p ro duk ten ............. 4,19
(snijbloemen, andere produkten)

3,01
1,51
4,79
1,99
6,89

52,58
0,97
0,20
3,59
7,10

6,03
2,40
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VIII. Buitenlandse handel 
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

A. ALGEMENE INLEIDING

In  dit hoofdstuk worden de belangrijkste aspecten van de 
buitenlandse handel van de B .L.E .U . belicht.

Achtereenvolgens wordt de ontwikkeling weergegeven 
van de totale invoer en uitvoer (zowel de hoeveelheid als 
de w aarde), van de in- en uitvoer ingedeeld naar de 
Type-classificatie voor de internationale handel 
(T .C .I.H .), van de invoer ingedeeld naar het gebruik van 
de betrokken produkten, van de uitvoer ingedeeld naar 
de aard  der produkten en van de geografische spreiding 
van de buitenlandse handel van de B.L.E.U . Nadien 
komen, uitgedrukt in indexcijfers (zowel jaarindexcijfers 
als kwartaalindexcijfers), het volume, de gemiddelde 
w aarden per eenheid en de ruilvoet van de buitenlandse 
handel van de B .L .E.U . aan bod, eerst volgens de 
berekeningen van het N .I.S ., achteraf volgens die van de 
N.B.B.

1. Bronnen

De tabellen zijn opgesteld uitgaande van de douanesta- 
tistieken van de B .L.E .U . Die worden op hun beurt 
samengesteld op grond van inlichtingen die geput wor
den uit de door het Bestuur der Douane en Accijnzen 
verzamelde douanedocum enten. Aan de Belgisch-Neder- 
landse grens nochtans is, sedert de afschaffing van de 
douaneform aliteiten, op 1 februari 1971, voor goederen 
in vrij verkeer in N ederland, het gebruikelijke douane
docum ent vervangen door een statistiekformulier. In  de 
regel wordt dit formulier ingevuld door de Nederlandse 
uitvoerder. Eén exem plaar ervan w ordt naar het Neder
landse C entraal Bureau voor de Statistiek gezonden en 
dient voor het opstellen van de N ederlandse uitvoersta- 
tistieken. Een ander exem plaar van hetzelfde docum ent 
wordt ingezameld aan de grens door de Belgische 
douanediensten en w ordt doorgestuurd naar het N .I.S. 
voor het opstellen van de B .L.E.U .-statistiek over de 
invoer uit N ederland. Bij uitvoer naar Nederland wordt 
één luik van het docum ent EX  61 gebruikt als statistiek
formulier. Deze formulieren EX  61 worden eveneens 
door de Belgische douanediensten aan de g rtn s ingeza
meld en doorgestuurd naar het N .I.S.

Iedere goederenbeweging aan om het even welke grens 
moet gedekt zijn door ofwel een douanedocum ent ofwel 
een statistiekformulier. E r bestaan nochtans speciale 
regelingen waarbij de statistische inlichtingen niet on
middellijk aan de grens worden ingewonnen. Sommige 
ondernem ingen mogen inderdaad, mits inachtnam e van 
bepaalde voorwaarden, hun statistische informatie recht
streeks aan het N .I.S . verstrekken aan de hand van

periodieke aangiften met getotaliseerde gegevens over de 
goederenzendingen van een week, een halve m aand of 
meestal zelfs van een hele m aand.

2. Waarnemingsgebied

H et waarnem ingsgebied van de douanestatistieken om
vat, sedert 1 mei 1922, het grondgebied van België en het 
Groothertogdom  Luxem burg, die beiden de Conventie 
van 25 ju li 1921 hebben ondertekend, waarbij de Econo
mische Unie tussen beide landen werd opgericht. H ier
door verdween de tolgrens tussen België en het G roother
togdom Luxem burg en worden de twee Staten, wat de 
douane en gemeenschappelijke accijnzen betreft, als
mede de statistische gegevens die er betrekking op 
hebben, als één grondgebied beschouwd.

3. Bepalingen

a. Goederenbewegingen

De douanestatistieken van de B .L.E.U . worden opge
steld volgens het stelsel van de « bijzondere handel ». 
Deze verwerkingsmethode wordt door de meeste landen 
toegepast.

De bijzondere invoerhandel om vat de goederen die :
—  voor het verbruik of gebruik worden aangegeven bij 

hun binnenkom st in het B .L.E.U .-douanegebied;
—  tijdelijk in de B .L.E.U . worden ingevoerd om er een 

veredeling (bijkomende bewerking, verwerking of 
herstelling) te ondergaan m et het oog op w ederuit
voer;

—  worden wederingevoerd na veredeling voor dewelke 
zij tijdelijk werden uitgevoerd naar het buitenland;

—  na uitslag uit entrepot, voor gebruik of verbruik in de 
B .L.E .U ., worden aangegeven.

De bijzondere uitvoerhandel om vat de goederen :
—  van Belgische of Luxemburgse oorsprong of her

komst, die definitief het B .L .E .U .-douanegebied ver
laten (inclusief de uitvoer van genationaliseerde goe
deren, dit zijn enerzijds goederen van vreem de her
komst, waarvoor de invoerrechten werden betaald, en 
anderzijds, die welke vrij van douanerechten voor de 
handel of het verbruik in de B .L .E .U . werden aange
geven);

—  die worden uitgevoerd na de veredeling te hebben 
ondergaan waarvoor zij tijdelijk in de B .L.E .U . 
waren ingevoerd;
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—  die tijdelijk worden uitgevoerd ten einde in het 
buitenland een bewerking te ondergaan, en daarna 
terug zullen worden ingevoerd in de B .L.E.U .

b. N iet in de statistiek verwerkte goederenbewegingen

De doorvoer, da t wil zeggen de goederen van vreemde 
herkomst die van een derde land naar een ander derde 
land worden gezonden over het grondgebied van de 
B .L.E.U ., wordt niet in de statistiek van de buitenlandse 
handel opgenomen.

Vallen eveneens buiten het waarnem ingsveld van de 
statistiek de goederenbewegingen, die betrekking hebben 
op verrichtingen die, van handelsoogpunt uit gezien, van 
geen belang zijn. Deze verrichtingen worden opgesomd 
in de artikelen 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31 en 32 van de 
E .E .G .-verordening 1736/75 betreffende de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Gem eenschap en van de 
handel tussen de lidstaten.

In concreto gaat het over de volgende goederenverrich- 
tingen :

A rtikel 22 §  2 ,a

—  W ettige betaalm iddelen, m unten, waardepapieren;
—  eerste-hulpgoederen bestemd voor rampgebieden;
—  voor zover voor diplomatieke of soortgelijke doelein

den bestemd :
—  goederen waarvoor aanspraak kan worden ge

m aakt op diplomatieke, consulaire of soortgelijke 
voorrechten;

—  geschenken aan buitenlandse staatshoofden, rege- 
rings- en parlem entsleden;

—  voorwerpen in het kader van internationale adm i
nistratieve of juridische bijstand;

—  voor zover de invoer of uitvoer van tijdelijke aard  is, 
onder meer :
—  goederen voor jaarbeurzen  en tentoonstellingen;
—  toneeldecors;
—  draaim olens en andere kerm isattracties;
—  beroepsuitrusting in de zin van de In ternationale 

Douaneovereenkomst van 8 ju n i 1968;
—  bioscoopfilms;
—  apparaten  en m ateriaal voor proefnemingen;
—  dieren voor wedstrijden, w edrennen, fokken, enz.;
—  monsters;
—  vervoermiddelen, containers en hulpm ateriaal;
—  verpakkingen;
—  huurgoederen;
—  apparaten  en m ateriaal voor aannem ing van 

werk;

—  voor zover zij niet het voorwerp van een handels
transactie uitm aken :
—  orden, onderscheidingen, gedenkpenningen en 

-tekens;
—  reisbenodigdheden, proviand en bagage, inclusief 

sportartikelen voor eigen ge- of verbruik, meege
nomen, vooruitgestuurd of nagezonden;

—  huwelijksgiften, verhuisgoed en erfgoederen;
—  doodkisten en urnen, grafversieringen en voor

werpen bestemd voor onderhoud van graven en 
erebegraafplaatsen;

—  reclam edrukwerk, gebruiksaanwijzingen, prijslijs
ten en ander reclam em ateriaal;

—  onbruikbaar geworden of industrieel niet-bruik- 
bare goederen;

—  ballast;
—  fotografieën, belichte en ontwikkelde films, ont

werpen, tekeningen, lichtdrukken, m anuscripten, 
dossiers, archieven, drukproeven, postzegels;

—  goederen op proef;
—  goederen die het voorwerp vormen van een niet- 

commercieel goederenverkeer tussen natuurlijke per
sonen die in door de lidstaten bepaalde grensgebie
den wonen (grensverkeer);

—  goederen die een bepaald statistisch registratiegebied 
verlaten en via het buitenland —  rechtstreeks of na 
oponthoud d a t m et het vervoer verband houdt — 
weer binnen hetzelfde statistische registratiegebied 
terugkeren.

Artikel 27
—  De invoer van goederen voor het herstellen van 

buitenlandse vervoerm iddelen (behalve schepen en 
vliegtuigen), containers of hulpm ateriaal die zich 
tijdelijk op het statistische registratiegebied van de 
B .L .E.U . bevinden;

—  de uitvoer van goederen voor het herstellen van 
B .L.E.U .-vervoerm iddelen (behalve schepen en 
vliegtuigen), containers of hulpm ateriaal, die zich 
tijdelijk buiten het statistische registratiegebied van 
de B .L.E.U . bevinden;

—  de onderdelen die bij bovengenoemde herstelwerk
zaam heden zijn vervangen en in het desbetreffende 
statistische registratiegebied achterblijven.

Artikel 28
—  De goederen die worden verworven of van de hand 

gedaan, binnen het statistisch registratiegebied van 
de B .L.E.U . door de er gelegerde buitenlandse strijd
krachten.

Artikel 29
—  De uitvoer van de goederen die bestemd zijn voor 

buiten de B .L.E.U . gelegerde eigen strijdkrachten;
—  de wederinvoer van de goederen, die door de eigen 

strijdkrachten werden meegenomen buiten het statis
tisch registratiegebied van de B.L.E.U .

Artikel 30
—  De opbrengsten van de zeevisvangst, die in een 

Belgische haven worden gelost, w anneer deze op
brengsten ter zee zijn verkregen m et schepen, die in 
België zijn ingeschreven of geregistreerd of die onder 
de Belgische vlag varen.

Artikel 31
—  De invoer of de uitvoer van in de handel gebruikelijk 

gevulde verpakkingen.

Artikel 32
—  H et zogenaam de m onetaire goud, dit wil zeggen goud 

da t in het kader van de internationale verrekeningen 
tussen de banken wordt uitgewisseld.

Artikel 22 § 2,b en artikel 24
Verrichtingen m et een te verwaarlozen hoeveelheid of
w aarde (zie rubriek 3d. W aarde van de goederen).

c. Gewicht van de goederen

De statistiek van het N .I.S. wordt opgem aakt volgens het
in kilogram uitgedrukte nettogewicht of half-nettoge-
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wicht van de goederen. H et nettogewicht is het eigen 
gewicht van de goederen ontdaan van al zijn verpakkin
gen. Als verpakkingen worden beschouwd : alle uitw en
dige en inwendige verpakkingsmiddelen, omhulsels, om- 
windmiddelen en dergelijke voorzieningen, m et uitslui
ting van vervoermiddelen, met nam e containers, dekkle
den, stuw- en hulpm ateriaal. Voor bepaalde goederen 
geschiedt de opnam e volgens het half-nettogewicht, dat 
is het gewicht van de goederen verm eerderd met da t van 
de verpakkingen die bij de verkoop in het klein gewoon
lijk in de handen van de koper overgaan.

d. Waarde van de goederen

De waarde van de goederen, in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de B .L .E.U . is de aangegeven 
w aarde tegen f.o.b.-prijzen bij de uitvoer en tegen c.i.f.- 
prijzen bij de invoer. Voor snijbloemen, verse vruchten 
en groenten wordt de w aarde evenwel geraam d u itgaan
de van de gemiddelde m aandprijzen die forfaitair door 
het Bestuur der Douane en Accijnzen worden vastge
steld.

Overeenkomstig artikel 17 van de E .E .G .-verordening 
num m er 1736/75, wordt de bij de uitvoer aangegeven 
statistische waarde van de goederen bepaald op de plaats 
w aar en het tijdstip w aarop zij het statistisch gebied van 
de B .L.E.U . verlaten. De aangegeven waarde om vat dus 
de binnenlandse m arktw aarde van de goederen en de 
vervoer- en verzekeringskosten tot aan de grens. De 
restituties en de accijnsrechten waarvoor ontlasting is 
toegestaan aan de aangever zijn niet in de statistiekwaar- 
de begrepen.

De statistische w aarde bij de invoer is de normale prijs, 
d a t wil zeggen de prijs die geacht wordt te kunnen 
worden gem aakt op de dag van de douaneaangifte, 
tijdens een verkoop in norm ale mededingingsvoorwaar
den tussen een van elkaar onafhankelijke koper en 
verkoper.

De normale prijs moet worden bepaald in de veronder
stelling dat :
i) de goederen ter beschikking van de koper worden 

gesteld op de plaats w aar zij in de B .L .E.U . binnen
komen;

ii) alle kosten met betrekking tot de verkoop en de 
levering van de goederen tot op de plaats w aar ze de 
B.L.E.U .-grens overschrijden, door de verkoper wor
den gedragen; deze kosten moeten bijgevolg bij de 
prijs worden berekend;

Ui) de koper de in uitvoering van de nationale wetgeving 
of van de E .E .G .-verordeningen opeisbare rechten, 
taksen en heffingen draagt; deze elementen zijn 
bijgevolg niet in de prijs begrepen.

Voor de in uitvoering van een in vrije mededinging 
afgesloten verkoop geleverde goederen geldt als statisti
sche w aarde de aankoopprijs, da t is de werkelijk betaalde 
of te betalen prijs voor zover hier alle in littera ii) 
vermelde kosten zijn inbegrepen en de belastingen w aar
van sprake in littera iii) zijn uitgesloten.

De vorige alinea is niet van toepassing indien de normale 
prijs van de goederen hoger is dan de aankoopprijs of 
w anneer hun w aarde moet worden geraam d aan de hand 
van de door het Bestuur van Douane en Accijnzen 
forfaitair bepaalde gemiddelde prijzen.

Zijn sommige elementen voor de bepaling van de statisti
sche waarde van de goederen in vreemde m unt uitge
drukt, dan  moet voor de omzetting in Belgische frank, de 
wisselkoers van de bij het I.M .F . aangegeven pariteit 
worden gebruikt voor zover genoemde instelling deze 
pariteit heeft aangenom en. W erd geen enkele pariteit 
aangegeven of is de aangegeven pariteit niet erkend of 
overschrijden de waardeschom m elingen van de om te 
zetten m unt de bij de I.M .F.-voorschriften vastgestelde 
grenzen dan w ordt de toe te passen wisselkoers bepaald 
door de laatste verkoopkoers, die voor deze m unt op de 
gereglementeerde wisselmarkt van de Beurs te Brussel 
werd opgetekend.

Om besparingen te verwezenlijken worden de w aarne
mingen m et een waarde, die per goederensoort beneden 
een bepaald m inim um  ligt, niet verwerkt in de statistiek. 
De verwerkingsdrempel evolueerde als volgt tijdens de 
beschouwde periode :
—  tot m aart 1974: 1.000 frank voor de landbouw- en 

voedingsprodukten en 5.000 frank voor de overige 
goederen;

—  van april 1974 tot decem ber 1974 : 5.000 frank voor 
alle goederensoorten;

—  vanaf jan u ari 1975 : w aarnem ingen w aarvan de 
w aarde en het nettogewicht lager zijn dan 
12.500 frank respectievelijk 1.000 kilogram.

e. Goederennomenclaturen

De indeling van de invoer en uitvoer naar goederencate- 
gorieën steunt op artikel 5 van de E .E .G .-verordening 
num m er 1736/75. In  het statistische m ateriaal moeten de 
goederen worden omschreven volgens de benam ing die is 
voorgeschreven in de bepalingen betreffende het goede
renverkeer, zodat zij gemakkelijk en ondubbelzinnig 
kunnen worden ingedeeld in de desbetreffende rubriek 
van de nationale goederennom enclatuur voor de statis
tieken van de buitenlandse handel. O p de statistische 
docum enten dient bovendien het codenum m er van de 
aangegeven goederen te worden vermeld in overeenstem
ming met de nom enclatuur.

—  Nomenclatuur van Brussel, 1955 (N.V.B.) en Nomenclatuur 
van de Internationale Douaneraad (I.D .R.-Nom .)

Alle nom enclaturen voor de statistieken van de buiten
landse handel zijn afgeleid van de nom enclatuur voor de 
classificatie van de goederen in de douanetarieven, met 
nam e de « N om enclatuur van Brussel 1955 » (N.V.B.) 
en, sedert 1976, de «N om enclatuur van de In ternatio
nale D ouaneraad » (I.D .R .-N om .).

—  Gemeenschappelijk Douanetarief (G .D .T.)
M et het oog op het toezicht en de controle van de 
handelsverrichtingen tussen de E.E.G. en de derde 
landen, hebben de douanediensten van de E.E.G .-landen 
in 1961 de « N om enclatuur van het D ouanetarief van de 
Europese Gem eenschappen » opgesteld, die ook « Ge
meenschappelijk D ouanetarief » (G .D .T.) wordt ge
noemd. Zij werd verkregen door de invoering van een 
aantal sub-posten in de rubrieken van de N.V.B. of
I.D .R .-nom enclatuur.

—  Goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap en de handel tussen de lid-staten 
(N IM E X E )

Deze nom enclatuur werd vanaf januari 1966 in gebruik
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genomen. De Nimexe-posten zijn gekenmerkt door een 
code van zes cijfers w aarvan de eerste vier de N.V.B. of
I.D .R .-Nom .-code voorstellen. De overgangsperiode ver
streek op 31 decem ber 1977.

—  Benelux-nomenclatuur (B.N.L.)
Sedert 1960 gebruikt het N .I.S . een gemeenschappelijke 
nom enclatuur van de Beneluxlanden. Deze goederenlijst 
werd uitgewerkt op basis van de N.V.B. of I.D .R.-Nom . 
en van het G .D .T . De overeenstemming tussen de B.N.L. 
en de N IM E X E  kwam in 1966 tot stand. O p 1 januari
1978 tenslotte hebben de Benelux-staten de N IM E X E - 
versie integraal overgenomen. H et B .N .L.-codenum m er 
bestaat uit zeven cijfers, w aarvan de eerste zes overeen
stemmen met de N IM E X E -rubrieken en het zevende 
m et de nationale statistische posten.

—  Minimumgoederenlijst voor de statistieken over de inter
nationale handel (Genève II)

Deze m inim um lijst van de Volkerenbond werd in 1938 
opgesteld en werd tevens gebruikt, door het N .I.S ., als 
indeling voor de indexcijfers van de buitenlandse handel.

—  Type-classificatie voor de internationale handel (T .C .I.H .) 
Deze nom enclatuur werd voor de V erenigde Naties 
opgesteld en is een uitbreiding van de m inim um lijst van 
1938. Zij m aakt de hergroepering mogelijk van volgens 
de rubrieken van de N.V.B. of I.D .R .-N om . opgetekende 
gedetailleerde gegevens over de buitenlandse handel in 
algemene produktencategorieën die beter aan de behoef
ten van de economische analyse zijn aangepast.
De oorspronkelijke versie dateert van 1950. Zij werd voor 
de eerste maal aangepast in 1960 (T .C .I.H .-herz. 1). De 
tweede herziene versie verscheen in 1976, m aar werd pas 
in 1978 toegepast voor de statistieken over de buiten
landse handel van de B.L.E.U .
De T .C .I.H ., herziening 2, om vat : 10 secties of grote 
goederenklassen, vertegenwoordigd door een eerste code- 
cijfer; 63 afdelingen vertegenwoordigd door twee codecij- 
fers; 233 groepen vertegenwoordigd door drie codecijfers; 
786 subgroepen vertegenwoordigd door vier codecijfers; 
1.832 rubrieken vertegenwoordigd door vijf codecijfers.

—  Nomenclaturen volgens de economische activiteiten
Deze nom enclaturen werden ontworpen om de econo
mische gegevens te kunnen klasseren volgens m in of meer 
homogene bedrijfstakken ten overstaan van de geprodu
ceerde goederen of de verleende diensten, het gebruik dat 
ervan gem aakt wordt en de aangewende produktiefac
toren en technieken.
Twee internationale nom enclaturen maken het mogelijk 
de goederen van de buitenlandse handel volgens de 
producerende bedrijfstakken te rangschikken : de in ter
nationale type-classificatie per industrie (I.T .C .I.) (niet 
beschikbaar bij het N .I.S .) en de algemene systematische 
bedrijfsindeling in de Europese Gem eenschappen 
(N.A.E.G./Alg. en N .A .E.G ./C lio). In de laatste indeling 
worden de takken en de groepen omschreven volgens de 
N IM E X E .

4. Indexcijfers van de buitenlandse handel

a. Hoeveelheidscijfers

De hoeveelheidsindexcijfers worden berekend om de 
ontwikkeling van de in- en uitvoer te volgen n adat de

schommelingen die voortspruiten uit de prijsbewegingen 
zijn uitgeschakeld.

De berekening van de ontwikkeling van de buitenlandse 
handel op grond van het totale gewicht is erg gebrekkig 
vermits hierbij geen rekening wordt gehouden m et het 
verschillend economisch belang dat enerzijds zware 
goederen en anderzijds lichte goederen kunnen hebben. 
Zo kan een fors gestegen uitvoer van zand doen geloven 
dat het uitzicht van de handelsbalans is verbeterd, terwijl 
integendeel de uitvoer van dure afgewerkte produkten 
kan bijdragen om diezelfde balans negatief te beïn
vloeden.

H et hoeveelheidsindexcijfer van de invoer, respectievelijk 
uitvoer, is daarom  het gewogen rekenkundige gem id
delde van de enkelvoudige indexcijfers van de hoeveel
heden welke van de verschillende produkten worden 
ingevoerd respectievelijk uitgevoerd, waarbij de wegings
coëfficiënten evenredig zijn met de invoer- respectievelijk 
uitvoerwaarde van deze produkten in de basisperiode. 
H et is dus een indexcijfer m et vaste wegingscoëfficiënten 
van het Laspeyrestype.

De formule kan als volgt worden uitgedrukt :

2 PoQj

2  P oQ o 2 PoQo
Qj =  hoeveelheid in de berekeningsperiode.
Qp =  hoeveelheid in de basisperiode.
P o  =  eenheidsprijs in de basisperiode.

b. Prijsindexcijfers

Aangezien de produkten die in eenzelfde rubriek opgeno
men zijn, in de basisperiode enerzijds, en de berekenings
periode anderzijds, niet noodzakelijk dezelfde zijn, gaat 
het niet om echte prijsindexcijfers m aar om indexcijfers 
van de gemiddelde waarde, die men bekom t door voor 
iedere goederensoort de w aarde te delen door de hoeveel
heid.

H et indexcijfer der gemiddelde w aarden, zowel bij invoer 
als bij uitvoer, is het gewogen rekenkundige gemiddelde 
van de indexcijfers der gemiddelde w aarden van de 
verschillende goederensoorten. De wegingen gebeuren 
evenredig m et de w aarde van de hoeveelheden ingevoer
de respectievelijk uitgevoerde goederen tijdens de bereke
ningsperiode, deze w aarden berekend zijnde m et de 
prijzen van de basisperiode.

De formule kan als volgt worden geschreven :
P ,

2  P 0Q j

h  =
2  P o Q j

2  Q jP i  

2  Q jP o

waarin : Qj =  hoeveelheid in de berekeningsperiode.
P i  =  eenheidsprijs in de berekeningsperiode. 
P o  =  eenheidsprijs in de basisperiode.

H et zijn indexcijfers m et veranderlijke wegingscoëfficiën
ten van het Paasche-type.

E r zij nog opgemerkt da t :

I  Y r  -  P o Q j  y P i Q j  _  P l Q j  _  r

q p PqQo PoQj  PoQß “
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lw zijnde het waarde-indexcijfer der ingevoerde respec
tievelijk uitgevoerde goederen.

c. Ruilvoet

De netto-ruilvoet is de verhouding tussen de indexcijfers 
van de gemiddelde w aarden bij de uitvoer en bij de 
invoer; deze verhouding wordt gewoonlijk m et 100 
vermenigvuldigd. Indien deze verhouding groter is dan 
100 betekent d it da t het indexcijfer van de gemiddelde 
w aarden van de uitvoer groter is dan d it van de invoer of 
nog da t de gemiddelde prijzen bij de uitvoer sterker 
gestegen zijn dan deze bij de invoer. H ieruit volgt d a t het 
mogelijk is meer invoer te betalen m et m inder uitvoer. 
M en zegt in dat geval da t de netto ruilvoet verbeterd is.

De bruto ruilvoet is de verhouding tussen de hoeveel- 
heidsindexcijfers bij de uitvoer en de invoer; deze verhou
ding wordt gewoonlijk met 100 vermenigvuldigd. Indien 
deze verhouding groter is dan 100 betekent dit da t het 
hoeveelheidsindexcijfer van de uitvoer groter is dan dit 
van de invoer.

5. Andere statistieken

N aast de in dit hoofdstuk gepubliceerde gegevens be
staan er nog andere statistieken m et betrekking tot de 
buitenlandse handel van de B .L.E.U . :

—  de statistiek van de geïnde douanerechten, die gege
vens verschaft over de geïnde douanerechten per 
rubriek van de N.V.B. o f I.D .R.-Nom .;

—  de statistiek over het entrepotverkeer, die gegevens 
bevat over de invoer op entrepot;

—  de statistiek van de doorvoer, die inlichtingen ver
schaft over de aard  en het brutogewicht der doorge
voerde goederen, hun landen van herkom st en be
stem m ing en de wijze van vervoer bij het binnen
komen en buitengaan;

—  de statistiek van de vervoerwijze bij de in-, uit- en 
doorvoer van goederen (zie tabel V-14);

—  de statistiek over de internationale trafiek van de zee
havens (zie tabel V-24 « Zeehavens »);

—  een speciale R ijnvaartstatistiek, die gegevens ver
schaft over het brutogewicht, aard, los- en laadplaats, 
landen van herkom st en bestem m ing der goederen 
aan- of afgevoerd langs de Rijn, zonder overlading in 
N ederland.
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B. COMMENTAAR PER TABEL

Tabel VIII-1

Sam envattende tabel

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel geeft de kerncijfers van de buiten
landse handel van de B .L .E .U ., zoals zij gepubliceerd 
worden door het N .I.S . in het Statistisch Jaarboek 
van België.

D aarenboven geeft zij, in rubriek 4, de cijfers die door de 
N.B.B. in aanm erking genomen werden bij de bereke
ning van de gegevens van de tabellen V III-3 , V III-4 , 
V III-6 , V III-7 , V III-10a  en b en V III-  11a en b. Deze 
cijfers houden geen rekening m et late aanpassingen.

b. Eenheden : Hoeveelheden : miljoenen tonnen; w aar
den : m iljarden franken. H et N .I.S. publiceert de

cijfers in het Statistisch Jaarboek  van België, respec
tievelijk in miljoenen kilogrammen en in miljoenen 
franken. Zie ook de algemene inleiding tot het 
hoofdstuk, rubrieken 3c en 3d.

c. Bronnen : N .I.S . : Statistisch Jaarboek  van België -  
Hoofdstuk « Buitenlandse handel » -  Tabel 1; Bulle
tin over de Buitenlandse handel van de B.L.E.U .- 
decem bernum m ers (voor de door de N.B.B. in aan
m erking genomen cijfers).
Zie ook de algemene inleiding, rubriek 1.

De globale jaarcijfers over de buitenlandse handel, 
vooreerst voor België, later voor de B .L .E .U ., zijn be
schikbaar vanaf 1831; de maandcijfers vanaf januari 
1946.

d. Frequentie : Jaargegevens. H et N .I.S . beschikt even
eens per ja a r  over gecumuleerde maandcijfers.
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De kenmerken van de verschillende rubrieken kunnen 
afgeleid worden uit de algemene inleiding tot dit hoofd
stuk.

De gegevens van de handelsbalans (rubrieken 2.3 en 4.3) 
zijn berekend door van de w aarde van de uitvoer 
(rubrieken 2.2 en 4.2) de w aarde van de invoer (rubrie
ken 2.1 en 4.1) a f te trekken.

De gegevens van de « V erhouding Uitvoer-Invoer » 
(rubriek 3) zijn het resultaat van de bewerking :

U itvoer (rubriek 2.2) , nn
^ — X 1 uu  

Invoer (rubriek 2.1)

T ab el V III-2

Buitenlandse handel van de Belgisch-Luxemburgse Eco
nomische Unie —  Indeling naar de Type-Classificatie 
voor de In ternationale H andel (T .C .I.H .)

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel geeft de indeling van de buiten
landse handel van de B .L.E.U . naar de tien secties of 
grote goederenklassen van de Type-Classificatie voor 
de In ternationale H andel (T .C .I.H .).

b. Eenheden : M iljarden franken. H et N .I.S . publiceert 
de gegevens in het Statistisch Jaarboek  in miljoenen 
franken.

c. Bron : N .I.S . —  Statistisch Jaarboek  van België -  
Hoofdstuk « Buitenlandse handel » -  Tabellen 3 
(lijnen « totaal van de secties »). De gegevens zijn 
beschikbaar vanaf 1961.

d. Frequentie : Jaargegevens.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

Zie de algemene inleiding tot het hoofdstuk.

De inhoud van de verschillende rubrieken voor de 
periodes 1970-1977 en 1978-1980 is niet volledig verge
lijkbaar vermits respectievelijk de T .C .I.H .-herziening 1 
en de T .C .I.H .-herziening 2 werden gebruikt.

De lijnen m et betrekking tot de totale invoer en de totale 
uitvoer van tabel V III-2  stemmen overeen met de lijnen
2.1 en 2.2 van tabel V III-1 .

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Tabel VIII-3

Invoer van de B.L.E.U . —  G ebruik der produkten 
(N.B.B.-indeling)

Tabel VIII-4

Uitvoer van de B.L.E.U . —  Aard der produkten 
(N.B.B.-indeling)

1. Basisgegevens

a . Inhoud : De tabellen geven een indeling van de 
buitenlandse handel van de B .L.E.U . die gebruikt 
kan worden bij de economische analyse.
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b. Eenheid : M iljarden franken (zie ook de algemene 
inleiding, rubriek 3d. W aarde van de goederen).

c. Bronnen : N .I.S . —  M aandelijks Bulletin over de 
Buitenlandse handel -  decem bernum m er. Berekenin
gen van de N.B.B. —  De resultaten worden gepubli
ceerd in het Tijdschrift van de N.B.B. — Statistieken -  
Tabellen V III-2  en V III-3 . V ergelijkbare jaarlijkse 
gegevens bestaan sinds 1950; trim estriële sinds 1958 
(invoer) of 1969 (uitvoer).

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De N.B.B.-indeling voor de invoer is opgebouwd door 
het hergroeperen van de tolposities van de N om enclatuur 
van Brussel; de indeling voor de uitvoer steunt op de 
T .C .I.H .-nom enclatuur, gewijzigd door een herindeling 
van sommige tolrubrieken.

H et betreft niet-aangepaste gegevens van het N .I.S .; de 
lijnen « E indtotaal » zijn respectievelijk identiek aan de 
lijnen 4.1 en 4.2 van tabel V I I I - 1.

Tabel V III-5

Buitenlandse handel van de B .L.E .U . —  Geografische 
spreiding

Tabel V III-6

Invoer van de B .L.E.U . —  Geografische spreiding en 
gebruik der goederen

Tabel V III-7

U itvoer van de B .L.E.U . —  Geografische spreiding en 
aard  der produkten

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De geografische spreiding van de invoer van 
de B.L.E.U . gebeurt volgens het principe van het 
land van herkomst. De geografische spreiding van de 
uitvoer van de B .L.E .U . gebeurt volgens het principe 
van het land van bestemming.

b. Eenheid : M iljarden franken (zie ook de algemene 
inleiding, rubriek 3d. W aarde van de goederen).

c. Bronnen : Tabel V III-5  : N .I.S . —  Statistisch J a a r 
boek. Tabellen V III-6  en V III-7  : N .I.S . —  M aande
lijks bulletin over de buitenlandse handel -  decem 
bernum m er. Berekeningen van de N.B.B. De resulta
ten worden gedeeltelijk gepubliceerd in het T ijd 
schrift van de N.B.B. -  Statistieken -  T abel V III-5 . 
Vergelijkbare cijfers zijn beschikbaar vanaf 1966.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

a. Het land van herkomst o f  bestemming 

Het land van herkomst bij de invoer

M et land van herkom st bedoelt men het land van w aar
uit de goederen naar de B .L.E .U . werden verstuurd. D it 
is dus het land waar, in uitvoering van het aankoopcon- 
tract, de verzending oorspronkelijk is begonnen ongeacht 
doorheen welke landen het vervoer is gebeurd. H ebben 
de goederen evenwel vóór de aankom st in de B .L .E .U ., 
in één of meer tussenliggende landen het voorwerp 
uitgem aakt van een oponthoud of een rechtshandeling



die geen verband houdt met het vervoer, dan  geldt als 
land van herkomst het laatste land w aar het oponthoud 
of de rechtshandeling heeft plaatsgevonden.

U it deze definitie volgt dat, w anneer goederen tijdens een 
oponthoud in een land gelegen tussen het land w aar de 
verzending oorspronkelijk is begonnen en het invoerland, 
worden genationaliseerd, verkocht, veredeld of in een 
douanedepot opgeslagen, het land w aar deze handeling 
heeft plaatsgehad als land van herkomst moet worden 
beschouwd. H andelingen zoals overladen tijdens het 
vervoer, verschepen of tijdelijk opslaan (buiten douane- 
opslag) beïnvloeden geenszins het bepalen van het land 
van herkomst. H et land w aar de factuur werd opgesteld 
of w aar de betaling moet geschieden, heeft ook geen 
invloed op de bepaling van het land van herkomst.

Voorbeeld : Nemen wij het geval van in de Verenigde 
Staten geoogste tarwe die w ordt verkocht aan een 
Belgische im porteur, over zee naar R otterdam  wordt 
vervoerd w aar ze wordt overgeladen op boten met de 
B .L.E.U . als bestemming. In  d it voorbeeld moet het land 
van oorsprong, de Verenigde Staten, ook als het land van 
herkomst worden beschouwd. Indien daarentegen de 
tarwe in R otterdam  was genationaliseerd alvorens aan 
een Belgische handelaar te worden doorverkocht, dan 
had de transactie in de B .L.E.U .-statistiek als invoer van 
Amerikaanse goederen uit N ederland moeten worden 
geregistreerd.

H et land van bestemming bij de uitvoer

H et land van bestem m ing is het land dat op het ogenblik 
van de uitvoer bekend is als het land waarheen de 
goederen uiteindelijk werden verstuurd.

b. Samenstelling van de geografische gebieden
(In  de aangeduide ja ren  werd de samenstelling 
aangepast).

Ontwikkelde landen

—  E.E.G . 9 :
Bondsrepubliek D uitsland, Frankrijk, N ederland, 
Italië, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken.

—  Overige ontwikkelde landen :
I js land , Noorwegen, Zweden, Finland, Zwitserland, 
Oostenrijk, Portugal, Spanje, G ibraltar, M alta, 
Joegoslavië, Griekenland, Turkije, Republiek Zuid- 
Afrika, Verenigde Staten, C anada en Japan .
V anaf 1971 : inclusief Andorra.
V anaf 1973 : inclusief V atikaanstad, Australië, 
N ieuw-Zeeland.
V anaf 1975 : inclusief Israël (voorheen gerangschikt 
bij de ontwikkelingslanden).

Ontwikkelingslanden

De landen die niet voorkomen in de rubrieken « O ntw ik
kelde landen » (zie hiervoor) of « landen met een cen
traal geleide economie » (zie hierna).
V anaf 1971 : A ndorra gaat over naar de ontwikkelde 
landen.
V anaf 1973 : V atikaanstad, Australië en Nieuw-Zeeland 
gaan over naar de ontwikkelde landen.
V anaf 1975 : Israël gaat over naar de groep van de 
ontwikkelde landen.
V anaf 1980 : Cuba, Laos, Zuid-V ietnam  en K am poe- 
tsjea (vroeger Cam bodja) gaan over naar de groep van 
de landen met centraal geleide economie.

Landen met centraal geleide economie :
Sowjet-Unie, Duitse Democratische Republiek, Polen, 
Tsjechoslowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, A lba
nië, Noord-Vietnam , Mongolië, C hina, Noord-K orea. 
V anaf 1980 : inclusief Cuba, Laos, Zuid-V ietnam , K am - 
poetsjea (vroeger Cam bodja) (deze landen waren voor
heen gerangschikt bij de ontwikkelingslanden)

Landen van de Organisatie van Olie-exporterende landen 
(O.P.E.C.) :
Algerije, Libië, Nigeria, Venezuela, Ecuador, Irak, Iran , 
Saoudi-Arabië, Koeweit, K atar, Verenigde Arabische 
Em iraten, Indonesië.
V anaf 1977 : inclusief Gabon.

Pas geïndustrialiseerde landen :

Mexico, Brazilië, Singapore, Hongkong, Zuid-K orea, 
Taïwan.

De gegevens van tabel V I I1-5 werden berekend op grond 
van de aangepaste reeks van het N .I.S .; die van de 
tabellen V III-6  en V III-7  uitgaande van de niet aange
paste reeks. Dit verklaart waarom de lijn « E indtotaal » 
van de tabel V III-5  gelijk is aan rubriek 2 van tabel
V III-1  en die van de tabellen V III-6  en V III-7  aan de 
rubriek 4 van tabel V III-1 .

Tabel V III-8

Buitenlandse handel van de B.L.E.U . —  Hoeveelheids- 
indexcijfers

Tabel V III-9

Buitenlandse handel van de B .L.E.U . —  Indexcijfers van 
de gemiddelde w aarden per eenheid en ruilvoet

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Zie algemene inleiding tot het hoofdstuk.

b. Gebruikte eenheid : Kettingindexcijfers herleid tot een 
vaste basis (1970 =  100).

c. Bron : N .I.S. De gegevens worden met twee deci
malen en gedetailleerd gepubliceerd. Vlugge infor
m atie : weekbericht. De jaarcijfers zijn beschikbaar 
vanaf 1948; de maandcijfers vanaf 1954.

d. Frequentie : M aandelijks en jaarlijks. De kwartaal- 
indexcijfers zijn rekenkundige gemiddelden van de 
maandcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Staal : Vrij stabiel van ja a r  tot jaa r. De weerhouden 
produkten vertegenwoordigen ongeveer 85 pet. van de 
w aarde van de uitvoer en 83 pet. van de w aarde van de 
invoer.

Berekeningswijze : De indexcijfers van de gemiddelde 
w aarden (methode Paasche) worden berekend op het 
staal; de hoeveelheidsindexcijfers worden berekend door 
deling van de indexcijfers van de totale werkelijke 
w aarde door de indexcijfers van de gemiddelde waarden.

Berekeningsbasis : M aandindexcijfers : !/i2 van het voor
gaande jaa r. Jaarindexcijfers : het voorgaande jaar.
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Herziening van de berekeningen : De berekening w ordt drie
m aal uitgevoerd : zohaast de voorlopige basisgegevens 
beschikbaar zijn; een m aand later, na de eerste belang
rijkste herziening van de basisgegevens; een ja a r  later, op 
de definitieve basisgegevens.

Indeling naar de produkten : N aar de indeling genoemd 
« Genève II  » da t wil zeggen naar de bewerkingsgraad 
der produkten en naar het gebruik der produkten.

Tabel VIII-10

Buitenlandse handel van de B .L.E.U . —  Volume-index- 
cijfers (N.B.B.-indeling)

Tabel VIII-11

Buitenlandse handel van de B .L.E .U . —  Indexcijfers van 
de gemiddelde w aarden per eenheid en ruilvoet (N.B.B.- 
indeling)

1. Basisgegevens

a . Inhoud : Zie algemene inleiding tot het hoofdstuk -  
Rubriek 4.

b. Eenheid : Kettingindexcijfers herleid tot een vaste 
basis (1970 =  100).

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N .B .B .- Statistie
ken -  T abel V III-1 . De jaarcijfers zijn beschikbaar 
vanaf 1949; de trimestriële vanaf 1959.

d. Frequentie : Trim estrieel en jaarlijks. H et rekenkun
dige gemiddelde van de kwartaalindexcijfers geeft 
niet noodzakelijk het jaarindexcijfer, w ant dit laatste 
w ordt onafhankelijk van de eerste berekend. Boven
dien verandert het in aanm erking genomen staal van 
de ene tot de andere berekening.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Staal : Er gebeurt een dubbele selectie : een aantal 
produkten worden altijd uitgeschakeld (edelstenen, sche
pen, vliegtuigen, m unten); andere produkten worden 
uitgeschakeld om dat hun w aarde of gem iddelde w aarde 
per eenheid als abnorm aal beschouwd wordt. H et staal 
om vat 90 tot 95 pet. van de w aarde van de in- en uitvoer.

Berekeningswijze : De volume-indexcijfers (m ethode 
Laspeyres) en de indexcijfers van de gemiddelde w aar
den (methode Paasche) worden beide berekend op het 
staal. De vermenigvuldiging van het eerste met het 
tweede geeft dus niet het indexcijfer van de totale 
werkelijke waarde.

Berekeningsbasis : K w artaalindexcijfers : 'A van het voor
gaande jaa r. Jaarindexcij fers : het voorgaande jaa r.

Herziening van de berekeningen : De berekening w ordt m aar 
eenmaal uitgevoerd zohaast de voorlopige cijfers voor 
kw artaal of ja a r  bekend worden.

Indeling naar het produkt : Eigen N.B.B.-indeling; invoer 
naar het gebruik der produkten; uitvoer naar de aard  der 
produkten. De indeling beantw oordt beter aan de ver
eisten van de analyse van de buitenlandse handel.



IX. Betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse 
Economische Unie

A. ALGEMENE INLEIDING

In  België gebeurt het opstellen van de betalingsbalans 
door openbare instellingen sinds kort na de Tweede 
W ereldoorlog. In  deze periode werd het I.M .F . belast 
m et de opdracht een systematische en uniforme docu
m entatie in te zamelen betreffende de betalingsbalans 
van de aangesloten landen. In  1948 stelde deze instelling 
een leidraad op betreffende de definitie en de voorstelling 
van de gegevens die in de betalingsbalans moesten 
opgenomen worden; dit was het eerste « Balance of 
Paym ents M anual ». O p grond van de richtlijnen die 
hierin vervat waren heeft de N.B.B. de eerste betaling- 
balans voor de B.L.E.U . opgesteld; zij had betrekking op 
1947'.

Sindsdien werden verschillende wijzigingen aangebracht 
aan  de structuur en aan de inhoud van de betalingsba
lans van de B .L .E .U ., met het oog op een grotere 
gelijkvormigheid m et de type-balans van het I.M .F. De 
jongste belangrijke wijziging dateert uit 1979 en houdt 
verband m et de verwerking van de goederentransacties 
op krediet, hetgeen een betere benadering van de beta
lingsbalans op transactiebasis mogelijk maakt.

De belangrijkste inform atiebron w aarvan de N.B.B. 
gebruik m aakt om de betalingsbalans van de B.L.E.U . 
op te stellen, zijn de gegevens betreffende financiële 
verrichtingen tussen ingezetenen en niet-ingezetenen die 
gebeuren via Belgische en Luxemburgse financiële instel
lingen, zoals ingezameld door het B .L.I.W . Dit is een 
instelling die bij besluitwet van 6 oktober 1944 werd 
opgericht om de voorschriften uit te vaardigen die voor 
de toepassing van de deviezencontrole in de B.L.E.U. 
vereist zijn. De banken van de B .L.E.U . die het B.L.I.W . 
heeft erkend als tussenpersoon in het verkeer met het 
buitenland, zijn ertoe gehouden de staten en bewijs
stukken van hun operaties periodiek aan het B.L.I.W . te 
doen toekomen.

De statistische gegevens die op deze m anier beschikbaar 
komen, worden m et betrekking tot een aantal punten 
verbeterd en aangevuld om de betalingsbalans van de 
B .L .E.U . zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de 
beginselen van de in 1977 gepubliceerde vierde uitgave 
van het « Balance of Payments M anual » van het I.M .F.

De N.B.B. stelt de betalingsbalans op volgens het 
traditionele (zie tabellen IX -1 en IX-2) en het verruim de 
(zie tabel IX-4) nationale schema. De benam ing van dit 
laatste schema vindt zijn reden in het feit dat het 
traditionele nationale schema beperkt blijft tot contant- 
verrichtingen van ingezetenen met het buitenland,

terwijl hier tevens rekening gehouden wordt met transac
ties in buitenlandse valu ta’s van de ingezetenen met de 
binnenlandse geldscheppende instellingen en m et de 
term ijnvalutatransacties.

1. Hoofdbeginselen

Een betalingsbalans kan, algemeen gezien, worden om
schreven als een staat van de internationale economische 
transacties van een volkshuishouding, d a t wil zeggen van 
de goederen en diensten die deze volkshuishouding aan 
andere volkshuishoudingen heeft geleverd of die ze ervan 
heeft ontvangen, evenals van de veranderingen in haar 
vorderingen en schulden tegenover het buitenland, met 
uitzondering nochtans van de veranderingen in vorderin
gen en schulden tegenover het buitenland die het gevolg 
zijn van w aardeveranderingen ten gevolge van prijs- of 
wisselkoersschommelingen. Aldus worden in de beta
lingsbalans van de B.L.E.U . de boekhoudkundige veran
deringen ten gevolge van wisselkoerswijzigingen tussen 
de Belgische frank en buitenlandse valu ta’s niet opgeno
men in de bewegingen van vorderingen en schulden 
tegenover het buitenland van Belgische en Luxemburgse 
banken en van de N.B.B.

Op het credit van de betalingsbalans noteert men :
—  de goederen en diensten die aan het buitenland 

geleverd werden;
—  de vermindering van financiële tegoeden op het 

buitenland en de toename van financiële verplichtin
gen aan het buitenland;

—  de tegenboeking, om een boekhoudkundig evenwicht 
te hebben, van goederen, diensten en financiële 
tegoeden die gratis van het buitenland ontvangen 
werden.

Omgekeerd noteert men op het debet :
—  de goederen en diensten die van het buitenland 

ontvangen werden;
—  de toename van financiële tegoeden op het buitenland 

en de verm indering van financiële verplichtingen aan 
het buitenland;

—  de tegenboeking, om een boekhoudkundig evenwicht 
te hebben, van goederen, diensten en financiële 
tegoeden die gratis aan het buitenland geleverd 
werden.

1 Zij w e rd  g e p u b lic ee rd  in  h e t T ijd sc h rif t v o o r D o c u m en ta tie  en 
V o o rlic h tin g  v an  d e  N a tio n a le  B an k  v an  B elgië, a p ril 1949, X X IV e  
ja a rg a n g ,  D eel I, n u m m e r 4.
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De betalingsbalans van de B .L.E .U . is de statistiek 
w aarin alle contante verrichtingen worden opgetekend, 
zowel in Belgische of Luxemburgse frank als in buiten
landse valu ta’s, die in de loop van een bepaalde periode 
plaatshadden tussen de ingezetenen van de B .L.E.U . en 
de niet-ingezetenen. Zij is ingedeeld naar soort van 
operatie en naar sector, evenals naar land of groep van 
landen.

2. Structuur van de betalingsbalans

In de betalingsbalans van de B .L.E .U . w ordt een 
tweevoudige opsplitsing gem aakt : de verrichtingen wor
den ingedeeld naar de rubrieken die economische trans
acties van eenzelfde aard  bundelen enerzijds en naar de 
sectoren waartoe de betrokken economische subjecten 
behoren anderzijds. Aan elk van deze indelingen zal een 
paragraaf gewijd worden.

2.1. Indeling van de betalingsbalans naar hoofdrubrieken

Voor de analyse van de internationale economische 
betrekkingen is het noodzakelijk da t de betalingsbalan
sen ingedeeld worden in grote rubrieken op grond van de 
verschillende soorten van transacties die er in voorko
men. Zij kunnen worden ingedeeld in vijf categorieën :
—  aankopen en verkopen van goederen en diensten 

tegen financiële activa (omwisseling van goederen en 
diensten tegen vorderingen of tegen m onetair goud);

—  ruilhandel (omwisseling van goederen en diensten 
tegen andere goederen en diensten);

—  omwisseling van financiële activa tegen andere finan
ciële activa (bijvoorbeeld, verkoop van effecten tegen 
contanten);

—  het afstaan of het verkrijgen van goederen en diensten 
zonder tegenpost (bijvoorbeeld, giften in natura);

—  het afstaan of het verkrijgen van financiële activa 
zonder tegenpost (bijvoorbeeld, giften in contanten).

Deze vijf categorieën van economische transacties ver
oorzaken reële of financiële stromen. M eestal worden zij 
ondergebracht onder drie hoofdrubrieken :

—  goederen en diensten (inclusief de diensten van de 
produktiefactoren1), da t wil zeggen de stromen van 
reële middelen, ongeacht of het gaat om stromen als 
tegenpost van andere strom en (reële of financiële) of 
niet;

—  overdrachten, da t wil zeggen de inschrijvingen die de 
boekhoudkundige tegenpost vormen van kosteloze 
dienstverleningen (zonder economische tegenpost) 
die elders in de betalingsbalans worden opgenomen : 
reële middelen (goederen, diensten) en financiële 
activa afgestaan of verkregen zonder in ruil ervoor 
reële m iddelen of financiële activa te verwerven of te 
geven;

—  kapitaalverkeer, da t wil zeggen de transacties met 
betrekking tot financiële activa (m onetair goud, bij
zondere trekkingsrechten, Ecu’s, vorderingen) on
geacht of die transacties al dan niet een (reële of 
financiële) tegenpost hebben.

In  de betalingsbalans van de B.L.E.U . wordt die inde
ling in drie hoofdrubrieken toegepast. M en vindt er 
inderdaad het goederen- en dienstenverkeer, de over
drachten en het kapitaalverkeer.

2.2. Indeling van de betalingsbalans naar sector

Voor de analyse van de internationale economische 
betrekkingen is, behalve een indeling van de operaties 
van de betalingsbalans naar hoofdrubriek, een indeling 
naar sector onm isbaar. T o t een zelfde soort van operaties 
kan immers worden besloten op grond van verschillende 
redenen naargelang van de sectoren waartoe de be
trokken economische subjecten behoren. Traditioneel 
zijn de balansen van de overdrachten en van de kapitaal- 
bewegingen ingedeeld naar sector, terwijl de balans van 
de goederen en diensten het niet is2.

M eestal onderscheiden de betalingsbalansschem a’s twee 
basissectoren : overheid en particuliere sector.

Bovendien m aken de betalingsbalansschem a’s, althans 
w at de bewegingen van kortlopend kapitaal betreft, een 
onderscheid tussen de geldscheppende en de niet-geld- 
scheppende sector.

In de betalingsbalans van de B .L.E.U . worden de 
sectoren als volgt onderscheiden :
—  ten aanzien van het goederen- en dienstenverkeer : er 

w ordt een rubriek « O verheidstransacties » afgezon
derd;

—  ten aanzien van de overdrachten : zij worden inge
deeld in particuliere overdrachten en overdrachten 
van de overheid;

—  ten aanzien van het kapitaalverkeer : er wordt een 
onderscheid gem aakt tussen de kapitalen van de 
overheid en die van de bedrijven en particulieren.

De overheid om vat de economische subjecten die deel 
uitm aken van de sector « S taat » in de zin van de 
nationale rekeningen. Zij worden onderverdeeld in twee 
subsectoren : S taat en overige overheidsinstanties.

De bedrijven en particulieren om vatten alle andere 
economische subjecten, met uitzondering van de instel
lingen met overwegend geldscheppend karakter. De 
sector is onderverdeeld in twee subsectoren : de openbare 
instellingen enerzijds en de particuliere bedrijven en 
particulieren anderzijds.

O nder de openbare instellingen w ordt een onderscheid 
gem aakt tussen de overheidsbedrijven en de financiële 
instellingen van de overheidssector.

« O nder de lijn », als posten tot financiering van de 
balans, worden de operaties van de Belgische en Luxem 
burgse instellingen met overwegend geldscheppend ka
rakter opgetekend. W at deze instellingen betreft w ordt 
een onderscheid gem aakt tussen de Belgische en Luxem 
burgse banken, de diverse instellingen en de N.B.B.

De diverse instellingen om vatten het B.P.C. en het
H .W .I. (voor het « geldscheppende » deel van de opera
ties van deze laatste instelling, da t wil zeggen die welke 
gefinancierd worden aan de hand van middelen afkom
stig van geldscheppende instellingen).

1 D eze  d ie n s ten  w o rd e n  in  d e  n a tio n a le  rek en in g en  ook « fac to rinko - 
m en s » g enoem d .

2 D e en ige u itz o n d e rin g  is d e  p o s t « N ie t e lde rs  ve rm e ld e  o v e rh e id s
tra n sac tie s  ».
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3. H et begrip « saldo » van de betalingsbalans

3.1. Inleiding

Aangezien de statistiek van de betalingsbalans is opge
bouwd als een stelsel van dubbele boekhouding moet 
iedere geregistreerde transactie vertegenwoordigd zijn 
door twee strikt gelijke m aar tegengestelde inschrijvin
gen, de ene positief (credit), de andere negatief (debet). 
H et nettototaal van alle positieve en negatieve inschrij
vingen is bijgevolg in beginsel gelijk aan nul en de 
transacties houden elkaar dus in evenwicht; ieder ver
schil dat in de praktijk tot uiting komt is toe te schrijven 
aan de statistische vergissingen en weglatingen.

Om een overschot of een tekort op de betalingsbalans te 
doen uitkomen —  en om het te meten —  moet een deel 
van de operaties worden afgezonderd, w aarvan de alge
braïsche som, rekening houdend m et het doel van de 
studie, wordt beschouwd als zijnde het saldo van de 
betalingsbalans. Aangezien de totale balans in evenwicht 
is door de aard  zelf van haar constructie, heeft het saldo 
van de overige transacties dezelfde absolute w aarde m aar 
d raagt het een tegengesteld teken. Gewoonlijk w ordt een 
horizontale lijn tussen de twee soorten van operaties 
getrokken w aardoor de betalingsbalans ingedeeld w ordt 
in posten « boven de lijn » en posten « onder de lijn ». 
Een begrip overschot of tekort op de betalingsbalans kan 
dus worden gedefinieerd door ofwel de categorie van 
transacties « boven de lijn » ofwel de categorie van 
transacties « onder de lijn » aan te du iden1. Door de lijn 
op verschillende plaatsen te trekken, kan men verschei
dene van elkaar verschillende begrippen naar voren 
brengen.

Meestal onderscheidt men zes grote concepten : de 
handelsbalans; de balans van het goederen- en diensten
verkeer; de lopende rekening; de basisbalans; de balans 
van de niet-m onetaire bewegingen en de balans van de 
officiële betalingen.

a) De handelsbalans om vat de invoer en de uitvoer van 
goederen.

b) De balans van het goederen- en dienstenverkeer om vat de 
handelsbalans en de dienstentransacties (inclusief de 
factordiensten). H et saldo van deze balans geeft de 
netto-overdracht aan van reële middelen bestemd 
voor of afkomstig van het buitenland.

c) De lopende rekening wordt gewoonlijk gedefinieerd als 
de som van de balans van het goederen- en diensten
verkeer en van de overdrachten. H et saldo van deze 
balans vertegenwoordigt de transacties die de hoe
veelheid financiële nettotegoeden tegenover het bui
tenland van een economie vergroten of verm inderen. 
U it het oogpunt van de besparingen gezien, toont de 
lopende rekening in welke m ate een land binnen
landse besparingen uitvoert of een beroep doet op 
buitenlandse besparingen.

d) « Boven de lijn » stem t de basisbalans overeen met de 
som van de lopende rekening en van het langlopende 
kapitaalverkeer en « onder de lijn » is zij gelijk aan 
het totaal van het kortlopende kapitaalverkeer en van 
de officiële betalingen. D it begrip, da t « boven de 
lijn » de onstabiele kapitaaltransacties, die op korte 
term ijn kunnen om slaan, uitsluit, wil doorgaan als 
een indicator van de fundamentele tendensen van de

betalingsbalans. H et berust op de gedachte da t het 
kortlopende kapitaalverkeer over een lange periode 
slechts geringe positieve of negatieve saldi vertoont. 
Volgens da t s tandpunt zouden de veranderingen in 
de rekening van een land tegenover het buitenland 
gemeten aan de hand van de bewegingen der officiële 
betalingen, voor een groot deel voortvloeien uit de 
veranderingen in de basisbalans. Tegenover die op
vatting kan men evenwel Soen gelden da t het kortlo
pend kapitaalverkeer vaak een grote weerslag had op 
de reservepositie van talrijke landen, zodanig dat de 
basisbalans alleen een onvoldoende indicator van de 
internationale posities van de landen zou zijn 
geweest.

e) « Boven de lijn » stem t de balans van de niet-monetaire 
bewegingen overeen m et de som van de basisbalans en 
van het kortlopende niet-m onetaire kapitaalverkeer 
(inclusief de post « vergissingen en weglatingen ») en 
« onder de lijn » is zij gelijk aan de som van het 
kortlopende kapitaalverkeer van de handelsbanken 
en van de officiële betalingen. Deze balans is een 
indicator van de weerslag van de operaties met het 
buitenland op de binnenlandse liquiditeit. Zoals de 
balans van de officiële betalingen vertegenwoordigt 
zij een begrip van « totale balans »2.

f )  De balans van de officiële betalingen stem t « boven de 
lijn » overeen m et de som van de balans van de niet- 
m onetaire bewegingen en van het kortlopend kapi
taalverkeer der handelsbanken en « onder de lijn » 
m et de veranderingen in de officiële deviezenreserves. 
D it is het begrip van « totale balans » w aarvan het 
m eest gebruik wordt gemaakt. In  een stelsel van vaste 
wisselkoersen is de balans van de officiële betalingen 
van een land een indicator van de positie die haar 
valuta op de wisselmarkt inneemt, aangezien de druk 
van die m arkt zich in hoofdzaak weerspiegelt in de 
veranderingen van de officiële deviezenreserves. In 
een stelsel van zwevende wisselkoersen, daarentegen, 
is de balans van de officiële betalingen een veel 
m inder belangrijke indicator van de druk van de 
deviezenm arkten aangezien deze tot uiting komt in 
veranderingen in de wisselkoersen; veranderingen in 
de officiële reserves komen immers slechts voor 
w anneer de m onetaire overheid ingrijpt.

H ierna wordt dieper ingegaan op het begrip saldo in het 
traditionele schem a van de betalingsbalans, wat behan
deld wordt in tabel IX -1 en IX -2 en op het begrip 
« saldo » in het verruim de nationale schema van de 
betalingsbalans in tabel IX-4.

3.2. Traditioneel nationaal schema van de betalingsbalans van de 
B.L.E .U . (Tabellen IX -1 en IX-2)

In het traditionele nationale schema van de betalingsba
lans van de B.L.E.U . doen de operaties, die afgezonderd 
werden om het totale saldo te bepalen, uitkomen in welke

1 W a n n e e r h e t sa ld o  v an  d e  g ro e p  « bov en  d e  lijn  » (o f  « o n d e r  de  
lijn  ») gelijk  is a a n  n u l, is de  b e ta lin g sb a la n s , in  d e  z in  v an  h e t in 
a a n m erk in g  gen o m en  b eg rip , « in  ev en w ic h t ».

2 « T o ta le  » b a la n se n  z ijn  b a la n se n  d ie  m e e r  ru b r ie k e n  « boven  de 
lijn  » b e v a tte n  d a n  teg en p o ste n . In  h e t a n d e re  g eval sp re ek t m en  van  
« gedee lte lijke  » b a la n se n .
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m ate het verkeer met het buitenland liquiditeiten heeft 
gecreëerd of vernietigd1. D it saldo stem t dus overeen met 
een begrip van « balans van de niet-m onetaire bewe
gingen ».

« Boven de lijn » stem t het totale saldo van de betalings
balans overeen m et het totaal van de volgende rubrie
ken : goederen- en dienstenverkeer; overdrachten; kapi
taalverkeer van de overheid; kapitaalverkeer van de 
bedrijven2 en particulieren en vergissingen en weglatin
gen (netto).

« O nder de lijn » stem t het saldo overeen m et het totaal 
van de volgende twee rubrieken :
—  herfinanciering bij de binnenlandse niet-overwegend 

geldscheppende instellingen van commerciële vorde
ringen op het buitenland;

—  beweging van de nettotegoeden tegenover het buiten
land van de overwegend geldscheppende instellingen.

De bedragen die in de eerste rubriek naar voren komen 
weerspiegelen de veranderingen van het bedrag der 
kredieten aan het buitenland aanvankelijk toegestaan 
door de Belgische banken en geherfinancierd bij ingeze
ten niet-geldscheppende instellingen.

Afzonderlijk beschouwd geeft de tweede rubriek de 
uiteindelijke weerslag weer van alle transacties met het 
buitenland op de positie tegenover het buitenland —  in 
goud, in nettotegoeden aangehouden bij het I.M .F . en op 
het E .F.M .S., in buitenlandse valu ta’s en in Belgische of 
Luxemburgse franken —  van het Belgische en Luxem 
burgse geldwezen, m et uitzondering van hun wederke
rige vorderingen en verplichtingen.

Er wordt een onderscheid gem aakt tussen de m utaties in 
het netto buitenlandse tegoed van de banken, van diverse 
instellingen (H .W .I., voor de financiering van exportkre
dieten door middelen die bij de geldscheppende instellin
gen ontleend werden; B.P.C., voor de tegoeden in 
franken van het Europese Ontwikkelingsfonds van de 
E .E .G .), en van de N.B.B.

Die m utaties worden berekend zonder rekening te hou
den met de toewijzing van bijzondere trekkingsrechten 
door het I.M .F ., de m utaties van vorderingen en schul
den in vreemde valuta’s, in bijzondere trekkingsrechten 
en in Ecu’s die het gevolg zijn van de invloed van 
wisselkoersveranderingen op het u itstaande bedrag of 
met m utaties van vorderingen en schulden in goud die 
het gevolg zijn van de invloed van veranderingen in de 
goudprijs op de uitstaande bedragen.

Samen beschouwd tonen de twee rubrieken de financie
ring aan van de transacties m et het buitenland die 
aanvankelijk door het geldstelsel werd gedragen; zij gaf 
aanleiding tot de schepping van een gelijke hoeveelheid 
netto verplichtingen van de overwegend geldscheppende 
instellingen; deze schepping is vervolgens verm inderd 
ten belope van de herfinanciering bij niet-geldschep
pende instellingen. H et bedrag van deze financiering is 
gelijk aan het totaal van de « boven de lijn » opgetekende 
transacties.

4. Verruim d nationaal schema van de betalingsbalans 
van de B.L.E.U. (Tabel IX-4)

H et betreft een statistiek die opgem aakt is volgens een

gedeeltelijk dubbel boekingssysteem, m aar die niet volle
dig beantw oordt aan de algemene beginselen van het 
Balance of Payments M anual van het I.M .F . In  deze 
voorstellingswijze worden niet enkel de contantoperaties 
van ingezetenen met het buitenland opgetekend, zoals 
d a t gebeurt in de traditionele voorstellingswijze, m aar 
eveneens de verrichtingen in buitenlandse v alu ta’s van 
de ingezetenen met de nationale geldscheppende instel
lingen en de term ijnvalutatransacties.

H et doel van deze statistiek is het geheel van de 
verrichtingen in het licht te stellen die, direct of indirect, 
een weerslag gehad kunnen hebben op de wisselmarkten 
en die de centrale bank hierdoor eventueel tot optreden 
genoopt hebben.

Door de verrichtingen van de twee bovenvermelde 
categorieën in aanm erking te nemen is het bovendien 
mogelijk beter de oorsprong te bepalen van bepaalde 
kapitaalbewegingen m et het buitenland. In  bepaalde 
gevallen worden inderdaad contantoperaties met het 
buitenland uitgevoerd om dat er verrichtingen in de twee 
andere categorieën plaatsgevonden hebben.

D at is bijvoorbeeld het geval w anneer de banken in
schrijven op certificaten van de Belgische Schatkist in 
buitenlandse valu ta’s terwijl zij die inschrijving financie
ren door schulden aan te gaan bij hun buitenlandse 
correspondenten, of w anneer zij buitenlandse geldsoor
ten op term ijn verkopen aan ingezeten invoerders die 
zich wensen te dekken tegen het wisselkoersrisico terwijl 
zij, om niet zelf een dergelijk risico te lopen, in het 
buitenland een tegoed aanleggen in buitenlandse geld
soorten.

D aarenboven m aakt deze statistiek het mogelijk de 
verrichtingen van speculatieve aard  op de voorgrond te 
plaatsen. Ingezetenen die willen speculeren op de stijging 
van een buitenlandse valuta kunnen bijvoorbeeld dat 
doel bereiken door bij de banken deposito’s in buiten
landse valu ta’s te vorm en of door er op termijn aan te 
kopen; zo ook kunnen buitenlanders speculeren op de 
daling van de frank, niet enkel door tegoeden in franken 
bij de banken a f te bouwen m aar ook door termijnverko- 
pen van franken aan de banken aan te gaan.

« Boven de lijn » worden volgende operaties opge
nomen :
—  lopend verkeer; kapitaalverkeer van de overheid en 

beweging van de handelskredieten;
—  overig kapitaalverkeer van de bedrijven en particulie

ren, inclusief de m utatie in de tegoeden en verplich
tingen in buitenlandse valu ta’s van de ingezetenen 
tegenover de Belgische en Luxem burgse banken;

—  m utatie in de tegoeden en verplichtingen in Belgische 
en Luxem burgse franken van de niet-ingezetenen 
tegenover de Belgische en Luxem burgse banken en 
tegenover andere overwegend geldscheppende instel
lingen;

—  buitenlandse valutapositie van de Belgische en 
Luxem burgse banken;

—  vergissingen en weglatingen.

1 O v e re en s te m m e n d  m e t de  v e ra n d e r in g e n  in  d e  n e tto v e rp lic h tin g e n  
v a n  d e  overw eg en d  g e ld sch ep p en d e  in s te llin g en . 

s M e t u itz o n d e rin g  v a n  d e  overw eg en d  g e ld sc h e p p e n d e  in s te llin g e n ; 
d e  k a p ita len  v an  d eze  la a ts te  w o rd en  « o n d e r  d e  lijn  » o p g e tek en d .
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« Boven de lijn » vindt men in deze statistiek dus het 
geheel van de verrichtingen van banken en overige 
instellingen.

« O nder de lijn » w ordt de m utatie genoteerd van de 
wisselreserves van de N.B.B., gedefinieerd als netto 
buitenlandse tegoeden min handelskredieten, en van de 
tegoeden en verplichtingen die voortvloeien uit termijn- 
operaties waarbij de N.B.B. betrokken is. H et opnemen 
van laatstverm elde operaties is gerechtvaardigd om dat 
de term ijnvalutatransacties van de andere economische 
subjecten « boven de lijn » bij de andere transacties 
genoteerd worden.
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B. COMMENTAAR PER TABEL

Tabel IX-1

Beknopte betalingsbalans

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Saldi van de voornaam ste rubrieken van de 
betalingsbalans van de B.L.E.U . op transactiebasis.

b. Eenheid : Saldi in m iljarden franken.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  Statis
tieken -  Tabel IX-1.
De eerste betalingsbalans van de B .L.E.U . had 
betrekking op het ja a r  1947.

d. Frequentie : Jaarcijfers. Kwartaalcijfers vindt men in 
tabel IX-2.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Zie « Algemene inleiding » en de com m entaar bij tabel 
X I-2.

Tabel IX-2
Algemene betalingsbalans

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Detail van de rubrieken van de betalingsba
lans van de B .L.E.U . op transactiebasis.

b. Eenheid : V eranderingen en saldi in miljarden 
franken.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  Statis
tieken -  Tabellen IX -2 tot IX-4.

d. Frequentie : Kwartaalcijfers. H et Tijdschrift van de 
N.B.B. publiceert jaa r- en kwartaalgegevens van de 
betalingsbalans op transactiebasis en jaa r-, kwartaal- 
en maandgegevens van de balans op kasbasis.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

H ieronder worden de verschillende rubrieken van de 
algemene betalingsbalans besproken.

Rubriek 1 « Goederen- en dienstenverkeer »

Rubriek 1 .1«  Goederenverkeer »

Rubriek 1.11 « U itvoer en invoer »

O nder deze rubriek zijn opgenomen de eigendomsover
drachten tussen ingezetenen en niet-ingezetenen van de 
meeste roerende goederen —  met inbegrip van het goud, 
behalve w anneer het gaat om een goudtransactie tussen 
de N.B.B. en een niet-ingezetene (« m onetair goud » )'.

1 D e  g o u d a a n k o p e n  o f  -ve rk o p en  d ie  g e d ek t z ijn  d o o r te rm ijn v e rk o p e n  
o f  -a a n k o p en  v an  gou d  tegen  b u ite n la n d se  v a lu ta ’s, u itg ev o e rd  d o o r 
in g eze ten  b a n k en , w e rd en  e c h te r  ge lijkgeste ld  m e t m u ta tie s  v a n  de  
b u ite n la n d se  d e v iezen teg o ed en  v a n  de  b a n k en .



De bedragen die onder deze rubriek voorkomen zijn 
gelijk aan de som van de volgende bestanddelen :

—  de bankbetalingen betreffende de uitvocr en invoer 
(m et inbegrip van goud en diam ant), opgetekend 
door het B .L.I.W . en aangepast om er de invloed van 
de betalingsterm ijnen uit te weren;

—  de door compensatie betaalde uitvoer en invoer 
(vanaf 1977). Com pensaties kunnen zowel plaatsheb
ben tussen uitvoer en invoer als met de transacties 
opgetekend onder andere rubrieken1;

—  de giften in natura. Hierbij gaat het in hoofdzaak om 
leveranties door de Belgische regering in het kader 
van de voedselhulp aan ontwikkelingslanden. Als 
tegenpost voor de waarde van die leveranties wordt 
onder de rubriek 2.2 « O verdrachten van de over
heid » als uitgave een even groot bedrag ingeschre
ven;

—  de aankoop en verkoop van goederen betaald door 
middel van bankbiljetten.

W at het eerstgenoemde bestanddeel betreft, zij erop 
gewezen dat de registratie door het B .L .I.W . per definitie 
betrekking heeft op de betalingen w aartoe de transacties 
aanleiding geven en niet op die transacties zelf. W elnu, 
van de meeste betalingen kent men de datum  van de 
overeenkomstige in- of uitklaring, die verondersteld 
wordt dicht bij die van eigendom soverdracht te liggen. 
H et is dus mogelijk de betalingen in te delen naar de 
m aand van de overeenstemmende transactie.

Deze nieuwe indeling betreft zowel de vervroegde als de 
uitgestelde betalingen. Wegens de geringe betekenis van 
de eerste (gemiddeld 2 tot 3 pet. van de totale betalingen) 
en hun zeer korte termijn, kan voor de vervroegde 
betalingen een eenvoudiger methode worden gebruikt : 
men gaat ervan uit da t alle voorafbetalingen betrekking 
hebben op in- of uitklaringen gedurende de daaropvol
gende m aand, dat wil zeggen dat de betalingen slechts 
een m aand vooraf gedaan zijn : ze worden geteld als 
transacties van de volgende m aand.

Om de uitgestelde betalingen opnieuw te kunnen inde
len, moeten ze natuurlijk plaatsgehad hebben : de trans
acties van een bepaalde periode kunnen, in beginsel, 
volgens deze methode slechts volledig opnieuw worden 
samengesteld als ze allemaal betaald zijn, rekening 
houdend met het bestaan van transacties die betaalbaar 
zijn op middellange en lange termijn, soms na verschei
dene jaren .

In de praktijk echter worden bijna alle (ongeveer 99 pet.) 
transacties w aarvan de betaling uitgesteld is, betaald 
binnen tw aalf m aanden na de datum  van in- of uitkla
ring. O p deze wijze worden dus ongeveer 99 pet. van de 
betalingen van een periode gehergroepeerd volgens de 
da ta  van de overeenstemmende transacties en kunnen 
bijna alle « leads and lags » uitgeschakeld worden2.

De resterende transacties —  die welke binnen tw aalf 
m aanden na de. beschouwde periode geen aanleiding 
hebben gegeven tot betaling —  worden geraam d op basis 
van de betalingen van de periode die niet opnieuw 
konden worden ingedeeld3. Bij de uitvoertransacties 
w ordt echter de verandering, gedurende de periode, 
gevoegd van de C reditexport —  bedragen die de meeste 
uitvoerkredieten voor meer dan een ja a r  om vatten. Dank 
zij deze correctie kan het toch al zeer kleine gedeelte niet- 
herschikte uitvoer-betalingen nog worden verm inderd.

Bij de invoer zijn de niet-herschikte betalingen nog 
m inder belangrijk : de ingevoerde vereenvoudiging, 
waarbij deze betalingen beschouwd worden als transac
ties van dezelfde periode —  die alleen m aar tot aan 
merkelijke vergissingen zou leiden als de betrokken 
bedragen van het ene ja a r  tot het andere sterk schom m el
den —  vervalst de statistiek dus nauwelijks.

Rubriek 1.12 « Loonwerk »

O nder deze rubriek worden al de transacties geboekt met 
betrekking tot de verwerking —  in de B .L .E.U . voor 
rekening van niet-ingezetenen en in het buitenland voor 
rekening van ingezetenen —  van goederen die niet het 
voorwerp zijn geweest van eigendom soverdrachten tus
sen ingezetenen en niet-ingezetenen.

De stromen die onder deze rubriek voorkomen zijn 
verkregen door aan de bankbetalingen de verandering 
toe te voegen van de netto commerciële vorderingen op of 
schulden tegenover het buitenland uit hoofde van deze 
transacties, een verandering die geraam d is op grond van 
driem aandelijkse enquêtes bij bedrijven in de B.L.E.U .

Rubriek 1.13 « A rbitrage » (netto)

H et betreft door ingezetenen in het buitenland gekochte 
en aldaar opnieuw verkochte goederen ongeacht of zij al 
dan niet over het grondgebied van de B .L.E.U . gaan.

H et saldo van deze rubriek is gelijk aan het verschil 
tussen, enerzijds, het bedrag van de verkopen aan het 
buitenland van goederen die door ingezetenen in het 
buitenland werden gekocht en, anderzijds, de aankoop
prijs van die goederen verm eerderd met de uitgaven in 
het buitenland welke die transacties voor ingezetenen 
meebrengen. D at saldo om vat bijgevolg de winstmarge 
van de Belgische en Luxem burgse doorvoerhandelaars 
en de kosten die zij aan andere ingezetenen hebben 
betaald.

De bankbetalingen betreffende deze categorie van trans
acties zijn aangepast om de weerslag van de betalingster
mijnen uit te schakelen op dezelfde wijze als voor de 
gegevens betreffende het loonwerk.

Rubrieken 1.21 « V rachtkosten » en
1.22 « Verzekeringskosten voor goederenver

voer »

De ontvangsten en uitgaven uit hoofde van deze rubrie
ken om vatten slechts een deel van de vracht en verzeke
ringskosten ontvangen en betaald voor het transport van

1 D a a rd o o r  b e ïn v lo e d t d e  in v o erin g  v a n  d e  d o o r c o m p e n sa tie  veref
fende tra n sac tie s  de  d iv e rse  ru b r iek e n  v an  d e  b e ta lin g sb a la n s ; w a t de  
sa ld i b e tre ft w ord en  d e  s ta tis tis c h e  reeksen  e r w e in ig  d o o r  gew ijz igd , 
m a a r  d e  b re u k  is d u id e lijk e r v oo r d e  o n tv a n g s ten  en  u itg a v e n  a fzo n 
derlijk .

2 In  een  v o o rlo p ig e  ve rs ie  v an  de  b e ta lin g sb a la n s  op  tra n sac tie b a sis , 
w elke g e p u b lic ee rd  w o rd t in h e t  T ijd sc h r if t  v an  de  N .B .B ., w ord en  
d e  tra n sac tie s  g e h erk la ssee rd  d ie  b in n e n  d e  zes m a a n d e n  b e taa ld  
w erd en . O p  d eze  w ijze w o rd en  o n g ev ee r 92 pe t. v an  d e  b e ta lin g en  
g eh erg ro ep ee rd .

3 M en  g a a t  e rv a n  u it d a t  de  tra n s a c tie s  v an  de  p e rio d e  w a a ra a n  
b e ta lin g s te rm ijn e n  v a n  m e e r d a n  een  j a a r  gek o p p eld  z ijn , gelijk  zijn 
a a n  v ro eg ere  tra n s a c tie s  m e t even lan g e  b e ta lin g s te rm ijn e n  en 
b e ta a ld  b in n e n  d e  p e rio d e .



goederen; het andere deel kon niet gescheiden worden 
van de in- en uitvoer w aarop het betrekking heeft en is 
dus begrepen in de ontvangsten en uitgaven onder 
rubriek 1.11 « U itvoer en invoer ».

Voorts om vat de rubriek 1.22, onder de ontvangsten, 
sommige aan ingezetenen ter gelegenheid van invoerver- 
richtingen betaalde vracht- en verzekeringskosten (die 
men norm aal in m indering had moeten brengen van de 
uitgaven onder rubriek 1.11 voornoem d)1, en onder de 
uitgaven, sommige aan vreemdelingen ter gelegenheid 
van uitvoerverrichtingen betaalde vracht- en verzeke
ringskosten (die men op dezelfde wijze in m indering had 
moeten brengen van de ontvangsten onder rubriek 
l . l l ) 2.

Rubriek 1.3 « Andere vervoerkosten »

Deze rubriek om vat alle bankbetalingen in verband met 
vervoer, het eigenlijke goederenvervoer uitgezonderd : 
vervoer van personen, douane-, opslag-, haven-, 
sleepkosten; huur van schepen en vliegtuigen, aankopen 
en verkopen van bunkervoorraden, onderhouds- en her
stellingskosten van schepen en vliegtuigen.

Rubriek 1.4 « Reisverkeer »

Deze rubriek schetst het verloop van de ontvangsten en 
de uitgaven uit hoofde van het reisverkeer. De cijfers 
omvatten de opgetekende betalingen in verband met 
reiskosten (exclusief de vervoerkosten opgetekend onder 
rubriek 1.3), verblijf-, kuur-, studiekosten en in bankbil
je tten  betaalde verrichtingen. Deze laatste verrichtingen 
zijn aangepast ten einde zoveel mogelijk het gebruik van 
bankbiljetten voor met nam e de aankoop en verkoop van 
goederen, de betaling van lonen van grensarbeiders, de 
inning van inkomsten uit beleggingen en investeringen 
en voor kapitaalbewegingen uit te schakelen. Deze post 
om vat bovendien, onder de ontvangsten, de uitgaven 
voor technische bijstand van de Belgische regering 
bestemd voor de intellectuele (studiebeurzen) of profes
sionele (stages) opleiding in de B .L.E.U . van ingezetenen 
van ontwikkelingslanden : men gaat er namelijk van uit 
da t de studenten en stagiairs die deze vorm van techni
sche bijstand genieten, deze middelen tijdens hun verblijf 
in de B .L.E.U . hebben uitgegeven.

Rubriek 1.5 « O pbrengsten uit beleggingen en investe
ringen »

O nder deze rubriek zijn geboekt de opbrengsten uit 
beleggingen en investeringen door ingezetenen in het 
buitenland en door niet-ingezetenen in de B.L.E.U .

Er zij op gewezen dat, zowel voor de uitgaven als voor de 
ontvangsten, de statistische gegevens niet alle be
schouwde inkomens dekken.

a) de uitgaven, met andere woorden de betalingen aan 
niet-ingezetenen vertegenwoordigen slechts het ge
deelte van de inkomens dat niet opnieuw werd 
geïnvesteerd in dev bedrijven w aaruit zij voortkomen;

b) de ontvangsten om vatten slechts het deel van de 
opbrengsten uit Belgische en Luxem burgse beleggin
gen en investeringen in het buitenland da t naar de 
B .L.E.U . wordt gerepatrieerd in een vorm die het 
mogelijk m aakt de aard  van de transactie vast te 
stellen. Bij gebrek aan informatie dienaangaande zijn 
de niet-uitgekeerde winsten van de buitenlandse

vennootschappen in de B .L.E.U ., die van de Belgi
sche en Luxemburgse vennootschappen in het buiten
land en de rente die ingezetenen in het buitenland 
gekapitaliseerd hebben, dus niet opgetekend.

Rubriek 1.6 « Niet elders vermelde overheidstrans- 
acties »

In deze restpost worden de transacties in verband met 
goederen, diensten en opbrengsten van de overheid, die 
niet elders geboekt zijn, opgenomen. Zo zijn de transac
ties met betrekking tot m ilitair materieel of betreffende 
interesten van buitenlandse staatsleningen geregistreerd 
onder de passende rubrieken (goederen, opbrengsten uit 
beleggingen en investeringen).

M et dat voorbehoud om vat deze rubriek alle door de 
Belgische en Luxem burgse regering gedane of ontvangen 
betalingen evenals de betalingen ten gunste of afkomstig 
van buitenlandse regeringen of van internationale instel
lingen. Aan de kant van de ontvangsten gaat het 
inzonderheid om lopende werkingsuitgaven van in de 
B .L.E.U . gevestigde internationale instellingen —  vooral 
inkomens uit arbeid3 —  en aan de kant van de uitgaven, 
om militaire uitgaven andere dan voor materieel.

Zo om vat deze rubriek de terugbetaling, door de Euro
pese instellingen, aan de Belgische en Luxemburgse 
Staat, van een deel van de eigen middelen van deze 
instellingen bij wijze van schadeloosstelling voor in
ningskosten, die bij de ontvangsten worden ingeschreven 
in plaats van onder rubriek 2.2 « O verdrachten van de 
overheid ».

Rubriek 1.7 « Overige diensten »

Ook dit is een restpost die alle goederen, diensten en 
opbrengsten om vat die niet elders zijn ondergebracht.

Rubriek 1.71 « G rensarbeiders »

Bij het opmaken van de betalingsbalans worden de 
burgers van vreemde landen die in de B .L.E.U . 
werkzaam zijn, beschouwd als ingezetenen van hun land 
van oorsprong indien dit laatste een aan de B.L.E.U. 
grenzend land is (Nederland, de Bondsrepubliek D uits
land en Frankrijk) en als ingezetenen van de B .L.E.U . in

1 D e u itg av en  w egens in v o e r k u n n e n  im m e rs  d e  te ru g b e ta lin g  o m v a t
ten , d o o r im p o r teu rs , v an  som m ige  v ra c h t-  en  v e rzek e rin g sk o s ten  d ie  
d o o r d e  b u ite n la n d se  ex p o rte u rs  a a n  in d e  B .L .E .U . g evestigde  
v e rv o erd e rs  en  v e rz ek e raa rs  z ijn  b e ta a ld . D eze  te  hoge  ra m in g  v a n  de  
u itg av en  w egens in v o er w o rd t, op  n iv e au  v a n  h e t s a ld o  v a n  h e t 
gehee l v an  h e t g o ed eren - en d ie n sten v e rk ee r, g eco m p en se e rd  d o o r 
h e t feit d a t  de  ru b r iek  « V ra c h tk o s te n  » en  « V erz ek e rin g sk o s ten  », 
bij de  o n tv a n g sten , de  d o o r de  b in n e n la n d se  v e rv o e rd e rs  en  v e rzek e
ra a rs  o n tv an g en  b e d ra g en  o m v a t.

2 D e o n tv a n g s te n  w egens u itv o e r k u n n e n  im m ers  d e  te ru g b e ta lin g  
o m v a tte n , d o o r b u ite n la n d se  im p o rteu rs  v a n  so m m ig e  v ra c h t-  en 
v e rzekeringskosten  d ie  b e ta a ld  z ijn  d o o r in  de  B .L .E .U . g evestigde  
ex p o rteu rs  a an  b u ite n la n d se  v e rv o erd e rs  en  v e rz ek e ra a rs . D eze  te 
hoge  ra m in g  v an  de  o n tv a n g s ten  w egens u itv o e r  w o rd t, o p  h e t n iv eau  
v a n  h e t sa ld o  van  h e t geheel v a n  h e t g o ed eren - en  d ie n sten v e rk e e r, 
g e co m p en seerd  d o o r h e t feit d a t  de  ru b r iek e n  « V ra c h tk o s te n  » en 
« V erzek erin g sk o sten  », bij de  u itg av e n , de  d o o r ex p o rte u rs , voo r 
re k en in g  v an  b u ite n la n d se  im p o r te u rs , ten  g u n s te  v an  b u ite n la n d se  
v e rv o erd e rs  en v e rz ek e raa rs  g ed an e  b e ta lin g en  o m v a t.

3 D e in  de  B .L .E .U . g evestigde  in te rn a tio n a le  in s te llin g en  z ijn  « n ie t- 
in g e ze ten en  », te rw ijl h u n  a m b te n a re n  g evestigd  z ijn  op  h e t econo
m isch e  g ro n d g eb ied  v a n  de  U n ie .
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het tegenovergestelde geval. Omgekeerd, worden de 
Belgische en Luxem burgse werknemers in het buitenland 
beschouwd als ingezetenen van de B.L.E.U . indien het 
land w aarin ze werken aan de B.L.E.U . grenst. In  het 
tegenovergestelde geval worden ze beschouwd als niet- 
ingezetenen.

De Belgische en Luxem burgse ingezetenen die werkzaam 
zijn in de aan de B .L .E .U . grenzende landen zijn immers 
meestal grensarbeiders die vaak terugkeren naar de 
B .L .E .U ., w aar hun gezin verblijft, zodat men mag 
aannem en da t zij er hun centrum  van economische 
belangen hebben behouden. Gelijkaardige beschouwin
gen gelden ten aanzien van de buitenlandse werknemers 
afkomstig van aangrenzende landen die in de B .L.E.U . 
werkzaam zijn.

O nder deze post worden aldus door het B.L.I.W . de 
betalingen opgetekend afkomstig van of met bestemming 
naar Frankrijk, de Bondsrepubliek D uitsland en N eder
land, hoofdzakelijk uit hoofde van lonen en wedden, 
pensioenen (andere dan die van de Staat) en sociale 
voorzieningen.

Bij die betalingen worden, aan de kant van de ontvang
sten en uitgaven de geraam de bedragen gevoegd van de 
gerepatrieerde lonen in de vorm van bankbiljetten 
afkomstig van of met bestem m ing naar de bovenge
noemde, aangrenzende landen.

Rubriek 1.72 « Aannem ingscontracten »

De post om vat ontvangsten voor werken uitgevoerd in 
het buitenland door ingezetenen en uitgaven voor werken 
in de B.L.E.U . uitgevoerd door niet-ingezetenen.

Rubriek 1.73 « Royalties voor films, octrooien en 
auteursrechten »

Rubriek 1.74 « M akelaarslonen, provisies en diverse 
Handelskosten »

Rubriek 1.75 « Verzekeringspremies en -uitkeringen ».

H et gaat om alle verzekeringen, met uitzondering van de 
verzekeringen voor goederenvervoer (begrepen in de 
rubriek 1.3), de levensverzekeringen, de kapitalisatie- 
verzekeringen en de kredietverzekeringen (begrepen in 
de rubrieken 4.2314 en 4.2324).

Rubriek 1.76 « Diverse diensten »

O nder deze rubriek worden de betalingen ondergebracht 
opgetekend onder de volgende voornaam ste boekings- 
hoofden :
—  Abonnem enten en bijdragen;
—  Technische bijstand en beheerskosten. Deze post dekt 

de vergoedingen uit hoofde van technische bijstand 
door buitenlandse ondernem ingen aan ingezetenen 
en omgekeerd, evenals de deelnam e van ondernem in
gen in de beheerskosten van hun hoofdbedrijf.

Rubriek 2 « O verdrachten »

O nder deze rubrieken zijn de boekingen sam engebracht 
die de boekhoudkundige tegenpost vormen van eenzij
dige transacties (dat wil zeggen zonder economische 
tegenprestatie) die in de betalingsbalans elders zijn 
opgetekend : reële middelen (goederen, diensten) inclu
sief de diensten van de produktiefactoren dat wil zeggen

de factorinkomens en financiële tegoeden die werden 
afgestaan of verkregen zonder da t daartegenover reële 
middelen of financiële tegoeden werden verkregen of 
gegeven; da t is, onder meer, het geval met de giften in 
natura  of in contanten.

Rubriek 2.1 « O verdrachten van particulieren »

Deze rubriek om vat uitsluitend de transacties tussen 
economische subjecten van de particuliere sector, met 
andere woorden in hoofdzaak de geldovermakingen 
vanwege buitenlandse werknemers naar hun land van 
oorsprong, de betalingen van lonen, wedden en (niet- 
gouvernementele) pensioenen door of aan niet-aangren- 
zende landen, de bezoldigingen w aarover de Belgen die 
in ontwikkelingslanden technische bijstand verlenen in 
België beschikken, alsmede de particuliere giften en 
hulpverleningen van allerlei aard.

Rubriek 2.2 « O verdrachten van de overheid »

Deze rubriek om vat alle overheidsoverdrachten zonder 
tegenpost, da t wil zeggen de transacties :
—  ofwel tussen de Belgische of Luxem burgse regering en 

een buitenlandse regering (of een internationale orga
nisatie);

—  ofwel tussen de Belgische of Luxem burgse regering en 
andere niet-ingezetenen dan regeringen (of in terna
tionale organisaties);

—  ofwel tussen buitenlandse regeringen (of internatio
nale organisaties) en andere ingezetenen dan de 
Belgische of Luxemburgse regering.

Zo worden onder deze post geboekt :
—  de bijdragen van de Belgische en Luxem burgse S taat 

in de Europese en internationale organisaties;
—  de uitgaven in verband met technische bijstand door 

de Belgische S taat ten gunste van de ontwikke
lingslanden;

—  de belastingen en boeten verschuldigd aan de Belgi
sche en Luxem burgse S taat of aan buitenlandse 
staten;

—  de giften verleend of ontvangen door de Belgische of 
Luxem burgse regering;

—  de overdrachten tussen ingezetenen en Europese 
instellingen. Deze betreffen inzonderheid stortingen 
door het Europese O riëntatie- en G arantiefonds van 
de Landbouw  en van het Europese Sociale Fonds aan 
ingezetenen, alsmede bijdragen van kolen- en staal
bedrijven van de B .L.E.U . aan de Europese Gemeen
schap voor Kolen en Staal.

Rubriek 3 « K apitaalverkeer van de overheid »

Deze rubriek om vat de transacties van de economische 
subjecten die deel uitm aken van de sector « S taat » in de 
zin van de nationale rekeningen, namelijk het geheel 
bestaande uit de centrale overheid, de lokale overheid en 
de instellingen voor sociale zekerheid (met uitzondering 
van de pensioenfondsen).

De transacties van de overheid worden ingedeeld in de 
posten « S taat » en « Andere overheid ».

Rubriek 3.1 « S taat »

H et kapitaalverkeer van de S taat bestaat hoofdzakelijk 
uit uitleningen, deelnemingen en leningen van de S taat 
in de strikte betekenis, da t wil zeggen de Schatkist 
(inclusief het W egenfonds).
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Rubriek 3.11 « V erplichtingen »

De verplichtingen van de S taat tegenover het buitenland1 
bestaan aan de uitgavenkant uit aflossingen vari schul
den en aan de kant van de ontvangsten uit inkomsten uit 
hoofde van verplichtingen op korte en lange termijn 
aangegaan door de Staat.

Er zij op gewezen da t de beweging van de verplichtingen 
van de S taat tegenover het buitenland niet verward mag 
worden met die van de openbare schuld in buitenlandse 
valu ta’s. Enerzijds om vatten de verplichtingen van de 
Staat tegenover het buitenland de openbare schuld in 
franken w aarvan men weet da t zij in het buitenland is 
ondergebracht. Anderzijds vertegenwoordigt de open
bare schuld in buitenlandse valu ta’s niet voor het volle 
bedrag een verplichting van de S taat tegenover het 
buitenland, w ant een deel van die schuld is onderge
bracht bij de ingezeten banken. Een dergelijke verplich
ting stem t overeen m et een transactie tussen een ingeze
tene (de Staat) en andere ingezetenen (de banken) en 
wordt als dusdanig dus niet opgetekend in de betalings
balans. O m  hun portefeuille overheidsfondsen in buiten
landse valu ta’s te financieren gaan de binnenlandse 
banken norm aliter evenwel verplichtingen in deviezen 
aan tegenover hun buitenlandse correspondenten. In de 
betalingsbalans komt dit indirecte beroep van de Staat 
op de buitenlandse m arkten tot uiting doordat de banken 
als gevolg daarvan schulden aangaan tegenover het 
buitenland. D it heeft een verm indering van hun netto 
buitenlandse tegoeden tot gevolg die, onder overigens 
gelijkblijvende om standigheden, haar tegenpost vindt in 
een stijging van de netto buitenlandse tegoeden van de 
N.B.B. (de Schatkist staat aan de N.B.B. immers de 
buitenlandse valu ta’s a f die zij van de banken heeft 
verkregen). M et andere woorden, de inschrijving door de 
binnenlandse banken op een staatslening in buitenlandse 
valu ta’s komt in de betalingsbalans slechts tot uiting in 
een verandering in de indeling van de nettotegoeden 
tegenover het buitenland tussen de diverse geldschep
pende instellingen2.

Rubriek 3.12 « Tegoeden »

De tegoeden van de S taat op het buitenland om vatten in 
hoofdzaak leningen aan buitenlandse staten en deelne
mingen in het kapitaal van internationale financiële 
instellingen (exclusief het I.M .F .)3.

Rubriek 3.2 « Andere overheid »

O nder « Andere overheid » w ordt in hoofdzaak onderge
bracht de lokale overheid (provincies, steden en gemeen
ten) alsmede de instellingen voor sociale zekerheid (met 
uitzondering van de pensioenfondsen) en de organismen 
die de financiering van sectoren in moeilijkheden tot doel 
hebben4.

Rubriek 4 « K apitaalverkeer van de bedrijven en parti
culieren »

De sector « Bedrijven en particulieren » om vat alle 
bedrijven (behalve de overwegend geldscheppende in
stellingen), zowel particuliere als publieke, en de particu
lieren.

De overheidsondernemingen worden gegroepeerd in 
twee verschillende rubrieken : « O verheidsbedrijven » en 
« Financiële instellingen van de overheidssector ».

De particuliere bedrijven en de particulieren zijn onder
gebracht onder de rubriek « Particuliere sector ».

Rubriek 4.1 « H andelskredieten »

O nder deze rubriek noteert men de veranderingen van de 
handelskredieten die niet bij Belgische of Luxem burgse 
banken gemobiliseerd zijn. Deze veranderingen bekomt 
men door van de totale verandering van de handelsvor
deringen of -schulden de m utatie a f te trekken van de 
wissels w aaraan een uitvoerverrichting ten grondslag ligt 
en die gemobiliseerd werden bij Belgische of Luxem bur
gse banken5.

Rubriek 4.2 « Overige »

Rubriek 4.21 « O verheidsbedrijven »

Deze rubriek om vat de niet-financiële overheidsbedrij
ven, dat wil zeggen de niet-financiële instellingen die een 
ondernem ersactiviteit uitoefenen, m aar die onder de 
voogdij of het gezag van de S taat of van de lagere 
overheid staan (bijvoorbeeld N .M .B.S., Sabena, 
R .T .T .).

De opgetekende transacties hebben, aan de kant van de 
ontvangsten, in hoofdzaak betrekking op de opbrengst 
van de leningen die deze instellingen in het buitenland 
aangingen en, aan de kant van de uitgaven, op de 
aflossingen van die leningen6.

Rubriek 4.22 « Financiële instellingen van de overheids
sector »

Deze rubriek om vat :
—  de niet-geldscheppende openbare kredietinstellingen, 

d a t wil zeggen de financiële instellingen met over- 
heidsstatuut die niet-geldscheppende functies uitoefe
nen en die in hoofdzaak tot taak hebben specifieke 
kredieten te verlenen (bijvoorbeeld de N .M .K .N .);

—  de institutionele beleggers van de overheidssector, 
d a t wil zeggen de financiële instellingen met over- 
heidsstatuut, w aarvan de eerste opdracht erin bestaat 
middelen aan te trekken en zodanig te beheren dat zij 
er een vergoeding kunnen over uitkeren (bijvoorbeeld 
de ASLK, de pensioenfondsen);

1 H e t T ijd sc h rif t v a n  de  N .B .B . p u b lic e e r t ja a r lijk s ,  sam e n  m e t h e t 
a rtik e l o v e r d e  b e ta lin g sb a la n s  v a n  d e  B .L .E .U ., een  in d e lin g  v an  de 
v e rp lic h tin g e n  n a a r  h u n  te rm ijn  (voo r m e e r d a n  een  j a a r  en  op  k o rte  
te rm ijn ) .

2 In d ie n  de  stijg ing  v an  d e  p o rte feu ille  v a n  de  b in n e n la n d se  b a n k en  
een  gew one re p a tr ië r in g  v e rteg en w o o rd ig t v an  een  in  h e t b u ite n la n d  
o n d e rg e b ra ch te  sch u ld  in  b u ite n la n d se  v a lu ta ’s (in  p la a ts  van  
o vereen  te  s tem m en  m e t een  n ieuw e sch u ld  v a n  d e  S ta a t)  v e rm in d e 
ren  de  v e rp lic h tin g e n  v an  de  S c h a tk is t teg en o v er h e t b u ite n la n d  en  
d e  b e ta lin g sb a la n s  reg is tre e r t d a n , a ls te g en p o st v o o r d e  v e rm in d e 
r in g  v an  d e  n e tto teg o ed e n  o p  h e t b u ite n la n d , een  u itg av e  u it  hoofde 
van  d e  v e rp lich tin g en  v an  d e  S taa t.

3 N a a r  a an le id in g  v an  h e t a rtik e l over de  b e ta lin g sb a la n s  v a n  de  
B .L .E .U . p u b lic e e r t h e t T ijd sc h rif t v a n  d e  N .B .B . ja a r l i jk s  een 
in d e lin g  v a n  d e  tegoeden  n a a r  de  lo op tijd .

4 ln  h e t ja a r lijk s e  a rtik e l o v e r de  b e ta lin g sb a la n s  v an  d e  B .L .E .U . in 
h e t T ijd sc h rif t v a n  de  N .B .B . w o rd t, n e t zoals  v o o r d e  S ta a t ,  een 
in d e lin g  v an  d e  tra n sac tie s  v an  d e  a n d e re  o v e rh e id  n a a r  h u n  te rm ijn  
g ep u b licee rd .

5 In  d e  b e ta lin g sb a la n s  o p  k asb a s is  b e v a t deze  ru b r iek  enkel d e  n ie t- 
g em o b ilisee rd e  h an d e lsk re d ie te n  w a a ra a n  loonw erk  en  a rb itr a g e  ten  
g ro n d s la g  liggen.

6 Z oals  v o o r d e  o v e rh e id , w o rd t in h e t ja a r lijk s e  a rtik e l o v e r de  
b e ta lin g sb a la n s  v an  de  B .L .E .U . in  h e t T i jd sc h rif t  v a n  d e  N .B .B . een 
in d e lin g  g e p u b lic ee rd  n a a r  d e  te rm ijn  v an  de  tra n sac tie s .



—  het Rentenfonds (zie tabel X IV -2 —  Renienfonds — 
V oornaam ste balansposten op 31 december).

De transacties van deze instellingen met het buitenland 
bestaan hoofdzakelijk in daggeldontleningen of in de 
uitgifte van obligaties alsmede de veranderingen in 
tegoeden en verplichtingen in vreemde valu ta’s tegen
over het buitenland van de niet-geldscheppende open
bare kredietinstellingen die door het B.L.I.W . als 
erkende banken beschouwd w orden1.

Rubriek 4.23 « Particuliere sector »

De particuliere sector om vat alle particuliere bedrijven 
(m et uitzondering van de overwegend geldscheppende 
instellingen) en de particulieren. De kapitaalverrichtin
gen die onder deze rubriek opgetekend worden, zijn de 
verrichtingen met het buitenland van ingezeten particu
liere bedrijven, de banken uitgezonderd2, en van ingeze
ten particulieren.

De kapitaaltransacties van deze sector worden ingedeeld 
in enerzijds, Belgisch-Luxemburgse investeringen en 
beleggingen in het buitenland (post 4.231) en anderzijds, 
buitenlandse investeringen en beleggingen in de 
B.L.E.U . (post 4.232). Ieder van deze twee kapitaalsoor
ten wordt vervolgens ingedeeld over de subposten « Ef
fecten », « Directe investeringen », « O nroerende goede
ren » en « Overige ».

Er zij op gewezen dat, bij gebrek aan statistische 
gegevens, de kapitaalstrom en uit hoofde van directe 
investeringen welke overeenkomen met de niet-uitge- 
keerde winsten van de vennootschappen, niet opgetekend 
zijn (zie rubriek 1.6 «O pbrengsten  uit beleggingen en 
investeringen »).

Rubrieken 4.2311 en 4.2321 « Effecten » (nettocijfers)

Deze posten om vatten zogenaamde portefeuille-investe- 
ringen. Deze categorie van beleggingen om vat alle aan
kopen en inschrijvingen, verkopen en aflossingen van 
buitenlandse effecten3 (rubriek 4.2311), o f van Belgische 
en Luxemburgse effecten4 (rubriek 4.2321) als zodanig 
aangegeven door de ingezetene die bij de transactie 
betrokken is. Indien effectentransacties worden aangege
ven als een aankoop of een afstand van deelnemingen, 
worden zij opgenomen in de posten 4.2312 en 4.2322 
« Directe investeringen ».

Er zij overigens op gewezen dat de cijfers van de 
effectentransacties nettocijfers zijn : de bruto-ontvang- 
sten en -uitgaven worden immers aanzienlijk beïnvloed 
door de effectenarbitrages (gelijktijdige aankopen en 
verkopen van verschillende effecten) die men niet kan 
gelijkstellen met nieuwe beleggingen, noch met repatrië
ring van kapitalen. D aaru it volgt dat, behalve indien 
men de omzet in effecten zou willen beoordelen, alleen de 
saldi van de posten in aanm erking dienen te worden 
genomen.

Rubrieken 4.2312 en 4.2322 « Directe investeringen »

Deze posten om vatten de overdrachten van middelen 
naar aanleiding van oprichtingen of vereffeningen van 
vennootschappen, het verwerven of het afstaan van 
deelnemingen in vennootschappen evenals de toegestane 
leningen en voorschotten of de aflossingen daarvan..

Volgens de beginselen van het Balance of Payments

M anual van het l.M .F . dienen alle investeringen die 
bestemd zijn om een blijvende participatie in een bedrijf 
te nemen of te vermeerderen, als directe investeringen te 
worden beschouwd. De directe investering is dus geken
m erkt door het feit da t de investeerder een zekere 
controle heeft op het beheer van het bedrijf w aarin hij 
investeerde.

De oprichtingen of vereffeningen van vennootschappen, 
alsmede het verwerven of het afstaan van deelnemingen 
vallen ongetwijfeld in deze categorie. W at de toegestane 
leningen betreft beschouwt het l.M .F . alle kapitalen die 
door de investeerder verschaft worden, hetzij recht
streeks of via geassocieerde bedrijven, als directe investe
ringen5. Anderzijds worden de financiële leningen, da t 
zijn die welke toegestaan worden door een financiële 
instelling en niet door een geassocieerd bedrijf (m oeder
m aatschappij, filiaal of bij huis), genoteerd onder de 
rubrieken 4.2314 en 4.2324 « Overige ».

Tenslotte moet opgemerkt worden dat de beschikbare 
statistieken het niet mogelijk maken een onderscheid te 
maken tussen de leningen op lange term ijn en gewone 
tijdelijke voorschotten van gelden. O m dat de optekening 
van brutostrom en voor deze laatste categorie van kapi- 
taalbewegingen slechts weinig betekenis zou hebben, 
wordt het totaal van de toegestane en afgeloste leningen 
en voorschotten in nettocijfers geboekt in de betrokken 
posten 4.2312 en 4.2322.

Rubrieken 4.2313 en 4.2323 « O nroerende goederen »

O nder deze posten worden alle aankopen en verkopen 
van in het buitenland (post 4.2313) en in de B .L .E.U . 
(post 4.2323) gelegen onroerende goederen geboekt, 
zonder onderscheid ten aanzien van het commerciële of 
niet-commerciële karakter van die onroerende goederen.

Rubrieken 4.2314 en 4.2324 « Overige » (nettocijfers)

De overige kapitaalbewegingen van de particuliere sector 
die onder deze posten worden ondergebracht omvatten 
in hoofdzaak de volgende transacties : vorming en repa
triëring van deposito’s (met uitzondering van deposito’s 
bij banken in de B .L .E .U .), het aangaan van levens
verzekeringen, kapitalisatieverzekeringen, kredietverze- 
keringen en de terugkoopkapitalen en -waarden van

1 Z oals  voo r de  o v e rh e id , w o rd t in  h e t ja a r lijk s e  a rtik e l over de 
b e ta lin g sb a la n s  v an  de  B .L .E .U . in h e t T ijd sc h rif t  v a n  d e  N .B .B . een 
in d e lin g  g e p u b lic ee rd  n a a r  d e  te rm ijn  v an  de  tra n sac tie s .

2 N o c h tan s  w o rd en  de  b a n k en  w el m e t p a rtic u lie re  b ed rijv en  gelijkge
sch a k e ld  voo r w a t b e tre ft d e  d ire c te  in v este r in g en  en  de  aan k o o p  en 
v e rk o o p  v a n  o n ro e re n d e  g o ed eren .

O n d e r  b u ite n la n d se  cH 'eacu  d ic m  m en  liii:i' te v e rs la a n  de  a an d e le n , 
d eelbew ijzen  en  o b lig a tie s  u itg eg ev en  d o o r b u ite n la n d se  m o g e n d 
h ed en , in s te llin g en  en v e n n o o tsc h a p p e n  o f  d o o r in te rn a tio n a le  
o rg an isa tie s , o n g e ac h t d e  v a lu ta  w a a r in  d ie  effecten  z ijn  u itg eg ev en .

4 O n d e r  B elg ische en  L u x e m b u rg se  effecten  d ie n t m en  h ie r  te  v e rs ta a n  
d e  aan d e le n , d eelbew ijzen  en  o b lig a tie s  u itg eg ev en  d o o r d e  B elg ische 
o f  L u x em b u rg se  p a rtic u lie re  sec to r, o n g e a c h t d e  so o rt v an  v a lu ta  
w a a r in  ze z ijn  u itgegeven . D e o b lig a tie s  u itg eg ev en  d o o r d e  B elg ische 
o f  L u x em b u rg se  o v e rh e id sse c to r w o rd e n , sam e n  m e t d e  overige  
k a p ita le n  van  d e  o v e rh e id ssec to r, o p g e tek en d  o n d e r  d e  ru b r ie k e n  3.1 
(S ta a t) , 3.2 (A n d ere  o v e rh e id ), 4.21 (O v e rh e id sb ed r ijv e n )  en  4.22 
(F in an c ië le  in s te llin g en  v a n  de  o v erh e id ssec to r).

5 B ehalve  in h e t geval v an  k a p ita a ls tro m e n  tu ssen  g easso c iee rd e  
g e ld sch e p p e n d e  in s te llingen .
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dergelijke verzekeringen; de borgtochten, de pandgeving 
en waarborgen met betrekking tot kapitaaltransacties; de 
leningen van financiële instellingen, met uitzondering 
van die van Belgische en Luxemburgse banken. Boven
dien om vat de post 4.2324 de kapitaaldoorvoertrans- 
acties via in het G roothertogdom  Luxem burg gevestigde 
houdsterm aatschappijen, alsmede de veranderingen in 
tegoeden en verplichtingen in vreemde valuta’s tegen
over het buitenland van private niet overwegend geld- 
scheppende instellingen die door het B .L .I.W . als 
erkende banken beschouwd worden.

O m dat de optekening van de brutostrom en voor de 
totale bovengenoemde kapitaalbew egingen’ slechts wei
nig betekenis zou hebben worden zij in de betrokken 
posten 4.2314 en 4.2324 slechts opgetekend voor hun 
nettobedrag.

Rubriek 5 « Vergissingen en weglatingen »

H et betreft hier een aanpassingsrubriek die zorgt voor 
het boekhoudkundige evenwicht tussen, enerzijds, het 
totaal van de « boven de lijn » opgetekende transacties 
(lopend verkeer en kapitaalverkeer van de niet-geld- 
scheppende sectoren) en, anderzijds, de financierings- 
posten van dit totaal (transacties van de Belgische en 
Luxemburgse geldscheppende instellingen). Deze ru
briek omvat, naast de boekhoudkundige verschillen en de 
eigenlijke vergissingen en weglatingen, verschillende ver
richtingen, die om dat zij niet op een voldoende nauw 
keurige wijze konden worden geïdentificeerd, niet kon
den worden gespreid over de gepaste rubrieken van de 
betalingsbalans.

Rubriek 6 « Financiering van het totaal »

De kapitaalverrichtingen die in deze rubriek opgenomen 
zijn, worden opgetekend met het tegengestelde teken van 
datgene da t men zou gebruiken voor de kapitaalverrich
tingen die « boven de lijn » opgenomen zijn.

Rubriek 6.1 « H andelskredieten geherfmancierd bij de 
ingezeten niet-geldscheppende sector »

De bedragen die onder deze post voorkomen, weerspiege
len de veranderingen in het uitstaande bedrag van de 
handelskredieten die bij hun oorsprong door de Belgische 
banken werden toegestaan en die werden geherfmancierd 
bij de ingezeten niet-geldscheppende sector2.

Rubriek 6.2 « M utatie van het netto buitenlands actief 
van de overwegend geldscheppende instel
lingen »

Rubriek 6.21 « Belgische en Luxem burgse banken »3

Rubriek 6.211 « Handelskredieten »

Deze rubriek groepeert de wissels w aaraan verkopen van 
goederen en diensten aan het buitenland ten grondslag 
liggen die gemobiliseerd werden bij de Belgische en 
Luxemburgse banken en door hen gefinancierd.

Rubriek 6.212 « Overige »

De buitenlandse schuldvorderingen van de banken be
staan uit buitenlandse leningen op lange term ijn van de 
overheid, de privé-bedrijven en -instellingen, meestal 
luidend in vreemde valuta’s, en uit andere schuldvorde

ringen zoals tegoeden op buitenlandse banken, m oeder
m aatschappijen, succursalen en filialen.

De buitenlandse verplichtingen van de banken bestaan 
uit verplichtingen tegenover buitenlandse m onetaire 
overheden (regeringen, centrale banken, wisselinstitu- 
ten) en uit andere verplichtingen, w aarvan die tegenover 
buitenlandse banken, m oederm aatschappijen, succur
salen en filialen belangrijk zijn.

Een opsplitsing van deze buitenlandse schuldvorderin
gen en verplichtingen van de banken in Belgische en 
Luxemburgse franken wordt gepresenteerd in post
6.2121 en in buitenlandse valu ta’s in post 6.2122

Rubriek 6.22 « Diverse instellingen »

Rubriek 6.221 « Handelskredieten »

H et betreft wissels in franken w aaraan een uitvoeractivi- 
teit ten grondslag ligt, gefinancierd door het H .W .I. met 
geldmiddelen die ontleend werden bij de geldscheppende 
instellingen.

Rubriek 6.222 « Overige »

In deze rubriek worden de tegoeden in franken opgete
kend die het Europese Ontwikkelingsfonds van de 
E.E.G . aanhoudt bij het B.P.C.

Rubriek 6.23 « N.B.B. »

In  deze rubriek worden de m utaties in het netto buiten
lands actief van de N.B.B. geboekt. De in aanm erking 
genomen veranderingen in de tegoeden en verplichtingen 
uitgedrukt in buitenlandse valu ta’s, in bijzondere 
trekkingsrechten en in Ecu’s, en die van de goudvoor
raad4 zijn die welke voortvloeien uit transacties, omgezet 
in franken tegen de wisselkoers en tegen de goudprijs die 
gold op het ogenblik w aarop de transacties plaatshad
den, en niet die welke het gevolg zouden zijn van de 
weerslag van de veranderingen in de wisselkoersen en in 
de goudprijs op de tegenwaarde van de uitstaande 
bedragen. Bovendien werden de boekhoudkundige ver
anderingen die (in 1970) voortvloeiden uit de verande-

1 Z o  geven de  tra n sac tie s  v an  de  L u x em b u rg se  h o u d s te rm a a ts c h a p - 
p ijen  (d ie  to t ta ak  h e b b en  in h e t b u ite n la n d  k ap ita len  a a n  te trekken  
v o o r de  b u ite n la n d se  o p ric h te n d e  v e n n o o tsc h a p p e n  o f  voo r h u n  in 
h e t b u ite n la n d  g ev estig d e  d o c h te ro n d e rn e m in g en , in zo n d e rh e id  in 
d e  v o rm  v an  u itg ifte  v a n  o b lig a tie s) , a an le id in g  to t a anz ien lijke  
b ru to s tro m e n  (k a p ita a lin v o e r  in  d e  B .L .E .U . gevo lgd  d o o r k ap ita a l-  
u itv o e r) . D eze  s tro m e n  h e b b en  s lech ts  b e tek en is  w a n n ee r  m en  de 
n e tto b e d ra g e n  in  a an m erk in g  n e em t, w a n t h e t g a a t  om  gew one 
d o o rv o e r van  k a p ita a l.

2 D e logica van  een « ba lan s  van  n ie l-m o n e lu ire  o p e ra tic s  » zou 
v ere isen  d a t  de  evo lu tie  v an  d e  w issels w a a ra a n  een  sch u ld v o rd e r in g  
o p  h e t b u ite n la n d  ten  g ro n d s la g  lig t en d ie  g e h e rfm an c ie rd  w e rd en  
bij ingezeten  n ie t-g e ld sch ep p en d e  in s te llin g en , « b oven  d e  lijn  » 
o p g en o m en  zou  w o rd en . N o c h tan s  n o te e rt m en  d eze  gegevens in 
ru b r iek  6.1, « o n d e r  de  l i jn » ,  o m d a t op  k o rte  te rm ijn  b e lan g rijk e  
v e rsch u iv in g en  o p tre d e n  tu ssen  deze ca teg o rie  w issels en e rz ijd s  en  de 
w issels d ie  in  de  p o rte feu ille  d e r  b a n k e n  b lijven  a n d erz ijd s .

3 D e v e ra n d e r in g e n  in  tegoeden  o f  v e rp lic h tin g e n  in  v re e m d e  v a lu ta ’s 
d ie  in a an m erk in g  gen o m en  w o rd en  z ijn  d ie  w elke v o o rtv lo e ien  u it  de 
o p e ra tie s , om g ezet in  fran k en  a a n  d e  w isse lkoers d ie  o p  d a t  ogenb lik  
v an  k ra c h t w as (e igen lijk  d e  g e m id d e ld e  w isse lkoers v a n  de  m a a n d ) ,  
en  n ie t d ie  w elke v o o rtv loeien  u it  h e rra m in g  v a n  reed s  u its ta a n d e  
b ed rag en .

4 D e g o u d v o o rraa d  v an  de  N .li.B . w o rd i gelijkgeste ld  m et linane ielc  
teg o ed en  o p  h e t b u ite n la n d .
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ring in de wijze van financiering van dc icgcnposi van de 
rekening van het I .M .F. bij de N.B.B. (wet van 9 jun i 
1969) uitgeschakeld en is geen rekening gehouden met de 
toekenningen van bijzondere trekkingsrechten (in 1970,
1971, 1972, 1979 en 1980), noch met de swap-krediet- 
transacties uitgevoerd na de instelling van het E .M .S .1

Rubriek 6.231 « H andelskredieten »

O nder deze rubriek wordt de portefeuille wissels in 
franken geboekt w aaraan uitvoerkredieten ten grondslag 
liggen die door de N.B.B. werden gefinancierd.

Rubriek 6.232 « Overige » (nettoreserves)

In  deze rubriek worden de nettoreserves van de N.B.B. 
opgenomen.

Pro memorie : Beweging van de bijzondere trekkingsrech
ten die voortvloeien uit toewijzingen

In  de statistiek van de bewegingen van de netto buiten
landse vorderingen van de N.B.B. worden de toewijzin
gen van bijzondere trekkingsrechten slechts « pro memo
rie » geboekt onderaan de betalingsbalans. Aldus wordt 
de versterking van de goud- en deviezenreserves opgete
kend zonder te moeten voorzien in een tegenwaarde.

Tabel IX-3

Vorderingen op en verplichtingen tegenover het buiten
land van de instellingen met overwegend geldscheppend 
karakter in de B.L.E.U .

1. Basisgegevens

a. Inhoud : V eranderingen in de vorderingen op en de 
verplichtingen ten aanzien van het buitenland van de 
N.B.B. en de Belgische en Luxem burgse banken.

b. Eenheid : V eranderingen in m iljarden franken.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. — 
Jaarlijks artikel betreffende de betalingsbalans. De 
statistiek bestaat vanaf 1960.

d. Frequentie : Jaarcijfers. H et jaarlijkse artikel betref
fende de betalingsbalans in het Tijdschrift van de 
N.B.B. publiceert kwartaalcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De indeling van de vorderingen en verplichtingen ge
beurt volgens het hieronderstaande schem a2.

A. Vorderingen op het buitenland van :

1. N.B.B.

2. Belgische en Luxemburgse banken.

2.1 Handelskredieten

Deze rubriek groepeert de wissels w aaraan verkopen van 
goederen en diensten aan het buitenland ten grondslag 
liggen en die gemobiliseerd werden bij de Belgische en 
Luxemburgse banken en door hen gefinancierd.

2.2 Obligaties

Deze rubriek groepeert de buitenlandse schuldvorderin
gen op lange termijn van de banken aan de overheid, de 
privé-bedrijven en instellingen.

2.3 Overige

Deze rubriek groepeert de overige schuldvorderingen van 
de Belgische en Luxem burgse banken, zoals tegoeden op 
buitenlandse banken, m oederm aatschappijen, succursa
len en filialen.

3. Diverse instellingen : handelskredieten in Belgische franken

H et betreft wissels in franken w aaraan een uitvoeractivi- 
teit ten grondslag ligt, gefinancierd door het H .W .I. met 
geldmiddelen die ontleend werden bij de geldscheppende 
instellingen.

B. Verplichtingen t.o.v. het buitenland ( —) van :

1. N.B.B.

2. Belgische en Luxemburgse banken

2.1 Tegenover officiële instellingen

Deze rubriek groepeert de verplichtingen van de banken 
tegenover buitenlandse m onetaire overheden (regerin
gen, centrale banken en w isselinstituten).

2.2 Overige

Betreft de andere verplichtingen van de Belgische en 
Luxemburgse banken, w aarvan die tegenover buiten
landse banken, m oederm aatschappijen, succursalen en 
filialen belangrijk zijn.

3. Diverse instellingen : in Belgische franken tegenover niet- 
geldscheppende internationale instellingen

In  deze rubriek worden de tegoeden in franken opgete
kend die het Europese Ontwikkelingsfonds van de 
E.E.G . aanhoudt bij het B.P.C.

Tabel IX-4
Verrichtingen met het buitenland, verrichtingen in 
buitenlandse valu ta’s van de ingezetenen m et de Belgi
sche en Luxemburgse banken en deviezentransacties op 
termijn

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Betalingsbalans van de B .L .E .U . volgens het 
verruim de nationale schema waarbij rekening gehou
den wordt met de contantverrichtingen van ingezete
nen met het buitenland, m et transacties in bu iten
landse valu ta’s van de ingezetenen met de binnen-

1 D eze  tra n s ac tie s  w o rd en  v a n a f  13 m a a r t  1979 om  de  d rie  m a a n d en  
h e rn ie u w d  : zie « H e t E u ro p ees  M o n e ta ir  S te lsel », T ijd sc h rif t  van  
d e  N a tio n a le  B an k  v a n  B elgië, L IV e  ja a rg a n g ,  deel I I ,  n u m m e rs  1-2, 
ju li-au g u s tu s  1979 en  tab e l X -8  « E u ro p ee s  M o n e ta ir  S telsel ».

2 V oor c o m m e n ta a r  bij d e  v o rd e rin g en  en  d e  v e rp lic h tin g e n  v an  dc  
N .B .B . zij verw ezen  n a a r  ta b e l X I I I - 9  « N e tto  b u ite n la n d s  a c t ie f  v an  
d e  N a tio n a le  B an k  v an  B elgië —  V e ra n d e r in g e n  n a  s ta tis tis c h e  
a a n p a s s in g  ».
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landse geldscheppende instellingen en met de ter- 
m ijnvalutatransacties (exclusief de aankopen en ver
kopen door ingezetenen en buitenlanders van buiten
landse valu ta’s tegen buitenlandse valu ta’s).

b. Eenheid : Saldi in m iljarden franken.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  Statis
tieken -  T abel IX-5. De statistiek bestaat vanaf 1967.

d. Frequentie : Jaarcijfers. H et T ijdschrift van de N.B.B. 
publiceert jaar-, kwartaal- en maandcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

a . Algemene beginselen

De verrichtingen in buitenlandse valu ta’s van de ingeze
tenen met de Belgische of Luxemburgse geldscheppende 
instellingen en de term ijnvalutatransacties zijn in het 
verruim de schema van de betalingsbalans van de 
B .L .E.U . in aanm erking genomen overeenkomstig de 
volgende algemene boekingsregels : de verrichtingen in 
buitenlandse geldsoorten van de banken met de ingezete
nen geven aanleiding tot twee boekingen : de ene uit 
hoofde van de ingezetene, de andere uit hoofde van de 
bank. De plaatsing van certificaten in buitenlandse 
valu ta’s door de Schatkist bij een bank betekent, bijvoor
beeld, een ontvangst van middelen voor de Schatkist 
(inschrijving op het credit van rubriek 2.2, die de schuld 
van de Schatkist vertegenwoordigt) en een uitgave voor 
de bank (boeking op het debet van rubriek 6.1, die de 
vorming van een vordering door de bank weergeeft).

De term ijntransacties worden geboekt volgens dezelfde 
regels als de contante transacties :
—  w anneer de banken of de N.B.B. term ijntransacties 

aangaan met niet-ingezetenen, worden tegelijkertijd 
geboekt de, door die instellingen, te leveren, of te 
ontvangen, buitenlandse geldsoorten en de door die 
instellingen te ontvangen, o f te leveren, franken. Een 
verbintenis van een bank om tegen buitenlandse 
valu ta’s Belgische franken op termijn te leveren aan 
een niet-ingezetene geeft, bij voorbeeld, aanleiding 
tot een boeking op het credit van rubriek 5.2 (die de 
aankoop van de op term ijn te ontvangen Belgische 
franken door de niet-ingezetene vertegenwoordigt) en 
tot een boeking op het debet van rubriek 6.2 (vorming 
door de bank van een tegoed bestaande uit op termijn 
te ontvangen buitenlandse valu ta’s);

—  bij de term ijntransacties van de banken of van de 
N.B.B. m et ingezetenen worden alleen de buiten
landse valu ta’s geboekt, m aar zij maken het voorwerp 
u it van twee inschrijvingen : de eerste, uit hoofde van 
door de ingezetenen te ontvangen, of te leveren, 
buitenlandse valu ta’s, de tweede, uit hoofde van door 
de banken of de N.B.B. te leveren, of te ontvangen, 
buitenlandse valu ta’s. Een verkoop van buitenlandse 
valu ta’s op term ijn door een bank aan een ingezetene 
geeft, bijvoorbeeld, aanleiding tot een debet onder 
rubriek 4.212 (aankoop van een tegoed door de 
ingezetene) en tot een credit onder rubriek 6.2 
(verplichting van de bank).

b. Definitie van de rubrieken

Rubriek 1 : « Lopend verkeer » : rubrieken 1 en 2 van het 
traditionele schem a van de betalingsbalans (Tabel
IX-2).

Rubriek 2 : « K apitaalverkeer van de overheid » : in deze 
rubriek zijn opgenomen het kapitaalverkeer van de 
overheid met het buitenland (rubriek 3 van de betalings
balans, die post 2.1 van de nieuwe tabel vormt) en de 
transacties in buitenlandse valu ta’s, à contant (post 2.2) 
en op term ijn (post 2.3) van de bovenvermelde overheid 
m et de Belgische en Luxem burgse geldscheppende in
stellingen.

Rubriek 3 : « Bewegingen van de handelskredieten » : 
deze rubriek groepeert de verandering in de handelskre
dieten die bij de banken gemobiliseerd w erden (de som 
van de bedragen van de rubrieken 6.1, 6.211, 6.221 en
6.231 van het traditionele schema van de betalingsbalans 
m aar dan wel m et het tegengesteld teken om dat zij 
« boven de lijn » staat in rubriek 3.1), en in die welke niet 
bij de banken gemobiliseerd werden (rubriek 4.1 van het 
traditionele schema van de betalingsbalans, hier geboekt 
als rubriek 3.2 voor de verandering in de handelskredie
ten in verband met invoer- en uitvoerverrichtingen en als 
rubriek 3.3 voor de verandering in de kredieten in 
verband met loonwerk of arbitrage).

Rubriek 4 : « K apitaalverkeer van de bedrijven en p arti
culieren » : op dezelfde wijze groepeert zij het kapitaal
verkeer van de bedrijven (exclusief de geldscheppende 
instellingen) en van de particulieren m et het buitenland 
(rubriek 4.2 van de betalingsbalans, die post 4.1 van de 
nieuwe tabel vormt) en de m utatie van de transacties in 
buitenlandse valu ta’s van de bovenvermelde bedrijven 
en particulieren met de Belgische en Luxem burgse 
banken (post 4.2); onder die transacties wordt een 
onderscheid gem aakt tussen de tegoeden en verplichtin
gen, à contant en op termijn.

Rubriék 5 : « M utatie in de tegoeden en verplichtingen in 
Belgische en Luxemburgse franken van de niet-ingezete
nen t.o.v. de Belgische en Luxem burgse banken en t.o.v. 
andere overwegend geldscheppende instellingen » : hier
in worden opgetekend de verrichtingen, in Belgische of 
Luxemburgse franken, van de niet-ingezetenen m et de 
banken en de andere geldscheppende instellingen. De 
post 5.1 (die, met tegengesteld teken, de bedragen 
overneemt die in het traditionele schem a onder de 
rubrieken 6.2121 en 6.222 geboekt zijn) en de post 5.2 
om vatten de verrichtingen van de niet-ingezetenen met 
de geldscheppende instellingen w aardoor de eerstge- 
noemden hun tegoeden en verplichtingen in franken 
tegenover de laatste wijzigen. Zij kunnen het, zonder 
onderscheid, doen op twee wijzen : bijvoorbeeld, door 
hetzij buitenlandse geldsoorten à contant te verkopen om 
zich onmiddellijk een vordering in franken te vormen 
(post 5.1), hetzij door buitenlandse geldsoorten op 
term ijn te verkopen om, op de datum  van de vereffening, 
franken te ontvangen (post 5.2).

Aangezien het initiatief van de onder rubriek 5 opgete
kende verrichtingen vaak uitgaat van niet-ingezetenen, is 
de omschrijving van die rubriek vanuit hun oogpunt 
opgesteld, veeleer dan uit da t van de binnenlandse sector 
(de geldscheppende instellingen) die bij de verrichting 
betrokken is.

Rubriek 6 : « Buitenlandse valutapositie van de Belgi
sche en Luxemburgse banken » : zij tekent de verande
ring op in het saldo van de tegoeden en verplichtingen in 
buitenlandse valuta’s van de banken tegenover de inge
zetenen en niet-ingezetenen, zowel à contant (post 6.1,
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die het bedrag herneem t dat onder rubriek 6.2122 van 
het traditionele schema is ingeschreven, verm eerderd 
met de m utatie van de nettotegoeden in buitenlandse 
valu ta’s van banken op ingezetenen), als op term ijn (post
6.2).

Rubriek 7 : « Vergissingen en weglatingen » : onder post
7.1 neem t die rubriek de vergissingen en weglatingen 
over die voorkomen in de traditionele versie van de 
betalingsbalans (rubriek 5) en, onder post 7.2, de 
afwijkingen van allerlei aard  die het gevolg zijn van het 
in aanm erking nemen van de statistieken der transacties 
in buitenlandse valu ta’s van de ingezetenen m et de 
geldscheppende instellingen en van die van de term ijnva- 
lutatransacties. Al die verrichtingen zijn weliswaar 
derwijze gedefinieerd dat, in beginsel, de inschrijvingen 
op het credit en op het debet elkaar in evenwicht houden, 
m aar aangezien de basisgegevens van die inschrijvingen 
onvolledig of onjuist kunnen zijn of ook nog kunnen 
voortkomen uit verschillende bronnen die niet noodzake
lijk overeenstemmen, dient de post « Vergissingen en 
weglatingen » om de staat van debet- en creditboekingen 
in evenwicht te houden.

Rubriek 8 : « Tegenpost van het totaal in de balans van 
de N.B.B » : deze rubriek vorm t de tegenpost van het 
geheel van de transacties en kapitaalbewegingen die in 
de tabel zijn opgetekend. Zij neem t de diverse posten 
over, die men gewoonlijk de goud- en deviezenreserves 
van de N.B.B. noem t1. Deze laatste zijn in rubriek 8 
samen beschouwd m et de tegoeden en verplichtingen van 
de N.B.B. voortvloeiend uit de term ijntransacties w aar
aan zij deelneemt. Die transacties wijzigen het totaal van 
de rubriek w anneer zij m et ingezetenen worden gedaan; 
w anneer de N.B.B. aldus buitenlandse valuta’s op ter
mijn aan de Schatkist verkoopt, geeft d it type van 
verrichtingen aanleiding tot inschrijving onder de posten 
8.42 en 2.3. D aarentegen verandert het totaal van de 
rubriek niet w anneer deze verrichtingen met niet-ingeze
tenen plaatshebben; een term ijntransactie met een bui
tenlandse centrale bank w ordt aldus met het omgekeerde 
teken ingeschreven onder de rubrieken 8.42 en 8.52.

Tabel IX-5

Geografische betalingsbalans

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Geografische indeling van de rubrieken 1 tot 
4 van de algemene betalingsbalans volgens het tradi
tionele schem a (zie tabel IX-2) met dien verstande 
d a t de balansen per land of per zone opgesteld zijn op 
gemengde basis (zie verder).

b. Eenheid : V eranderingen en saldi in miljarden 
franken.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. — 
Jaarlijks artikel betreffende de betalingsbalans. De 
statistiek bestaat vanaf 1948.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

a. Beginsel

De geografische indeling van de betalingsbalans van een 
land heeft een analytische waarde. Zij kan immers 
nauwkeurige inlichtingen verstrekken over de transacties 
van da t land, enerzijds m et zijn voornaam ste individuele 
handelspartners, anderzijds met groepen van landen die 
bepaalde economische kenmerken gemeen hebben (in
dustrielanden, ontwikkelingslanden) of ingedeeld naar 
hun lidm aatschap van een internationale organisatie 
(landen van de E.E.G . of van de O .E .S .O .) van een 
gemeenschappelijk m onetair gebied (landen van het 
sterlinggebied), van een geografisch gebied (Afrikaanse 
landen), en zo voort.

De geografische bestem m ing van de in de betalingsba
lans opgetekende operaties kan steunen op diverse cri
teria :
—  de « verblijfplaats van de buitenlandse m ede-contrac- 

tan t » : volgens da t beginsel w ordt een bepaalde 
operatie ondergebracht bij een land of een groep van 
landen w aar de buitenlandse partij verblijft die bij de 
gegeven operatie rechtstreeks betrokken is. D it begin
sel is van toepassing op alle rubrieken van de 
betalingsbalans. W at het goederen- en diensten
verkeer betreft, kan het twee vormen aannem en : de 
geografische toewijzing kan in verband worden ge
bracht m et het « financiële » aspect van de trans
acties of met hun « reëel » aspect, die niet sam enval
len indien er tussenpersonen optreden. In  het eerste 
geval w ordt een transactie toegewezen aan het land 
van verblijf van de buitenlandse koper of verkoper, in 
het tweede aan het land van ofwel bestem m ing of 
verbruik, ofwel herkom st, oorsprong of produktie;

—  de « verblijfplaats van de buitenlandse debiteur (of 
crediteur) » : volgens dit beginsel, w aarvan de toe
passing beperkt is tot de kapitaalbewegingen, wordt 
een bepaalde transactie toegewezen aan het land of 
aan de groep van landen w aarin de buitenlandse 
debiteur verblijft, ongeacht of d it de buitenlandse 
partij is die aan de transactie deelneem t (bijvoorbeeld 
een transactie tussen een ingezetene van het land da t 
de balans opstelt en een ingezetene van Zwitserland 
m et betrekking tot een effect uitgegeven door een 
ingezetene van de Verenigde Staten, w ordt niet 
ondergebracht bij Zwitserland, m aar bij de Verenig
de Staten, aangezien een vordering op de Verenigde 
Staten in het bezit is van een ingezetene van het land 
da t de balans opm aakt);

—  de « valuta waarin de transactie plaatsheeft » : d it 
beginsel wordt slechts in aanm erking genomen w an
neer de inlichtingen, die voor de toepassing van de 
voorgaande twee criteria vereist zijn, niet beschik
baar zijn (bijvoorbeeld om de geografische indeling te 
maken van sommige bestanddelen van de post 
« Reisverkeer »).

b. Beschrijving van de geografische indeling van de betalings
balans van de B .L.E . U.

De keuze van de geografische gebieden steunt in

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

1 B ep a a ld  a ls n e tto  b u ite n la n d se  teg o ed en , z o n d e r  de  h a n d e lsk re d ie te n  
( la a ts tg en o e m d e  z ijn  in  de  ta b e l in  p o s t 3.1 b e g rep en ).
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hoofdzaak op de indeling die voorgeschreven is door liet 
geünificeerde O .E .S .O .-I .M .F.-schema.

De geografische indeling is de volgende1 :
—  Verenigde Staten;
—  Canada;
—  Japan ;
—  lid-staten van de E.E.G . : Verenigd Koninkrijk, / 

Frankrijk, Nederland, Bondsrepubliek D uitsland, 
Italië en, vanaf 1973, Ierland, Denemarken; ' '

—  de groep gevormd door Griekenland, Turkije, Spanje;
—  niet elders vermelde Europese lidstaten van de

O .E .S.O ., inclusief Ierland en Denem arken voor de 
ja ren  1970 tot 1972;

—  de groep gevormd door Australië en^Nieuw-Zeeland;
—  landen met centraal geleide eco'nomie : U .S.S.R., 

Duitse Democratische Republiek, Polen, Tsjecho- 
slowakije, Hongarije,, Roemenië, Bulgarije, Cuba, 
V ietnam , Mongolië, 'A lbanië, Laos, K am puchea, 
N oord-Korea, China;

—  lid-staten van de O rganisatie van Petroleum-exporte- 
rende landen (O.P.JLC.) : Algerije, Libië, Nigeria, 
G abon, Irak, Iran,/Saoedi-A rabië, Koeweit, K atar, 
Verçnigde Arabische Em iraten, Indonesië, Ecuador, 
Venezuela. Wegens het criterium  da t gebruikt wordt 
om de geografische uitsplitsing te maken van de 
invoer in de betalingsbalans van de B .L .E .U ., nam e
lijk het land van herkomst, is de invoer van de 
aardolieprodukten die geschiedt via de Rotterdam se 
pijpleiding, opgenomen in de invoer uit de E.E.G .- 
lid-staten, en niet in die uit de aardolieproducerende 
landen;

—  Europese en internationale instellingen.

Aan de hand van de thans beschikbare statistische 
gegevens is het niet mogelijk de betalingsbalans op 
transactiebasis van de B.L.E.U . geografisch in te delen. 
De betalingsbalans per land of per zone is dus op 
gemengde basis opgesteld (zo zijn de betalingen gecorri
geerd om rekening te houden met de uitvoer w aaraan 
handelskredieten gekoppeld zijn die gemobiliseerd zijn 
bij Belgische banken, m aar niet om rekening te houden 
met de andere handelskredieten). H et totaal van deze 
balansen is zo aangepast da t het overeenstemt met de 
cijfers van de betalingsbalans op transactiebasis2.

H et criterium  w aarvan gebruik werd gem aakt om de 
betalingsbalans van de B .L.E.U . geografisch in te delen 
was meestal « het land van verblijf van de buitenlander 
die de betaling heeft ontvangen of er opdracht toe heeft 
gegeven ». De voornaam ste m aatstaf is dus het financieel 
aspect van het beginsel van de verblijfplaats van de 
buitenlandse m ede-contractant3.

De uitvoer en de invoer zijn evenwel ingedeeld naar het 
land van bestem m ing en naar het land van herkomst, dat 
wil zeggen op grond van het « reële » aspect van het 
bovengenoemde beginsel.

De operaties in buitenlandse bankbiljetten en in buiten
landse reischeques werden ingedeeld naar het land van 
de bank van uitgifte.

H et was niet mogelijk alle uitgiften en aflossingen van 
kortlopend overheidspapier in buitenlandse valuta’s 
w aarop aanvankelijk was ingeschreven door in de 
B .L.E.U . gevestigde banken, geografisch in te delen; 
bijgevolg heeft men ze ingedeeld naar valuta. De opne

mingen en terugbetalingen op overheidsleningen met een 
looptijd van rr^eer dan een ja a r  werden geografisch 
ingedeeld voor zover men het land van verblijf van de 
eerste buitenlandse inschrijver kende.

De geografische indeling van de kapitaalbewegingen in 
het algemeen steunt op het principe van de bij de 
transactie betrokken partij, eerder dan op het beginsel 
van de finale debiteur of crediteur. Een dergelijke 
indeling boet steeds meer aan betekenis in naarm ate de 
internationalisatie van de financiële m arkten voort
schrijdt; het land van de opdrachtgever of van de 
beneficiënt is immers niet noodzakelijk het land vanw aar 
de middelen komen of w aarheen zij gaan. Zo betekent 
bijvoorbeeld het in de loop van een ja a r  geregistreerde 
tekort ten opzichte van een land uit hoofde van « Bel- 
gisch-Luxemburgse investeringen en beleggingen in het 
buitenland : effecten » niet noodzakelijk da t dit land 
geprofiteerd heeft van een toevloeiing van middelen, 
noch dat de ingezetenen van de B .L.E .U . voor eenzelfde 
bedrag ingeschreven hebben op effecten van dit land. D it 
tekort kan namelijk aanzienlijk beïnvloed geweest zijn 
door de wijze van storting van de middelen die naar 
aanleiding van de uitgifte van internationale leningen 
werden aangetrokken.

Een gelijkaardig voorbehoud geldt voor de overige 
beleggingen en voor de directe investeringen wegens, 
bijvoorbeeld, de financiële betrekkingen die tussen de 
verschillende filialen van een buitenlandse firma bestaan 
of nog om dat de houdsterm aatschappijen de neiging 
hebben zich te vestigen in sommige landen die een 
voordelig belastingstelsel hebben. De geografische inde
ling van het kapitaalverkeer moet dus m et de uiterste 
omzichtigheid worden beoordeeld, w ant in het beste 
geval is zij m aar een gedeeltelijke aanwijzing betreffende 
de oorsprong of de bestem m ing van de kapitalen4.

1 Som s z ijn  e r p ro b le m en  om  b e p aa ld e  o p e ra tie s  o p  een  ju is te  m a n ie r  
toe  te  w ijzen . D a a ro m  is e r een  ru b r iek  « n ie t-o n d e rsc h e id e n  
tra n sac tie s  » voo rz ien , d ie  h ie r  e ch te r n ic i a fg e d ru k t w o rd t.

2 T e  d ien  e in d e  w o rd en  d e  tra n sac tie s  d ie  g e p a a rd  g a a n  m e t han d els- 
k re d ie te n  d ie  n ie t g em o b ilisee rd  z ijn  bij B elg ische b a n k en  en de  v ia 
co m p e n sa tie  b e ta a ld e  v e rr ic h tin g e n  (w a a rv a n  h e t to ta a l b ekend  is 
m a a r  d ie  n ie t p e r  la n d  k u n n e n  w o rd en  ingedeeld ) g eb o ek t in een 
ko lom  « N ie t-o n d e rsch e id e n  tra n sac tie s  ».

3 D e b e ta lin g en  w a a rv o o r m en  over geen  enkele  deu g d elijk e  a a n d u i
d in g  b esch ik te  be tre ffen d e  h e t la n d  v a n  v e rb lijf  v a n  de  b u ite n la n d e rs  
d ie  ze h a d d e n  o n tv a n g e n  o f  e r  o p d ra c h t toe  h a d d e n  gegeven , w erden  
g eg ro ep ee rd  in  d e  ko lom  « N ie t-o n d e rsch e id e n  tra n sa c tie s  ». D it is 
o n d e r  m e e r h e t  geval m e t d e  a rb itra g e -o p e ra tie s . In  beg inse l kan  de 
w in s t d ie  d a a r u i t  v o o rtv lo e it w o rd e n  b esch o u w d  als z ijn d e  ve rw ezen 
lijk t teg en o v er h e t la n d  d a t  de  g o ed eren  heeft g ekoch t, m a a r  een 
derg e lijk e  toew ijz ing  v e ro n d e rs te lt  d a t  m en  de  w in s t o p  iedere  
v e rk o o p  k an  a fzo n d eren , d a t  w il zeggen  v an  d e  g e re g is tre e rd e  b ru to - 
o n tv a n g s te n  h e t b e d ra g  v a n  de  gek o ch te  g o ed eren  a ftrek k en  evenals  
d a t  v an  d e  overige  b e ta lin g en  in  h e t b u ite n la n d . Bij g eb rek  a an  
soo rtge lijke  in lich tin g e n  is h e t to ta a l v a n  de  n e tto -o n tv a n g s ten  u it 
a rb itra g e s  o p g en o m e n  in  de  ko lom  « N ie t-o n d e rsch e id e n  tra n s a c 
ties  ».

4 W an n e e r h e t versch il tu ssen  de  sch ijn b a re  o o rsp ro n g  o f b este m m in g  
en  d e  w erkelijke  o o rsp ro n g  o f  b e s te m m in g  v an  de  m id d e le n  a l te 
d u id e lijk  w as, zoals in h e t geval v an  tra n s a c tie s  tu sse n  h o u d s te r
m a a tsc h a p p ije n  d ie  in to e v lu c h ts la n d e n  g evestigd  z ijn , heeft m en  e r 
d e  v o o rk eu r a a n  gegeven  d eze  k a p ita len  n ie t g eog ra fisch  in  te  de len  
en  ze op  te n em en  in d e  kolom  « N ic i-o n d e rsch e id o n  tra n sac tie s  ».



Tabel IX-6

Voor de betaling van in- en uitvoer gebruikte v a lu ta’s

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Indeling per m unt van de betalingen via de 
gereglementeerde of, uitzonderlijk, via de vrije m arkt, 
van eigenlijke in- en uitvoer van goederen (exclusief 
het loonwerk en de arbitrageverrichtingen), gedaan 
door tussenkomst van een bank.

b. Eenheid : Procenten van de gezamenlijke betalingen.

c. Bron : B.L.I.W . —  gepubliceerd door de N.B.B. —  
Tijdschrift van de N.B.B -  Statistieken -  Tabel IX-6. 
De statistiek bestaat vanaf 1968.

d. Frequentie : Jaarcijfers. De N.B.B. publiceert eveneens 
per ja ren  gecumuleerde kwartaalcijfers.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De statistiek heeft betrekking op betalingen van meer 
dan 100.000 Belgische of Luxem burgse frank die opgete
kend werden onder de rubriek 90 « U it- en invoer » van 
het B .L .I.W .-repertorium , exclusief de arbitrageverrich
tingen (B .L.I.W .-rubriek 991). V anaf 1 decem ber 1977 
zijn de diam anttransacties uitgesloten.

De valu ta’s van de E .E .G .-landen om vatten van 1970 tot
1972, de Belgische en Luxem burgse frank, de Duitse 
mark, de Franse frank, de N ederlandse gulden, het pond 
sterling, de Italiaanse lire en de Deense kroon. V anaf 
1973 werd het Ierse pond hieraan toegevoegd.
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X. Goud- en valutamarkt

A. ALGEMENE INLEIDING

1. Goudnoteringen

Ingevolge de akkoorden van Bretton Woods moesten de 
lidstaten van het I.M .F . de pariteitsw aarde van hun 
valu ta’s uitdrukken in goud of in dollars, w aarvan de 
goudw aarde vastgesteld werd op 1/35 troois ons goud. 
De dollar fungeerde in het officiële betalingsverkeer als 
sleutelvaluta en was inwisselbaar in goud. De aanhou
dende belangrijke tekorten op de betalingsbalans van de 
Verenigde Staten in de zestiger ja ren  overspoelde echter 
de W est-Europese landen met dollars zodat hun officiële 
dollarreserves een omvang bereikten die buiten alle 
verhouding stond tot de officiële goudvoorraad van de 
Verenigde Staten. D aardoor kreeg het vertrouwen in de 
dollar een flinke deuk en hij kwam onder aanzienlijke 
speculatieve druk te staan. O p 15 augustus 1971 besloten 
de Amerikaanse autoriteiten tot de afschaffing van de 
inwisselbaarheid van de dollar in goud. O p 18 decem
ber 1971 sloten de ministers en de presidenten van 
de centrale banken van de « Groep van Tien » het 
« Akkoord van W ashington », waarbij de dollarpariteit 
tegenover het goud werd teruggebracht van 1/35 naar 
1/38 troois ons goud, hetgeen neerkwam op een devalua
tie van de dollar m et 7,895 pet. O p 14 februari 1973 
onderging de dollar een tweede devaluatie, m et 10 pet., 
uitgedrukt tegenover het Bijzonder Trekkingsrecht 
(B.T.R.) en niet tegenover het goud. V anaf 19 m aart 
1973 werd de dollar in feite een vrij zwevende m unt. H et 
goud bleef een officiëel reserve-instrum ent m aar zijn 
dem onetisering werd meer en meer in het vooruitzicht 
gesteld. Deze dem onetisering kreeg een belangrijke im 
puls met de tweede aanpassing van de statuten van het
I.M .F ., die in werking trad op 1 april 1978, waarbij werd 
voorzien d a t het B.T.R. het goud diende te vervangen als 
belangrijkste reservemiddel in het internationale mone
taire systeem. De rol van het goud als gemeenschappe
lijke noemer in het pariw aardensysteem  en als w aarde
m eter van het B .T .R . werd afgeschaft. Inzake wissel- 
koersbepalingen van de lidstaten zijn sindsdien nog enkel 
toegelaten :

—  handhaving door een lid van een waarde van zijn 
valuta uitgedrukt in het B.T.R. of in een andere 
noem er dan het goud, die door het lid is gekozen;

—  samenwerkingsakkoorden door middel w aarvan de 
leden de w aarde van hun valu ta’s handhaven ten 
opzichte van de w aarde van de valuta of valu ta’s van 
andere leden;

—  andere wisselkoersbepalingen naar keuze van een 
land.

H et I.M .F. is er ook toe gehouden te vermijden da t op de 
goudm arkt de prijs w ordt gereguleerd.

O nder de vroegere I.M .F .-statu ten  dienden de goud- 
transacties tussen het I.M .F. en de leden en tussen de 
leden onderling verplicht te geschieden tegen de officiële 
goudprijs. M et de inwerkingtreding van het twejede 
am endem ent mogen de leden vrij overeenkomen betref
fende de prijs van het goud da t zij onderling wensen te 
verhandelen. Vermits aldus sindsdien goudtransacties 
mogelijk werden tegen m arktprijzen, zelfs tussen m one
taire overheden, w aarderen verschillende centrale ban
ken thans hun goudvoorraad in functie van de m arktprij
zen, al dan niet verm inderd met een zekere veiligheids
marge. In  de balansen van de N.B.B. staat sinds 1973 de 
goudvoorraad geboekt tegen 54.752,8184 Belgische fran
ken per kilogram fijn goud, hetgeen overeenstem t m et de 
definitie van de Belgische m unteenheid in de wet van
3 ju li 1972 waarin de pariteit van de Belgische frank 
werd vastgesteld op 0,0182639 gram  fijn goud (zie ook 
tabel X III-14  « Balansen van de N ationale Bank van 
België »).

H et officiële sta tuu t van de Belgische frank bleef hoofd
zakelijk vastgelegd bij de wet van 12 april 1957. Deze 
wet bepaalde da t de N.B.B. er tijdelijk is van ontslagen 
haar bankbiljetten in speciën terug te betalen. Zij 
bepaalde tevens da t de Belgische frank gevormd was uit 
19,74824173 njdligram goud met een gehalte van 900 
duizendsten fijn m etaal. De frank was dus niet gedefi- 
niëerd als een abstracte rekeneenheid met een bepaalde 
pariteit tegenover het goud, m aar als een brokje goud- 
m etaal van een bepaald gewicht en gehalte. De wet legde 
aan de N.B.B. tevens een dekkingsverplichting op w aar
bij zij gehouden is een kasvoorraad in goud aan te 
houden die minstens gelijk is aan een derde van haar 
verbintenissen op zicht (deze dekkingsverplichting werd 
verruim d ingevolge de wet van 9 ju n i 1969 waarbij in de 
gouddekking van de dadelijk opvraagbare verbintenissen 
van de N.B.B., naast de goudtegoeden, ook sommige 
vorderingen op het I.M .F . werden opgenomen).

O p 3 ju li 1972 kwam een nieuwe wet tot stand die onder 
meer bepaalde da t de pariteit van de Belgische frank is 
vastgesteld op 0,0182639 gram  fijn goud. In  deze nieuwe 
wet was de frank niet langer gedefiniëerd als een brokje 
goudm etaal, m aar als een abstracte geldeenheid m et een 
bepaalde pariw aarde in goud. Echter de inwerking
treding van deze wet was afhankelijk van de gezam en
lijke bevestiging door de landen van de E.E.G . van de
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centrale koersen die in decem ber 1971 waren tot stand 
gekomen, hetgeen evenwel tot dusverre niet is geschied.

Vermits bij de wet van 24 m aart 1978 de tweede 
aanpassing van de statu ten  van het I.M .F . werd goedge
keurd waarbij de officiële prijs van het goud werd 
afgeschaft, vervalt ook de basis voor het berekenen van 
de in de vermelde wet van 12 april 1957 voorziene 
dekkingscoëfficiënt van de N.B.B. D aarom  werd in de 
loop van 1978, m et akkoord van de M inister van 
Financiën, de berekening van die dekkingscoëfficiënt 
stopgezet.

In.België werd vanaf 1 jan u ari 1956 de werking van een 
vrije goudm ark en van de in- en uitvoer van goud in 
m untstukken en staven toegestaan, zowel voor ingezete
nen als voor niet-ingezetenen. Die goudtransacties met 
het buitenland dienden uiteraard  te geschieden via de 
vrije wisselmarkt. O p wereldvlak werd Londen traditio
neel als het belangrijkste centrum  van de verhandeling 
van goud aanzien. In de zeventiger ja ren  is echter het 
belang van Zürich terzake aanzienlijk toegenomen mede 
onder invloed van het aldaar op de m arkt gebrachte goud 
uit de Sovjet-Unie en uit andere Oostblok-landen. In 
tabel X -l worden echter de goudnoteringen te Londen 
vermeld om de continuïteit m et de gegevens gepubliceerd 
in vorige afleveringen van de Belgische Economische 
Statistieken te verzekeren.

2. Valutam arkt

In 1944 werd te Bretton Woods het handvest van het 
internationale m onetaire stelsel uitgewerkt, waarbij de 
schommelingsmarges van de koersen tussen valu ta’s van 
de lidstaten vastgesteld werd op 1 pet. aan weerszijden 
van de pariteiten. Verm its de interventies op de devie
zenm arkten in dollars gebeurden, impliceerde dit stelsel 
da t de schommelingsmarges tussen twee m unten, andere 
dan de dollar, op een bepaald ogenblik in de tijd 
maxim aal 2 pet. aan weerszijden van de onderlinge 
pariteiten had kunnen bedragen.

N a het herstel van de inwisselbaarheid van de voornaam 
ste Europese valu ta’s, eind 1958, en het van kracht 
worden van het Europees M onetair Akkoord, aanvaard
den de lidstaten van dit Akkoord de dollar als enige 
interventievaluta en beperkten zij de marges van hun 
m unten tegenover de dollar tot circa 0,75 pet. aan 
weerszijden van de pariteit. D it had tot gevolg dat de 
koersschommelingen tussen hun m unten onderling auto
m atisch beperkt waren tot ongeveer 1,50 pet. aan 
weerszijden van hun pariteiten.

D it stelsel van wisselkoersmarges dat tussen 1959 en
1970 geen grote moeilijkheden doorm aakte, is vanaf 1971 
ernstig verstoord geraakt en nadien zelfs helemaal opge
heven, toen bleek dat de dollar de stabiliteit had verloren 
die één van de voornaam ste redenen was w aarom  hij tot 
enige interventievaluta werd verkozen.

In mei 1971 besloten de Duitse en N ederlandse overheid 
hun interventies in dollars stop te zetten en tijdelijk hun 
verplichtingen ten aanzien van het behoud van de 
respectieve pariteiten van de Duitse m ark en van de 
gulden tegenover alle andere valu ta’s op te schorten : 
beide valu ta’s begonnen te « zweven ».

O p 15 augustus 1971 werd de dollar niet-inwisselbaar 
verklaard en meteen verdween een andere hoofdreden 
w aarom  hij voordien tot enige interventievaluta was 
verkozen. M et uitzondering van de koers gulden/Belgi
sche frank, die binnen de grenzen van 1,50 pet. aan 
weerszijden van de onderlinge pariteit gehandhaafd werd 
door interventies in franken en guldens en met uitzonde
ring ook van de verhouding Franse frank/dollar waarbij 
de vroegere marges van 0,75 pet. aan weerszijden van de 
pariteit behouden werden, begon voor het internationale 
m onetaire stelsel een fase van veralgemeend zweven der 
valu ta’s, ten gevolge van een gebrek aan overeenkomst 
om een interventiem echanism e op te bouwen dat niet 
langer zou steunen op de dollar alleen.

H et Akkoord van W ashington van 18 decem ber 1971 had 
tot gevolg dat de dollar gedevalueerd werd m aar op
nieuw bevestigd werd in zijn functie van algemene 
interventievaluta, op basis van nieuwe vastgestelde spil
koersen en van aangegeven schommelingsmarges die 
verruim d werden tot 2,25 pet. aan weerszijden van de in 
dollars uitgedrukte pariteiten, behalve die welke van 
toepassing waren op de koers gulden/Belgische frank, die 
op 1,50 pet. aan weerszijden van de pariteit gehandhaafd 
bleven. De verruim ing van de schommelingsmarges ten 
aanzien van de dollarpariteiten tot 2,25 pet. impliceerde 
da t zij rond de pariteit van twee willekeurige va lu ta ’s, 
andere dan de dollar en andere dan  de koers gulden/ 
Belgische frank, op een bepaald ogenblik in de tijd 
4,50 pet. konden bedragen en da t de potentiële schom 
melingen over de tijd konden oplopen tot 9 pet.

Dergelijke potentiële schommelingen van 9 pet. vertoon
den in feite meer overeenkomst met een stelsel van 
zwevende valu ta’s dan m et een stelsel van vaste wissel
koersen. Zij werden daarenboven strijdig geacht met de 
goede werking van de E.E .G ., w aarvoor de stabiliteit en 
de zekerheid van de wisselkoersverhoudingen tussen de 
lidstaten als een hoofdvereiste beschouwd werden. T us
sen de lidstaten van de E.E.G . werd dientengevolge in 
april 1972, door het zogenaamde « Akkoord van Bazel », 
besloten de schommelingsmarges van hun valuta te 
verm inderen tot 2,25 pet. aan weerszijden van hun 
onderlinge pariteiten, met uitzondering van de beperkte 
marge van 1,50 pet. die bleef gelden voor de verhouding 
tussen de Belgische frank en de gulden. D it stelsel werd 
vooral geïllustreerd m et het beeld van de « slang in de 
tunnel ».

N a de nieuwe devaluatie van de dollar op 13 februari
1973 hebben de landen w aarvan de v alu ta’s in de 
« slang » bleven, de inachtnem ing van schom m elings
marges voor de dollar vanaf 19 m aart gestaakt. Deze 
beslissing betekende de verdwijning van de « tunnel » en 
de mogelijkheid voor de «slang» zich zonder grenzen ten 
opzichte van de dollar te bewegen.

De wisselvalligheden van hun economische toestand en 
van hun externe rekeningen, nog versterkt door de 
prijsstijging van de aardolie, zouden verscheidene landen 
er achtereenvolgens toe brengen hun deelnam e aan het 
Akkoord van Bazel op te schorten. Tenslotte bleven van 
de « slang » alleen de Bondsrepubliek D uitsland, Dene
m arken en de Beneluxlanden. Tussen deze laatste was de 
bijzondere overeenkomst van augustus 1971 opgeschort 
in m aart 1976, ten gevolge van krachtige spanningen op 
de deviezenmarkten.
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O p 4 en 5 decem ber nam  de Europese Raad in Brussel de 
beginselbeslissing voor de oprichting van een Europees 
M onetair Stelsel (E.M .S.). D it moest in werking treden 
op 1 januari 1979. Ten gevolge van een gebrek aan 
overeenstemming over de gevolgen van de toepassing 
van het E.M .S. op het gemeenschappelijke landbouw be
leid, werd de inwerkingtreding evenwel vertraagd tot
13 m aart. Acht van de toenmalige negen leden van de 
E.E.G. zijn tot het E.M .S toegetreden; het negende, met 
name het Verenigd Koninkrijk, heeft zijn deelnem ing in 
beraad gehouden en afhankelijk gem aakt van de latere 
ontwikkeling van het Stelsel.

H et E.M .S. bestaat uit vier com ponenten :
—  het wisselkoersmechanisme, gebaseerd op een raster 

van spilkoersen en van verplichte interventiekoersen. 
De bilaterale spilkoersen die bij de aanvang van het 
E.M .S. in aanm erking werden genomen, zijn, voor de 
valu ta’s die nog deelnam en aan het wisselkoers
m echanism e van de « slang », de bilaterale spilkoer
sen die in de « slang » van kracht waren; voor de 
andere landen werden de spilkoersen van hun valuta 
vastgelegd op basis van de m arktkoersen op 12 m aart
1979. De dagelijkse wisselkoersen tussen de valu ta’s 
van het E.M .S. kunnen rond deze bilaterale spil
koersen schommelen binnen een marge van ongeveer
2,25 pet., behalve voor de Italiaanse lire w aarvan de 
koersen, in elke andere valuta van het stelsel, kunnen 
schommelen tot ongeveer 6 pet. aan weerszijden van 
de bilaterale spilkoersen;

—  het mechanisme van de afwijkingsindicator, da t be
stemd is voor het opsporen van een afwijkend gedrag 
van elke valuta en da t gebaseerd is op de Ecu. De Ecu 
is een vaste m untkorf waarin een aantal eenheden 
van de valu ta’s, inclusief het pond sterling, die aan 
het E.M .S. deelnemen, zijn opgenomen. O p  basis van 
de valutapakketten en van de bilaterale spilkoersen, 
kunnen de spilkoersen van de Ecu in elke m unt 
berekend worden. Anderzijds kunnen op basis van de 
valutapakketten en van de bilaterale marktwissel- 
koersen, de dagelijkse m arktkoersen van de Ecu in elk 
van de E .M .S.-m unten berekend worden. De afwij
kingsindicator is gebaseerd op het verschil tussen de 
wisselkoers van de Ecu in een valuta en zijn vaste 
spilkoers in diezelfde valuta. Eeri negatieve (posi
tieve) afwijking betekent da t de wisselkoers van de 
Ecu in die valuta verm inderd (verm eerderd) is ten

opzichte van de spilkoers en, bijgevolg, da t de 
betrokken m unt sterker (zwakker) is geworden tegen
over het gemiddelde van de com m unautaire v a lu ta’s;

—  de intracom m unautaire kredietm echanism en, die het 
mogelijk maken de financiering van de interventies in 
va lu ta’s van het E.M .S. en de eventuele verlenging 
van deze financiering, op bepaalde voorw aarden te 
waarborgen;

—  het verrekeningsmechanisme dat, althans ten dele, 
gebaseerd is op het gebruik van Ecu’s, d a t wil zeggen 
van reserveactiva die gevormd zijn tegen afdracht 
van een deel van de goud- en dollarreserves.
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B. COMMENTAAR PER TABEL

Tabel X-l

G oudnoteringen te Londen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Prijs van het goud op de « daily fixing » van 
Londen.

b. Eenheid: U .S.-dollar per ons fijn goud (31,103481 
gram ).

c. Bron : Samuel M ontagu & C° Limited, Londen —  
M ontagu M onthly Review.

d. Frequentie : Gem iddelden van de dagelijkse noterin
gen in de voorm iddag (A.M .) en in de nam iddag 
(P.M .) per m aand en per jaar.
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H et betreft noteringen op de vrije goudm arkt, die sinds 
de heropening van de Londense goudm arkt op 1 april 
1968 niet meer aan de officiële goudpariteit van de dollar 
gebonden waren.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Tabel X-2

G oudnoteringen te Brussel

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Prijs van het goud op de Brusselse markt.

b. Eenheid : Belgische frank per kilogram goud met een 
gehalte van 1000/1000.

c. Bron : Financiële dagbladen.
D e statistiek w ordt bijgehouden vanaf jan u ari 1956.

d. Frequentie : Rekenkundige gemiddelden van de dage
lijkse indicatieve koersen rond 13 uur.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

In  Brussel functioneert sinds 1956 een goudm arkt w aar
op goudstaven en goudstukken worden verhandeld. Deze 
transacties worden afgesloten tussen wisselagenten in het 
beursgebouw, iedere openingsdag tussen 12 u 30 en 13 u. 
De goudprijs die daarbij tot stand komt wordt hoofd
zakelijk beïnvloed door de goudprijs op de fixing in 
Londen, die is uitgedrukt in dollars per ons zuiver goud, 
enerzijds en door de dollarkoers, uitgedrukt in Belgische 
franken, op de vrije wisselmarkt anderzijds. De meest 
gangbare goudstaaf weegt 1 kilogram (1 ons =  
31,1034807 gram  of 1 kilogram =  32,1507425 ons).

Tabel X-3

Pariteiten, spilkoersen en verplichte interventiekoersen 
van de voornaam ste valu ta’s

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Pariteiten, spilkoersen en verplichte interven
tiekoersen van de valu ta’s die te Brussel op de 
officiële m arkt genoteerd worden en van toepassing 
w aren op 1 jan u ari 1970, alsmede alle wijzigingen die 
zich voordeden tijdens het decennium  1970-1980.

b. Eenheid: Belgische frank per eenheid (of 100 een
heden) buitenlandse valuta.

c. Bron : N.B.B. —  De pariteiten van de voornaam ste 
valu ta’s met de Belgische frank zijn beschikbaar sinds 
het ontstaan van de Belgische frank (zie onder meer 
N.B.B. —  T ijdschrift voor Voorlichting en Docum en
tatie —  X X V e ja a r , Deel I I , num m er 3, septem ber 
1950, tabel V I).

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

In  de algemene inleiding tot dit hoofdstuk wordt een 
overzicht gegeven van de evolutie van het wereldvaluta- 
stelsel. O p 1 jan u ari 1970 zijn de overeenkomsten van 
Bretton-W oods nog van kracht. De wisselkoersen schom
melden binnen enge grenzen rond de pariteiten (0,75 pet. 
aan weerszijden van de U .S.-dollar, 1,50 pet. tegenover

de andere valu ta’s), die slechts mogen gewijzigd worden 
mits het l.M .F . zijn toestem m ing verleende.

H ierna volgt een overzicht van de voornaam ste wijzigin
gen met betrekking tot de valu ta’s die, op 31 decem ber
1980, te Brussel op de officiële m arkt genoteerd werden.

1 juni 1970 : Canadese dollar wordt zwevende valuta.

10 mei 1971 : Duitse m ark en Nederlandse gulden worden 
zwevende valu ta’s; opw aardering van de Zwitserse frank 
(7,07 pet.) en de Oostenrijkse schilling (5,05 pet.).

15 augustus 1971 : Schorsing van de omwisselingbaarheid 
van de U .S.-dollar in goud of andere reserve-instrumen- 
ten; de meeste landen zien zich ontheven van de verplich
ting de U .S.-dollar nog binnen de vastgestelde marges te 
houden; Frankrijk handhaaft vroegere grenzen.

21 augustus 1971 : Benelux-akkoord : wisselkoers tussen 
Belgische frank en N ederlandse gulden mag niet meer 
dan  1,50 pet. afwijken van de spilkoers.

18 december 1971 : Akkoord van W ashington (Sm ith
sonian agreem ent) :
—  Einde van het stelsel van het onbegrensde zweven 

van de wisselkoersen van een groot aantal va lu ta’s;
—  V erbreding van de schommelingsmarges van wissel

koersen : 2,25 pet. aan  weerszijden van de spilkoers 
van de U .S.-dollar; door afleiding, 4,50 pet. tegenover 
de andere valu ta’s (mechanisme van de « tunnel »);

—  O pw aardering van de yen (7,65 pet.), de Duitse mark 
(4,61 pet.), de Belgische frank (2,76 pet.) en de 
N ederlandse gulden (2,76 pet.);

—  Devaluatie van de U .S.-dollar (7,895 pet.), de Finse 
m ark (5,65 pet.), de escudo (2,825 pet.), de O osten
rijkse schilling (2,16 pet.), de Zwitserse frank 
(2,04 pet.), de lire, de Deense, Zweedse en Noorse 
kroon (1 pet.), de zaïre (7,895 pet.);

—  H et Benelux-akkoord blijft van kracht.

10 april 1972 : Akkoord van Bazel over de m argever- 
nauwing (« Slang »-akkoord) : de maximumafwijking 
tussen de wisselkoersen van de lidstaten van de E.E .G . 
wordt tot 2,25 pet. verm inderd met ingang van 24 april 
1972 voor België, Frankrijk, de Duitse Bondsrepubliek, 
Nederland, Italië en Noorwegen, en m et ingang van 1 mei 
1972 voor het Verenigd Koninkrijk en Denem arken. De 
schommelingsmarges voorzien in het Benelux-akkoord 
blijven van kracht.

23 juni 1972 : Pond sterling w ordt zwevende valuta.

27 juni 1972 : Deense kroon wordt zwevende valuta.

10 oktober 1972 : Denem arken treedt opnieuw toe tot het 
Akkoord van Bazel.

23 januari 1973 : Zwitserse frank w ordt zwevende valuta.

14 februari 1973 : Italiaanse lire en yen worden zwevende 
valu ta’s; devaluatie van de U .S.-dollar (10 pet.), de zaïre 
(10 pet.), de Finse m ark (5,38 pet.), de Zweedse kroon 
(5 pet.) en de escudo (3,82 pet.).

19 maart 1973 : De U .S.-dollar, de Oostenrijkse schilling 
en de escudo worden zwevende valu ta’s; Zweden treedt 
toe tot het Akkoord van Bazel; opw aardering van de 
Duitse mark (3 pet.).

29 maart 1973 : O pw aardering van de Oostenrijkse 
schilling (2,25 pet.).
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29 juni 1973 : Opwaardering; van de Duitse m ark 
(5,5 pet.).

3 juli 1973 : O pw aardering van de Oostenrijkse schilling 
(4,80 pet.).

17 september 1973 : O pw aardering van de Nederlandse 
gulden (5 pet.).

16 november 1973 : O pw aardering van de Noorse kroon 
(5 pet.).

19 januari 1974 : Franse frank wordt zwevende valuta.

21 januari 1974 : Peseta wordt zwevende valuta.

17 mei 1974 : Oostenrijkse schilling w ordt zwevende 
valuta.

10 ju li 1975 : Frankrijk treedt opnieuw toe tot het Akkoord 
van Bazel.

15 maart 1976 : Franse frank wordt zwevende valuta; 
Benelux-akkoord vervalt : de schommelingsmarges tus
sen de Belgische frank en de N ederlandse gulden worden 
op 2,25 pet. aan weerszijden van de spilkoers gebracht; 
devaluatie van de zaïre (40 pet.); hij w ordt aan  het 
Bijzonder Trekkingsrecht in plaats van de U .S.-dollar 
verbonden.

18 oktober 1976 : O pw aardering van de Duitse mark 
(2 pet.); devaluatie van de Deense (4 pet.), de Zweedse 
(1 pet.) en de Noorse kroon (1 pet.).

4 april 1977 : Devaluatie van de Deense (3 pet.), de 
Zweedse (6 pet.) en de Noorse kroon (3 pet.).

29 augustus 1977 : Devaluatie van de Deense (5 pet.) en de 
Noorse kroon (5 pet.); Zweedse kroon w ordt zwevende 
valuta.

13 februari 1978 : Devaluatie van de Noorse kroon 
(8 pet.).

16 oktober 1978 : O pw aardering van de Duitse m ark 
(4 pet.), de Belgische frank (2 pet.), de Nederlandse 
gulden (2 pet.), de Noorse (2 pet.) en de Deense kroon 
(2 pet.).

1 november 1978 : Devaluatie van de zaïre (10 pet.).

17 november 1978 : Devaluatie van de zaïre (10 pet.).

27 november 1978 : Devaluatie van de zaïre (6 pet.).

12 december 1978 : Noorse kroon verlaat Akkoord van 
Bazel en wordt gehecht aan  een valutakorf.

2 januari 1979 : Devaluatie van de zaïre (34,3 pet.).

13 maart 1979 :

—  Invoering van het E.M .S., een zone van wisselkoer
sen met beperkte schommelingen (2,25 pet. aan 
weerszijden van de spilkoers, behalve Italië : 6 pet.), 
tussen de leden van de E.E.G . (België, Duitse Bonds
republiek, Frankrijk, N ederland, Italië, Denem arken, 
Ierland), voorlopig m et uitzondering van het V ere
nigd Koninkrijk;

—  Instelling van een nieuw reserve-instrum ent, de Ecu, 
w aarin het pond sterling m et een fictieve koers wordt 
opgenomen;

4 juni 1973 : Finse m ark wordt een zwevende valuta. —  Instelling van een nieuw m echanism e, de afwijkings- 
indicator, tot evaluatie van de sterkte van een valuta.

24 augustus 1979 : Devaluatie van de zaïre (25 pet.).

24 september 1979 : O pw aardering van de Duitse m ark
(2 pet.); devaluatie van de Deense kroon (2,86 pet.);
wijziging van de fictieve koers van het pond sterling bij
de berekening van de Ecu.

30 november 1979 : Devaluatie van de Deense kroon
(4,76 pet.).

25 februari 1980 : Devaluatie van de zaïre (30 pet.).

Tabel X-4

Wisselkoersen te Brussel

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Koersen van de vreemde valu ta’s op de 
officiële en vrije m arkt (transfers en bankbiljetten te 
Brussel);

b. Eenheid : Belgische franken per eenheid (of 100 een
heden) buitenlandse valu ta’s.

c. Bronnen : Officiële m arkt : koerslijst der Fondsen- en 
W isselbeurs van Brussel; N.B.B. —  T ijdschrift van 
de N.B.B —  Statistieken —  Tabellen X -l en X-2. De 
koersen worden overgenomen door de meeste dagbla
den; Vrije m arkt : uit particuliere bron. Alleen gepu
bliceerd voor de U .S.-dollar in N.B.B. —  Tijdschrift 
van de N.B.B. —  Statistieken —  Tabel X-3.
De wisselkoersen van de voornaam ste valu ta’s te 
Brussel zijn beschikbaar vanaf 1856 (zie onder meer 
N.B.B. —  Tijdschrift voor D ocum entatie en V oor
lichting —  X X V e ja a r  -  Deel II , num m er 3, septem 
ber 1950, tabel VI.

d. Frequentie : Gemiddelden van de dagelijkse noterin
gen per m aand en per jaa r. Indien zich een belang
rijke wijziging voordoet in het s ta tuu t van de geno
teerde valuta of van de Belgische frank, worden twee 
perioden onderscheiden : vóór en na de wijziging (zie 
tabel X-3).

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

a. D e dubbele wisselmarkt. In  België is een stelsel van 
dubbele valutam arkt van toepassing. O p de officiële 
m arkt worden vooral de meeste transacties betref
fende goederen en diensten verplicht afgewikkeld, 
terwijl op de vrije m arkt vooral de transacties betref
fende financiële vorderingen en verplichtingen ten 
opzichte van het buitenland worden afgewikkeld. 
Alleen op de officiële m arkt interveniëert de N.B.B. 
teneinde de verplichtingen van België o.m. als lid van 
het E.M .S. te respecteren.

b. Officiële markt : De officiële koersen worden dagelijks 
op de Beurs van Brussel vastgesteld door de in de 
V errekenkam er vergaderde afgevaardigden van de 
banken, onder toezicht en controle van de N.B.B. en 
van de Beurscommissie. De koersvorming heeft hier 
uitsluitend betrekking op contant-transacties op de 
officiële wisselmarkt. Deze officiële notering start elke 
werkdag vanaf 13 u 30 en moet norm aal afgewikkeld 
zijn ten laatste tegen 14 u 30.



O p 1 januari 1970 w aren de volgende m unten hierbij 
betrokken : de U .S.-dollar, de Franse frank, het pond 
sterling, de Duitse mark, de Zwitserse frank, de N eder
landse gulden, de Italiaanse lire, de peseta, de Canadese 
dollar, de Deense, Zweedse en Noorse kronen, de escudo, 
de Oostenrijkse schilling en de Finse mark. De zaïre 
w ordt genoteerd sinds 16 november 1970, de yen sinds
1 januari 1974 en het Ierse pond sinds 13 m aart 1979.

De noteringen komen tot stand op basis van vraag en 
aanbod en door toedoen van een noteerder. Bij een 
gegeven aanvangskoers, vergelijkt de noteerder de vraag 
en het aanbod van de betrokken m unt tegen Belgische 
frank, na eventuele interventie door de N.B.B. (vraag en 
aanbod van deviezen door de N.B.B.). Vervolgens ver
hoogt of verm indert hij stapsgewijze de initiële koers 
naarm ate het saldo van de vraag ten opzichte van hun 
aanbod positief of negatief is. Aan elke nieuwe koers 
kunnen de m arktparticipanten hun vraag of aanbod 
aanpassen. De uiteindelijke koers die tot stand komt is 
die waarbij de totale vraag gelijk is aan het totale 
aanbod. Deze laatste stap in de noteringswijze wordt 
meestal aangeduid met de term « fixing ». De aldus 
bekomen evenwichtskoersen (ook middenkoers ge
noemd), worden vervolgens gepubliceerd in de koerslijst 
der Fondsen- en W isselbeurs van Brussel tezamen m et de 
verkoop- en aankoopkoersen die toegepast worden voor 
het cliënteel en die berekend worden aan de hand van de 
toepassing van marges, bepaald door het Directiecomité 
van de Verrekenkamer, boven en beneden de m idden
koers.

Deze marges evolueerden als volgt (in Belgische frank) :

tot 1 juli 
1977

vanaf 2 juli 
1977

U .S .-do llar.................................. 0,10 0,075
Franse fra n k ............................... 0,02 0,015
Pond ste rlin g .............................. 0,25 0,125
Iers pond ..................................... — 0,125 1
D uitse m ark ................................ 0,025 0,03
Zwitserse fran k .......................... 0,025 0,03
N ederlandse g u ld en ................. 0,025 0,03
Italiaanse lire (100) ................. 0,02 0,01
Deense kroon .............................. 0,02 0,015
Zweedse kroon........................... 0,02 0,015
Noorse k roon .............................. 0,02 0,015
Peseta (100)................................ 0,20 0,10
Canadese do lla r......................... 0,10 0,075
Escudo (100).............................. 0,30 0,25
Oostenrijkse schilling (100).... 0,30 0,45
Finse m a rk .................................. 0,025 0,02
Yen (100).................................... 0,025 0,025
Z a ïre ............................................. 0,10 0,085

H et officiële karakter van deze koersen ligt precies vooral 
aan het feit dat zij dagelijks voor het publiek kenbaar 
worden gemaakt. E r dient echter op gewezen te worden 
dat niet alle transacties gedurende een werkdag tegen 
deze koersen afgewikkeld worden. De wisselmarkt is 
immers een m arkt die in Brussel elke werkdag doorlo
pend gedurende de normale werktijd functioneert en 
internationaal zelfs practisch 24 op 24 uren. H et spreekt 
dus vanzelf da t de koersen die bij de « fixing » tot stand 
komen slechts een m om entopnam e zijn van de w aarde
verhoudingen van de Belgische frank tegenover alle

valuta's. In perioden van spanning op  de deviezenmarkt 
kunnen die koersen sterk verschillend zijn van die welke 
tot stand komen of kwamen enkele uren na of vóór de 
officiële notering op de Beurs van Brussel.

c. Vrije markt : De koersen van de vrije valutam arkt 
worden dagelijks medegedeeld door makelaars. H et zijn 
koersen die van toepassing zijn op de tegoeden in 
rekening (overdrachten) op de vrije valutam arkt. O p de 
vrije wisselmarkt komen de koersen tot stand, buiten de 
Beurs van Brussel, door directe afspraken tussen de 
banken onderling of onrechtstreeks via intermediatie 
door makelaars die aanbod en vraag centraliseren en 
aldus het vinden van een tegenpartij en van een even- 
wichtskoers vergemakkelijken.

De noteringen van de bankbiljetten geschieden op basis 
van de noteringen voor overdrachten in rekening op de 
vrije valutam arkt. Vermits bij transacties in buiten
landse bankbiljetten in tegenstelling tot overdrachten in 
rekeningen, de levering der biljetten noodzakelijk is, 
worden eveneens kosten voor transport en verrekening 
aangerekend.

Tabel X-5

U.S.-dollarkoers op termijn (3 m aanden) —  Report (+ )
of deport ( —) uitgedrukt in procenten per ja a r  van de
koers op de contantm arkt

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Reporten of deporten, koers van de Belgische 
frank tegenover de U .S.-dollar

b. Eenheid: Procenten, op jaarbasis.

c. Bron : U it particuliere bron —  Gepubliceerd in 
N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. —  Statistieken
—  Tabel X-3.
De statistiek wordt bijgehouden sinds januari 1930.

d. Frequentie : Gemiddelden van de dagelijkse reporten 
of deporten, per m aand en per jaa r. Bij belangrijke 
wijzigingen in de statuten van de beide munten 
worden twee of meer gemiddelden per periode 
gegeven.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De reporten en deporten worden berekend aan de hand
van de volgende formule :

koers van de dollar koers van de dollar
op de termijnmarkt - op de

(3 maanden) kontantmarkt

koers van de dollar op de kontantmarkt

H et betreft hier in feite een premie die de belegger 
verkrijgt (in geval van report) of moet betalen (in geval 
van deport) wanneer hij verkiest te beleggen in dollars in 
plaats van in Belgische franken. M eestal weerspiegelt 
deze premie, onder invloed van de intrestarbitrage, het 
renteverschil tussen Euro-Belgische franken enerzijds en 
Euro-dollars anderzijds.

1 V an af 13 m aart 1979.

I 38



Koers van het Bijzonder Trekkingsrecht (B.T.R.)

1. Basisgegevens

a. Inhoud : W aarde van het B .T .R ., als rekeneenheid. 
H et B.T.R. is een valutapakket w aarvan de sam en
stelling in de loop van de beschouwde periode ver
anderde (zie verder).

b. Eenheid : Belgische frank.

c. Bronnen : I.M .F . —  I.M .F. Survey; International 
Financial Statistics —  Belgium —  lijn aa.
N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. —  Statistieken -  
T abel X-2.
Beschikbaarheid van de reeks (zie hieronder num 
mer 2).

d. Frequentie : G em iddelden van de dagelijkse koersen, 
per m aand en per jaa r. Bij belangrijke wijzigingen in 
het financiële systeem worden twee of meer gemiddel
den per periode gegeven.

2. K en m erk en  —  M eting  —  S am en ste llin g

Bij de invoering van het B.T.R. door het I.M .F . in 1969 
werd de waarde van één B.T.R. gesteld op 0,88867088

Tabel X-6 gram fijn goud, zijnde de goudpariteit van dc U.S.-dollar 
sinds 1 ju li 1944. Eén B.T.R. was dus gelijk aan één U.S.- 
dollar en bijgevolg was de w aarde van één B .T.R . in 
andere m unten gelijk aan de w aarde van de U .S.-dollar 
in die andere munten.

De waardeverhouding tussen het B .T .R . en de U.S.- 
dollar veranderde na 18 decem ber 1971 (Akkoord van 
W ashington) met de devaluatie van de U .S.-dollar. De 
waardeverhouding tussen het B .T .R . en de U .S.-dollar 
moest opnieuw worden aangepast na de tweede devalua
tie van de U .S.-dollar op 13 februari 1973. De koersen 
van het B.T.R., uitgedrukt in de andere valu ta’s, werden 
tot einde jun i 1974 berekend op basis van enerzijds de 
pariteit van B.T.R. in U .S.-dollars en anderzijds de 
m arktkoersen van de U .S.-dollar in elk der betrokken 
munten.

Van 1 ju li 1974 werd het B.T.R. niet langer uitsluitend 
gebonden aan één enkele m unt, m aar werd het gelijkge
steld met een standaardvalutapakket, bestaande uit de 
valu ta’s van de zestien belangrijkste handelsnaties ter 
wereld, en gewogen in functie van hun aandeel in de 
wereldhandel. H et valutapakket werd zo samengesteld 
d at de waarde ervan in term en van U .S.-dollar op 30 jun i
1974 gelijk was aan de waarde van het B .T .R . in dollars 
van de tweede dollardevaluatie (namelijk 1 B.T.R. =  
1,20635 dollar).

Samenstelling van het valutapakket (muntkorf)

1 ju li 1974 tot 1 ju li 1978 tot P.M . vanaf
30 jun i 1978 31 december 1980 1 jan u ari 1981

U .S .-d o lla r................................................................... ................ 0,40 0,40 0,54
Duitse m ark .................................................................. ................ 0,38 0,32 0,46
Pond sterling................................................................. ................ 0,045 0,05 0,071
Franse frank.................................................................. ................ 0,44 0,42 0,74
Y e n .................................................................................  26 21 34
Canadese d o lla r ........................................................................... 0,071 0,07 —
Italiaanse lire ................................................................ 47 52 —
Nederlandse g u ld e n ................................................... ................ 0,14 0,14 —
Belgische frank............................................................. ................ 1,60 1,60 —
Zweedse k roon ............................................................. ................ 0,13 0,11 —
Australische d o lla r ......................................................................0,012 0,017 —
Deense k ro o n ................ :............................................. ................0,11 —  —
Noorse k ro o n ................................................................................0,099 0,10 —
Peseta ............................................................................. ................1,10 1,5 —
Oostenrijkse schilling................................................ ................0,22 0,28 —
Zuid-Afrikaanse ra n d ................................................ ................0,0082 —  —
Saoedi-Arabische r iy a l..............................................  —  0,13 —
Iraanse r ia l ...................................................................  —  1,7 —

De w aarde van het aldus samengestelde B.T.R. uitge
drukt in U.S.-dollars wordt dagelijks berekend op basis 
van de middenkoersen van elk der m unten in de korf 
tegenover de U .S.-dollar die ’s middags gelden in 
Londen en die door de Bank of England aan het I.M .F. 
medegedeeld worden. De waarde van het B.T.R. in 
termen van dollars wordt vervolgens omgerekend in 
termen van m unten, andere dan de dollar, aan de hand 
van de wisselkoersen tussen de U .S.-dollar en elk der 
overige m unten, die dagelijks door de betrokken centrale 
banken aan het I.M .F. worden medegedeeld. Voor de 
koers van de U .S.-dollar in Belgische franken betreft het 
de middenkoers die op de « fix in g »  tussen 13 u 30 en
14 u 30 op de Beurs van Brussel wordt vastgesteld.

Tabel X-7

Effectieve wisselkoers van de Belgische frank 1

1. Basisgegevens :

a. Inhoud : Indexcijfers van de gewogen gemiddelde of 
effectieve wisselkoers van de Belgische frank hebben 
tot doel de pariteitswijziging aan te geven die :

1 Z ie N .B .B . —  T ijd sc h rif t v an  de  N .B .B ., L l l e  J a a rg a n g ,  deel I, 
n u m m e r 5, m ei 1977 : « D e indexcijfers v an  de  gew ogen g em idde lde  
o f  effectieve w isselkoers v an  de  B elg ische frank  ».
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—  hetzij voor de buitenlandse koper of de koper van 
de B .L.E.U . een uitwerking op de kosten zou 
hebben die gelijkwaardig zou zijn aan die van de 
koersveranderingen die zich hebben voorgedaan 
(bijvoorbeeld effectieve wisselkoersen berekend 
door de N.B.B.);

—  hetzij dezelfde gezamenlijke uitwerkingen zou 
hebben op de handelsbalans van de B .L.E.U ., als 
die van de koersveranderingen welke zich hebben 
voorgedaan (bijvoorbeeld effectieve wisselkoers 
berekend door het I.M .F .).

b. Eenheid: Indexcijfers 1970 =  100 —  Oorspronkelijke 
referentieperiode : mei 1970 (pariteiten).

c. Bronnen : I.M .F . —  International Financial Statistics
—  Belgium —  lijn am x.
N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. —  Statistieken -  
Tabel X-5.
Begin van de reeksen : jan u ari 1971.

d. Frequentie : N.B.B. : kwartaalgegevens; I.M .F . : kwar- 
taalgegevens (gemiddelden van de maandcijfers). 
V oor alle reeksen bestaan m aand- en jaarcijfers.

2. K en m erk en  —  M eting  —  S am en ste llin g

a. N.B.B. —  W eging met de uitvoer en de invoer van de 
B .L.E.U .

Beschrijving van de methode

—  Iedere dag noteert men de koersen van de in aanm er
king genomen valu ta’s, uitgedrukt in een aantal Belgi
sche franken voor één buitenlandse m unteenheid. Voor 
iedere m aand, kw artaal en ja a r  berekent men een 
eenvoudig rekenkundig gemiddelde van deze koersen. 
M en verkrijgt het indexcijfer van iedere valuta door het 
gemiddelde van de voorafgaande periode (m aand, kwar
taal of jaa r) te delen door da t van de lopende periode.

—  Vervolgens berekent men het gewogen meetkundige 
gem iddelde van de aldus verkregen partiële indexcijfers 
door als wegingscoëfficiënten te gebruiken het relatieve 
aandeel —  in de loop van het laatste ja a r  waarvoor 
gegevens beschikbaar zijn —  van de landen van iedere 
valu ta in de totale uitvoerhandel, respectievelijk invoer- 
handel, van de B.L.E.U .

—  Om  de wegingscoëfficiënt van de Franse frank 
te bepalen, neemt men in aanm erking de uitvoer, respec
tievelijk invoer, van de B .L .E .U ., niet alleen naar of uit 
Frankrijk, m aar ook naar of uit de landen van het 
vroegere « Franse-frankgebied », met uitzondering ech
ter van de landen w aarvan het aandeel in de uitvoerhan
del van de B.L.E.U . ten minste 0,1 pet. bedraagt en 
w aarvan de koers van de valuta, uitgedrukt in Franse 
franken, gedurende de vier kalenderjaren die aan de be
rekening van het indexcijfer voorafgaan, een s tandaard 
afwijking vertoonde die groter is dan  die van de koers van 
dezelfde valuta uitgedrukt in U .S.-dollars; in dat geval 
wordt de handel van de B .L.E.U . met die landen 
gevoegd bij die met de Verenigde Staten en verhoogt hij 
aldus met eenzelfde bedrag de gegevens die in aanm er
king worden genomen om de wegingscoëfficiënten van de 
U.S.-dollar te bepalen.

M et hetzelfde voorbehoud neem t men, om de wegings
coëfficiënt van het pond sterling te bepalen, de uitvoer,

respectievelijk invoer, van de B.L.E.U . in aanm erking, 
niet alleen naar of uit het Verenigd K oninkrijk, m aar ook 
n aar of uit de « Scheduled Territories » en de overige 
landen die voor sommige transacties het s ta tu u t van 
« Scheduled Territories » genieten.

O m  de wegingscoëfficiënt van de U .S.-dollar te bepalen, 
neem t men niet alleen de buitenlandse handel van de 
B .L .E.U . m et de Verenigde Staten in aanm erking, m aar 
ook die met alle landen w aarvan de valuta niet u it
drukkelijk in aanm erking is genomen, met uitzondering 
echter van de landen van de valu ta’s die het pond 
sterling of de Franse frank volgen (zie hierboven).

De wegingscoëfficiënt van de U .S.-dollar om vat eveneens 
de invoer van de B .L.E .U . uit de O .P .E .C .-landen, onge
acht tot welke m onetaire zone zij behoren, en zelfs indien 
het desbetreffende land meer dan  0,5 pet. van de totale 
invoerhandel van de B .L .E.U . voor zijn rekening neemt.

—  Deze indexcijfers, berekend op basis van de m aand, 
het kw artaal of het ja a r  tevoren, worden ten slotte 
kettingsgewijs gekoppeld aan een vaste referentieperiode. 
De schakels van de ketting zijn de m aanden voor het 
m aandindexcijfer, de kw artalen voor het kwartaal- 
indexcijfer en de ja ren  voor het jaarindexcijfer.

De voor de berekening in aanm erking genomen valu ta’s 
zijn, buiten de Belgische frank, die welke ter beurze van 
Brussel worden genoteerd en die van de landen welke ten 
minste 0,5 pet. van de totale uitvoerhandel, respectieve
lijk invoerhandel, van de B .L.E .U . voor hun rekening 
nemen.

T er illustratie : de wegingscoëfficiënten toegepast op de 
veranderingen van 1977 luiden als volgt :

Weging
uitvoer

met
invoer

Duitse m a rk ............................. ........ 23,25 22,55
Franse frank............................. ........ 22,42 17,20
Nederlandse gulden............... ........ 16,95 17,26
Pond sterling............................ 8,27 9,09
Italiaanse lire .......................... ........ 4,74 3,82
U .S .-dollar............................... ........ 12,50 17,32

0,54 1,58
Zwitserse frank........................ ........ 1,74 1,56
Deense k ro o n .......................... ........ 1,43 0,45
Zweedse k ro o n ........................ ........ 1,87 1,57
Noorse kroon............................ 0,92 0,46

1,03 0,84
Canadese d o lla r ..................... 0,37 1,04
Portugese escudo.................... ........ 0,34 0,18
Oostenrijkse sch illing ........... ........ 0,76 0,36
Finse m ark ............................... ........ 0,40 0,31

0,40 1,74
Griekse d rach m e .................... ........ 0,54 —
Sovjetroebel............................. 0,90 0,85
Poolse zloty .............................. ........ 0,63 —
Australische d o lla r ................ ....... — 0,59
Zuidafrikaanse r a n d .............. ....... — 0,70
Braziliaanse cruzeiro ............. ....... — 0,53
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Bronnen van de basisgegevens

Buitenlandse handel : N .I .S.; wisselkoersen : dagelijkse 
koersen op de gereglementeerde m arkt voor de ter beurze 
van Brussel genoteerde valu ta’s; overige valuta’s : dage
lijkse koersen genoteerd in Londen of in New York.

b. I.M.F.

Beschrijving van de methode

—  Tegenover de referentieperiode berekent men iedere 
dag het indexcijfer van de koers van iedere in aan 
merking genomen valuta, uitgedrukt in een aantal een
heden buitenlandse valu ta’s voor één Belgische frank. 
Iedere m aand berekent men voor iedere valuta een 
indexcijfer da t gelijk is aan het eenvoudig rekenkundige 
gemiddelde van deze dagelijkse indexcijfers.

—  Vervolgens berekent men het meetkundige gem id
delde van de aldus verkregen maandindexcijfers, w aar
bij, voor een valuta j ,  een wegingscoëfficiënt

2  Wj
j  = l

w ordt gebruikt, w aarin Wj de in Belgische franken 
gemeten weerslag is op de handelsbalans van de 
B .L.E.U . 1 van een verandering van de koers van de 
Belgische frank met 1 pet., uitgedrukt in een aantal 
eenheden van de valuta j .  Voor de berekening van deze 
weerslag is uitgegaan van het « M ultilateraal model van 
de wisselkoersen » (M ERM ) van het I.M .F.

Indien men, bijvoorbeeld, m eent da t een appreciatie met
1 pet. van de Belgische frank tegenover de valuta van het 
land A op de handelsbalans van de B .L.E .U . een dubbel 
zo grote uitwerking heeft als een verandering m et 1 pet. 
van de Belgische frank tegenover de valu ta van het 
land B, geeft men aan het indexcijfer van de koers van de 
valuta van A een wegingscoëfficiënt die tweemaal zo 
groot is als die van het indexcijfer van de koers van de 
valuta B. Deze wegingscoëfficiënten weerspiegelen in 
hoofdzaak :
—  de omvang van de directe commerciële betrekkingen 

van de B .L.E.U . met haar handelspartners;
—  de concurrentie tussen de B .L.E.U . en de overige 

industrielanden op derde markten;
—  de prijs veranderingen voortvloeiend uit de wissel- 

koersschommelingen;
—  de reacties van de ingevoerde en uitgevoerde hoeveel

heden op de prijsveranderingen (prijselasticiteit).

De gebruikte wegingscoëfficiënten zijn : Duitse m ark 
(30,92), Franse frank (18,76), N ederlandse gulden 
(12,16), Pond sterling (1,97), Italiaanse lire (5,99), U .S.- 
dollar (17,16), yen (5,56), Zwitserse frank (2,57), Deense 
kroon (1,21), Zweedse kroon (0,30), Noorse kroon 
(—0,50), Peseta (1,45), Canadese dollar (0,84), O osten
rijkse schilling (1,22), Finse m ark (0,29), Australische 
dollar (—0,50), Iers pond (—0,10), New Taiw an dollar 
(0,10), H ong-Kong dollar (0,12), D inar (0,48). Een 
negatieve wegingscoëfficiënt betekent dat, volgens het 
M ÈRM -m odel, een appreciatie van de overeenstem m en
de valuta (bijvoorbeeld de A ustralische dollar) de han
delsbalans van de B .L.E.U . veeleer verslechtert dan 
verbetert en da t ze bijgevolg, wat haar uitwerking op 
deze balans betreft, beter te vergelijken is m et een

appreciatie dan met een depreciatie van de Belgische 
frank.

Bronnen van de basisgegevens

—  Wegingscoëfficiënten : I.M .F . en nationale bronnen.
—  W isselkoersen : m iddagnoteringen in New York, uit

gedrukt in U .S.-dollars per eenheid van buitenlandse 
valuta.

Tabel X-8

Europees M onetair Stelsel 2

1. Basisgegevens

a. Inhoud: Evolutie, vanaf 13 m aart 1979, datum  van 
het in werking treden van het E .M .S., van de wissel
koers van de Ecu in Belgische frank, het agio of 
disagio van de Belgische frank tegenover de andere 
m unten die deelnemen aan het E.M .S. en de afwij- 
kingsindicator van de Belgische frank.

De Ecu is een standaardvalutapakket (muntkorf) m et de 
volgende sam enstelling: 0,828 Duitse m ark +  1,15 
Franse frank +  0,0885 Pond sterling +  109 lire +  0,286 
N ederlandse gulden +  3,80 Belgische frank +  0,217 
Deense kroon +  0,00759 Ierse pond (punt).

De afwijkingsindicator van de Belgische frank is gelijk 
aan de verhouding, in procenten, van het verschil tussen 
de wisselkoers van de Ecu uitgedrukt in Belgische frank 
en de spilkoers van de Ecu in Belgische frank, enerzijds, 
en het maximale afwijkingsinterval van de Belgische 
frank anderzijds.

b. Eenheden : Wisselkoers van de Ecu : Belgische frank; 
Agio- of disagio-afwijkingsindicator : verhoudingen 
(zie berekening).

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. —  Sta
tistieken -  Tabellen 4a, 4b en 4c.

d. Frequentie : Rekenkundige gem iddelden, per m aand 
en per jaa r, van de dagelijkse gegevens.

2. K enm erken— M eting  —  Samenstelling

De koers van de Ecu wordt bekomen door de optelling van 
de tegenwaarden in Belgische frank van elk der m unten 
uit het valutapakket. O m  die tegenwaarden te berekenen 
wordt gebruik gem aakt van de bilaterale m arktkoersen 
die uniform om 14 u 30 (Brusselse tijd) zijn opgenomen.

1 D e h a n d e lsb a la n s  v a n  de  B .L .E .U . u itg e d ru k t in  B elg ische  fran k en , 
is b o v en d ien  gedefleerd  m e t d e  g e m id d e ld e  v e ra n d e r in g  v a n  d e  in - en 
u itv o e rp rijzen , u itg e d ru k t in  B elg ische  fran k e n , d ie  h e t gevo lg  is v an  
d e  w isse lk o ersv eran d erin g .

2 Zie N .B .B . —  T ijd sc h rif t  v an  de  N .B .B . —  L IV e  ja a rg a n g ,  deel I I ,  
n u m m e rs  1-2, ju li-a u g u s tu s  1979 : « H e t E u ro p ee s  M o n e ta ir  S te l
sel »; L IV e  ja a rg a n g , deel I I ,  n u m m e r  4, o k to b e r  1979 : « E u ro p ees  
M o n e ta ir  S te lsel : b ijw erk in g  v an  de  cijfers v e rv a t in  h e t a rtik e l van  
ju li-a u g u s tu s  1979 »; L IV e  ja a rg a n g ,  deel I I ,  n u m m e r  6, d e ce m b e r 
1979 : « E u ro p ees  M o n e ta ir  S te lsel : b ijw erk in g  v an  d e  cijfers ».
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H et agio o f disagio ten opzichte van de Belgische frank, van elk 
der overige m unten die aan het wisselkoersmechanisme 
van het E.M .S. deelnemen is berekend aan de hand van 
de volgende formule :

\Koers van de vreemde munt in Belgische frank 
(concertatie van 14 u 30) — spilkoers van deze munt 

in Belgische frank] X  100

Spilkoers van deze munt in Belgische frank

Bij de berekening van de afwijkingsindicator van de 
Belgische frank wordt de spilkoers van de Ecu in 
Belgische frank op dezelfde wijze bekomen als de m arkt- 
koers van de Ecu waarbij echter in de berekening de 
bilaterale m arktkoersen, vastgesteld door concertatie 
tussen centrale banken om 14 u 30, vervangen worden 
door de bilaterale pariteiten. H et m axim ale afwijkingsin- 
terval van de Belgische frank wordt berekend als de 
verhouding, in procenten, van het verschil, in absolute 
term en, tussen de ongunstigste of gunstigste m arktkoers 
van de Ecu in Belgische frank (namelijk indien de 
Belgische frank gedeprecieerd of geapprecieerd ware met

2,25 pet. tegenover ieder van de overige valu ta’s) en de 
spilkoers van de Ecu in Belgische frank, enerzijds, en de 
spilkoers van de Ecu in Belgische frank, anderzijds. De 
berekening van de afwijkingsindicator is zo opgevat dat 
de schommelingen van de wisselkoersen van de lire en 
van het pond sterling buiten een marge van 2,25 pet. zijn 
uitgeschakeld. Een negatieve afwijkingsindicator wijst 
erop da t de betrokken m unt de neiging vertoont a f te 
wijken in de zin van een appreciatie. Een positieve 
afwijkingsindicator du id t op een tegenovergestelde toe
stand.

De spilkoers van de Ecu in Belgische frank evalueerde als 
volgt :
19 m aart 1979 tot 23 septem ber 1979 : 39,4582;
24 septem ber 1979 tot 29 novem ber 1979 : 39,8456 (na 
devaluatie van de Deense kroon met 2,80 pet., revaluatie 
D uitse mark met 2 pet. en wijziging van de fictieve koers 
van het pond sterling);
V anaf 30 november 1979 : .39,7897 (na devaluatie van de 
Deense kroon met 5 pet.):
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XI. Overheidsfinanciën

A . ALGEMENE INLEIDING

De sector « Overheid » om vat drie subsectoren :
—  de subsector centrale overheid om vat de bestuursin

stellingen van het Rijk en de centrale instellingen 
w aarvan de bevoegdheid zich over het gehele grond
gebied uitstrekt, met uitzondering van de centrale 
instellingen van de sociale verzekering;

—  de subsector lagere overheid om vat alle lagere publiek
rechtelijke licham en en overheidsinstellingen in het 
algemeen, w aarvan de bevoegdheid zich slechts tot 
een gedeelte van het grondgebied uitstrekt, met 
uitzondering van de plaatselijke sociale verzeke
ringsinstellingen.
Noteer d a t het criterium  van de territoriale bevoegd
heid d a t hier gebruikt is, soms niet eenduidig toepaè- 
baar is voor sommige institutionele eenheden. In  dat > 
geval wordt de eenheid opgenomen in dezelfde sub
sector als de overheidsinstelling w aardoor zij hoofd
zakelijk w ordt gefinancierd.

—  de subsector sociale zekerheid om vat alle plaatselijke en 
centrale instellingen w aarvan de hoofdactiviteit be
staa t uit het verstrekken van sociale uitkeringen en 
die hun middelen voornamelijk verkrijgen uit ver
plichte sociale verzekeringspremies van andere insti
tutionele eenheden. Deze premies worden opgelegd 
onafhankelijk van het individu,ele risico.

De tabellen X I - 1 tot X I -11 geven een overzicht van de 
uitgaven en ontvangsten van zowel de centrale overheid, 
de lagere overheden als van de sociale zekerheid. Tevens 
wordt voor de centrale en voor de gezamenlijke overheid 
de nettofinancieringsbehoefte gegeven en de wijze van 
financiering voor de centrale overheid.

B ib liog rafie

Bureau voor de S tatistiek der Europese Gemeenschap
pen  (Eurostat)

—  Europees Stelsel van Economische Rekeningen 
(ESER), 1979

—  Overheidsrekeningen en -statistieken (jaarlijks)

K am er van Volksvertegenwoordigers
—  Algemene Toelichting bij de begroting van ontvang

sten en uitgaven

M inisterie van Financiën
—  Docum entatieblad

M inisterie van Sociale Voorzorg
—  Algemeen Verslag over de Sociale Zekerheid 

(jaarlijks)

N J.S .
—  Statistisch Jaarboek  van België
—  Statistisch Tijdschrift

R.S.Z.
—  Jaarverslag

R ijksdienst voor Sociale Zekerheid der zelfstandigen
—  Jaarverslag

N.B.B.
—  Jaarverslagen
—  Tijdschrift van de N.B.B.

B. COMMENTAAR PER TABEL

T ab el X I-1 1. Basisgegevens

Nettofmancieringsbehoeften van de Schatkist en hun a. Inhoud : U itgaande van het verschil tussen lopende en 
dekking kapitaalontvangsten, die nader gespecifieerd worden
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in tabel X I-2, cn lopende- en kapitaaluitgaven, die 
nader gespecifieerd worden in tabel X I-3, w ordt de 
financieringswijze van het tekort weergegeven.

b. Eenheid : M iljarden franken. De oorspronkelijke sta
tistiek is opgesteld in miljoenen franken.

c. Bronnen : M inisterie van Financiën —  Docum entatie
blad; N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  Statistie
ken — Tabellen XI-1 en XI-3.
Voor de vergelijkbaarheid in de tijd zie 3b.

d. Frequentie : Cijfers per kalenderjaar. De oorspronke
lijke bron geeft ook maandcijfers (uitgezonderd voor 
de aflossingen van de schuld).

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De lopende verrichtingen van de Schatkist vloeien voort uit 
de verrichtingen volgens begroting. D it betekent da t het 
gaat om uitgaven en inkom sten tot en m et 31 december 
van het begrotingsjaar. E r wordt dus niets overgedragen 
naar de volgende ja ren . De ontvangsten afgedragen aan 
de E.E.G. zijn niet opgenomen. De lopende ontvangsten 
om vatten sommige ontvangsten die, buiten de begroting, 
rechtstreeks worden aangewend voor specifieke uitgaven 
van een zelfde bedrag die begrepen zijn in de cijfers van 
de lopende uitgaven. Deze laatste zijn eveneens exclusief de 
ontvangsten afgedragen aan de E.E.G.

De kapitaalverrichtingen of buitengewone verrichtingen 
om vatten de investeringsuitgaven van het Wegenfonds 
langs de uitgavenkant en de kapitaalontvangsten, zoals 
opbrengsten uit het Staatspatrim onium , aan de andere 
kant.

H et saldo van de extrabudgettaire verrichtingen om vat de 
derdengelden en de schatkistverrichtingen (contractuele 
aflossingen ten laste van de Schatkist en het Wegenfonds, 
da t wil zeggen via uitloting of terugkoop op de beurs 
terwijl de lening nog lopende is), m aar ook de uitgaven 
van parastatale instellingen —  buiten het Wegenfonds —  
gefinancierd door de uitgifte van indirecte leningen. Dit 
saldo wordt ook beïnvloed door uitgifte- en delgingsver- 
schillen.

De nettofinancieringsbehoeften worden gefinancierd in 
Belgische franken en in vreemde v alu ta’s. De schuld in 
Belgische franken om vat de vlottende schuld —  de 
schuld op korte en m iddellange term ijn —  die zo 
genoemd wordt om dat ze niet via een am ortisatieplan 
w ordt terugbetaald, m aar globaal, met of zonder ver
nieuwing, op de vervaldag, d it in tegenstelling met de 
geconsolideerde schuld, die een schuld op lange term ijn 
is, met aflossingsplan. H iernaast bestaat de schuld in 
Belgische franken ook uit het directe en indirecte beroep 
op de N .B .B .1. D it om vat op zijn beurt de marge van de 
Schatkist bij de N.B.B.

H et Rentenfonds heeft bij de N.B.B. een gelijkaardige en 
gelimiteerde kredietmogelijkheid die kan worden aange
wend ter financiering van de Schatkist.

Ook de schuld in buitenlandse valu ta’s die door de 
Schatkist aan de N.B.B. in ruil voor Belgische franken 
w ordt afgestaan, wordt beschouwd als een indirecte 
financiering door de N.B.B.

O m  van de nettobehoeften van de Schatkist over te gaan 
naar de brutobehoeften dienen de schuldaflossingen ten

laste van de Schatkist en het Wegenfonds bijgeteld te 
worden. De contractuele aflossingen zijn aflossingen via 
uitloting of door terugkoop op de beurs gedurende de 
looptijd van de lening. De overige aflossingen om vatten 
de terugbetalingen op de eindvervaldag en op de tussen
tijdse vervaldagen.

De verrichtingen van de Schatkist bevatten alle budget
taire verrichtingen van het burgerlijke jaa r , die effectief 
aanleiding hebben gegeven tot kasontvangsten en -uit
gaven. M en moet het onderscheid maken m et het begro
tingsjaar en m et de voorzieningen in de begroting. H et 
gaat hier om een kastoestand. H ierin worden eveneens de 
verrichtingen opgenomen, die de Schatkist ten bate van 
derden doet o f als bankier, evenals enkele andere speci
fieke schatkistverrichtingen. Sinds 1952 stelt het Bestuur 
van de T hesaurie een maandelijkse kastoestand op.

3. Speciale kenmerken

a. Verbanden : Tabel XI-1 geeft een aantal geaggre
geerde reeksen die men —  voor w at betreft de ont
vangsten —  meer gedetailleerd terugvindt in tabel 
X I-2 en —  voor w at betreft de uitgaven —  in tabel 
X I-3.

b. Wijzigingen in de tijd : De belangrijkste wijziging, die 
de voorstelling van de overheidsbegroting heeft on
dergaan, is de uitvoering van de eenheidsbegroting in
1975 geweest. In  tabel XI-1 is de methodologie van 
de eenheidsbegroting ook toegepast op de gegevens 
van vóór 1975. Er werd dus een gepaste herindeling 
doorgevoerd teneinde de reeksen homogeen te m a
ken. In de com m entaar bij tabel X I-3 w ordt hierover 
m eer uitleg verstrekt.

Tabel XI-2
Schatkistontvangsten

1. Basisgegevens

a. Inhoud : D etail van de totale, da t wil zeggen lopende- 
en kapitaalontvangsten van de Schatkist, zoals zij 
voorkomen in tabel XI-1.

b. Eenheid : M iljarden franken. De oorspronkelijke sta
tistiek is opgesteld in miljoenen franken.

c. Bronnen : Belgisch S taatsblad; M inisterie van F inan
ciën —  Docum entatieblad; N.B.B. —  Tijdschrift van 
de N.B.B. — Statistieken — Tabellen X I-4  en X I-5. 
De fiscale wetgeving en de begrotingstechniek hebben 
vele grondige wijzigingen gekend, die de vergelijk
baarheid van de gegevens in de tijd bemoeilijken.

d. Frequentie : Cijfers per kalenderjaar. De oorspronke
lijke bron geeft ook maandcijfers.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De voornaam ste post in de ontvangsten zijn de fiscale.
D aarnaast verkrijgt de Schatkist ook inkomsten via niet-
fiscale weg : via post, telegraaf en telefoon, via financiën
en via verkeerswezen.

' Z ie  tab e l X I I I - 14 « B a lan sen  v a n  d e  N a tio n a le  B an k  v an  B elg ië ».
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Bij de fiscale lopende ontvangsten heeft men de directe
belastingen ingedeeld als volgt :
—  Onroerende voorheffing : De onroerende voorheffing 

heeft betrekking op het inkomen uit onroerend bezit 
(eigendom of reëel genotsrecht). De staatsbelasting 
op dit geschatte onroerend inkomen (het kadastrale 
inkomen) bedraagt een vast percentage te verhogen 
met provinciale en gemeentelijke opcentiemes, die 
echter niet meegerekend zijn. Er zijn een aantal 
belastingverm inderingen voorzien in bepaalde speci
fieke gevallen. De onroerende voorheffing geldt (ge
deeltelijk) als voorafbetaling voor de inkom stenbelas
ting.

—  Roerende voorheffing : Zie hoofdstuk X IX  « Disconto-, 
interest- en rendem entspercentages » —  A. Algemene 
Inleiding.

—  Voorafbetalingen : D it is een vorm van geanticipeerde 
belastingbetaling op het totale inkomen. De voorafbe
talingen worden vrijwillig gedaan door zelfstandigen, 
m aar wel op straffe van een belastingverhoging die 
functie is van de heersende rentevoet.

—  Belastingen geïnd door inkohiering : De rubriek om vat de 
ingekohierde inkom stenbelasting, na verrekening van 
de voorheffingen. In  principe mag geen enkele belas
ting gevorderd worden tenzij krachtens een wettelijk 
gevestigde titel. Inzake directe belastingen is da t het 
« K ohier », d a t wil zeggen een authentieke akte 
opgem aakt door het Bestuur der Belastingen en 
executoir verklaard door de directeur of zijn plaats
vervanger. De akte bevat de lijst der belastingplichti
gen en de door hen te betalen sommen.
De belasting der niet-verblijfhouders is van toepassing 
op de natuurlijke of rechtspersonen die hun fiscale 
woonplaats in het buitenland hebben m aar belast 
worden op hun Belgische inkomsten.
O p het gezamenlijke inkomen van de natuurlijke 
personen die in België gevestigd zijn is de personenbe
lasting toepasselijk; op de vennootschappen, de vennoot
schapsbelasting op de winsten van de rechtspersonen 
die in België in rechte of in feite gevestigd zijn en die 
m et winstoogmerken handelen.

—  Bedrijfsvoorheffing : D it is de geanticipeerde belas
tingbetaling door werknemers, die afgehouden wordt 
door de werkgever op het loon, rekening houdend 
onder meer m et de belastingbarem a’s en de gezins- 
toestand.

—  Verkeersbelasting : Belasting op voertuigen bestemd 
voor persoonlijke en zakendoeleinden, afhankelijk 
van diverse kenmerken van het voertuig. H et is een 
m et de inkom stenbelasting gelijkgestelde belasting, 
d a t wil zeggen da t er dezelfde procedureregelen 
worden op toegepast.

N aast de directe belastingen heeft men de « Douanerech
ten en Accijnzen » en de « Belasting over de toegevoegde
w aarde (B.T.W .) en Registratie » :

—  Douanerechten en accijnzen : Deze groep om vat de 
douanerechten op de invoer en de accijnsrechten op 
de invoer en de produktie in België van sommige 
goederen. D aarenboven wordt een speciale verbruiks
belasting geheven op de invoer of op het verbruik van 
alcohol en m inerale olie. Accijnsrechten en speciale 
verbruiksbelasting op de ingevoerde produkten ver

vangen de douanerechten niet, m aar worden er bij 
gevoegd.

—  Registratierechten : De door het Bestuur van de re
gistratie geïnde rechten om vatten de zegelrechten en 
daarm ee gelijk te stellen belastingen (de overdracht- 
belasting), de registratierechten, de griffierechten, de 
successie- en schenkingsrechten en de hypotheek
rechten en diverse andere, m inder belangrijke posten.

—  Belasting over de toegevoegde waarde (B.T.W .), zegelrechten 
en met zegel gelijkgestelde taksen : T o t 1971 kende België 
een systeem van zegel- en ermee gelijk te stellen 
belastingen. Terwijl de zegelrechten toegepast wer
den op akten of geschriften (akten van overdracht of 
aanwijzing van eigendom of vruchtgebruik, aandelen 
en obligaties van vennootschappen, handelswissels, 
openbare akten), hadden de met het zegel gelijk te 
stellen taksen doorgaans betrekking op transacties 
van het zakenleven (goederenverkeer, w aarden, m a
teriële of juridische feiten). Al deze rechten en taksen 
hadden een gemeenschappelijk kenmerk : zij werden, 
behoudens uitzondering, toegepast door middel van 
plakzegels.

O p 1 januari 1971 werd het stelsel van de m et het zegel 
gelijk te stellen taksen vervangen door een stelsel van 
belasting over de toegevoegde waarde.

In  d it systeem wordt een belasting geheven op de w aarde 
die toegevoegd w ordt door de produktiefactoren, dus op 
het verschil tussen verkoop- en inkoopprijs. De aanslag
voeten schommelden over de ja ren  heen.

N aast de lopende ontvangsten kent men, sinds de 
eenheidsbegroting, ook kapitaalontvangsten, ingedeeld 
in fiscale kapitaalontvangsten, bestaande uit de succes
sierechten en niet-fiscale zoals opbrengsten uit het pa tri
monium van de overheid.

Al deze ontvangsten zijn exclusief de afdrachten van de 
Belgische Schatkist aan de E.E.G . die sinds 1971 bestaan 
uit een deel extra te heffen douanerechten en sinds 1979 
een percentage van de B.T.W .-ontvangsten.

Tabel XI-3

Schatkistuitgaven

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Detail van de totale, da t wil zeggen lopende- 
en kapitaaluitgaven van de Schatkist, zoals zij 
voorkomen in tabel X I -1.

b. Eenheid : M iljarden franken. De oorspronkelijke sta
tistiek is opgesteld in miljoenen franken.

c. Bron : M inisterie van Financiën —  A dm inistratie van 
de Thesaurie. Gepubliceerd in het D ocum entatie
blad.
De fiscale wetgeving en de begrotingstechniek hebben 
vele grondige wijzigingen gekend, die de vergelijk
baarheid van de gegevens in de tijd bemoeilijken.

d. Frequentie : Cijfers per kalenderjaar. H et M inisterie 
van Financiën houdt ook maandcijfers bij (op kas
basis).

145



Evenals in tabel X I-2 wordt hier voor de ganse periode 
de indeling van de eenheidsbegroting gehanteerd. De 
lopende uitgaven om vatten noch de aan de E.E.G. als 
eigen middelen afgestane ontvangsten (Belasting over de 
toegevoegde w aarde en invoerrechten), noch de uitgaven 
op toegewezen ontvangsten. De uitgaven van het W egen
fonds, die in de buitengewone begroting apart geboekt 
werden zijn geïncorporeerd in de kapitaaluitgaven.

De lopende uitgaven zijn ingedeeld in diverse deel- 
reeksen.

De post schuld om vat de intrestbetalingen en de kosten 
die gem aakt worden bij veranderingen in de schuldposi
tie (exclusief de terugbetalingen van de schuld).

De pensioenen van de overheidsam btenaren zijn apart 
geboekt om dat zij rechtstreeks door de Schatkist uitbe
taald worden. In  de post lonen en sociale lasten is de 
fondsvorming voor pensioenen dan ook uitgesloten.

De werkingskosten zijn ingedeeld in goederen en diensten en 
duurzame materialen.

De post rente en verliezen om vat de tussenkomst van de 
overheid in renteuitgaven en exploitatieverliezen van 
diverse overheidsbedrijven zoals de m aatschappijen voor 
openbaar vervoer.

De diverse overdrachten bestaan uit de transfers van de 
Schatkist naar Verkeerswezen (inclusief N .M .B.S.), So
ciale Voorzorg, Post, telegraaf en telefoon en Buiten
landse Zaken. De overdrachten binnen de sector Overheid 
betreffen de transfers naar diverse ministeriële departe
m enten : Binnenlandse Zaken, Tewerkstelling en Arbeid, 
Sociale Voorzorg en N ationale Opvoeding en C ultuur. 
De begrotingsfondsen om vatten het Fonds voor Econo
mische Expansie, het Solidariteitsfonds, de hospitalen en 
het Wegenfonds.

De kapitaaluitgaven om vatten —  sinds de eenheidsbe
groting —  grosso modo alle investeringen van de centrale 
overheid. H et betreft de kasuitkeringen en niet de 
vastleggingen. De kapitaaluitgaven om vatten de zoge
naam de financiële uitgaven die kunnen beschouwd wor
den als kapitaaluitgaven die niet voortvloeien uit het 
investeringsprogram m a zelf. H ier onder komen onder 
meer de vermogensoverdrachten binnen de sector overheid zelf 
voor. N aast de « diverse » kapitaaloverdrachten (voor de 
indeling, zie hierboven) bestaan de overdrachten binnen de 
sector overheid vooral uit verm ogensoverdrachten naar 
O penbare W erken en naar Nationale Opvoeding.

De directe investeringen kennen eveneens als belangrijkste 
post O penbare W erken.

De voorschotten en deelnemingen verwijzen naar de financie
ring van diverse instellingen, inzonderheid van hun 
investeringen. Vooral V erkeer is een belangrijke post.

De begrotingsfondsen betreffen het Fonds voor Economi
sche Expansie, het N ationaal Fonds voor de H uisvesting 
en het Wegenfonds.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Tabel XI-4

Economische hergroepering van de verrichtingen van de 
C entrale Overheid

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Economische hergroepering van de verrich
tingen van de Centrale O verheid volgens de econo
mische classificatie die door de Beneluxlanden geza
menlijk is vastgesteld.

b. Eenheid : M iljarden franken. De oorspronkelijke sta
tistiek is opgesteld in miljoenen franken.

c. Bronnen : M inisterie van Financiën —  A dm inistratie 
van de Begroting en de controle op de uitgaven; 
N .I.S . —  Statistisch Jaarboek  van België -  Hoofdstuk 
« O penbare Financiën ».
De statistiek bestaat vanaf 1950. In  de oorspronke
lijke bronnen is zij meer gedetailleerd.

d. Frequentie : Jaarcijfers. M aandcijfers bij de hogerver- 
melde bron.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

a. Inhoud

De economische hergroepering heeft een ruim ere basis 
dan de traditionele begrotingen. Zij om vat naast de uit 
de eigenlijke staatsbegroting geputte gegevens (namelijk 
de niet-gesplitste kredieten en de ordonnanceringskredie- 
ten) eveneens :
—  de verrichtingen van de parastatale  instellingen die 

geen bedrijfskarakter hebben of die betrekking heb
ben op verrichtingen van de sociale verzekering; deze 
instellingen worden voor een groot deel gefinancierd 
door kredietoverdrachten van de staatsbegrotingen;

—  de verrichtingen van de fondsen, gefinancierd hetzij 
door kredieten op de rijksbegroting, hetzij door 
toegewezen onvangsten (eigen ontvangsten, toegewe
zen fiscale ontvangsten of leningen m et bijzondere 
bestemming);

—  de verrichtingen van de intercom m unales voor de 
autosnelwegen, hoofdzakelijk gefinancierd door be
roep op de kapitaalm arkt.

b. Commentaar per rubriek

1. Lopende uitgaven voor goederen en diensten

Lonen en sociale lasten : H ier worden alle wedden, toelagen, 
sociale lasten, voordelen in na tu ra  ondergebracht, die 
door de overheid worden uitgekeerd aan haar gesala- 
rieerden of daarm ee gelijkgesteldei\: h ieronder worden 
verstaan de gesalarieerden van het m ilitaire apparaat, 
het onderwijs ingericht door de overheid en het adm inis
tratieve apparaat, met uitsluiting van de tewerkgestelden 
in de overheidsbedrijven.

Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten —  Aankoop 
van duurzame militaire goederen : H et is een algemeen 
aanvaard principe, bij het opstellen van de nationale 
rekeningen de militaire uitgaven, ook die met een 
investeringskarakter, te beschouwen als consum ptieve 
bestedingen en derhalve te boeken op de lopende reke
ning. Aankopen van gronden voor m ilitaire doeleinden 
en de voor het m ilitair personeel bestem de bouw van 
gezinswoningen, gelegen buiten de eigenlijke m ilitaire 
installaties, worden echter tot de kapitaalverrichtingen 
gerekend.

Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen en 
waterbouwkundige werken : H et w aardeverm eerderend on
derhoud wordt bij de kapitaalverrichtingen geboekt.
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Bij de lopende verrichtingen worden naast de uitgaven 
ook de inkomsten geboekt. Bij de lopende uitgaven voor 
goederen en diensten vallen hier onder : de verkoop van 
niet-duurzame goederen en van diensten en de verkoop van 
duurzame militaire goederen (de redenering voor de classifi
catie bij de lopende verrichtingen is dezelfde als hier
boven beschreven).

2. Rente en verliezen van bedrijven

Rente overheidsschuld : De hier genoteerde rentelast heeft 
niet enkel betrekking op de directe staatsschuld, m aar 
eveneens op de schulden van het Wegenfonds, van de 
Intercom m unale verenigingen voor autosnelwegen en 
van de andere autonom e fondsen en instellingen.

Bijdragen in rentelast en in exploitatieverliezen van openbare 
bedrijven : Bijvoorbeeld tussenkomsten in de exploitatie
verliezen van m aatschappijen voor openbaar vervoer.

Aandeel in exploitatiewinsten van openbare bedrijven : H et gaat 
hier om winsten die de overheid ontvangt als (mede-) 
eigenaar van een bedrijf, dan wel op grond van wettelijke 
of statu taire beschikkingen (zoals het aandeel in de 
winsten van de N.B.B.).

Overige opbrengsten van het eigendom : O pbrengsten van het 
staatspatrim onium , niet elders vermeld.

3. Inkomensoverdrachten aan (en van) andere sectoren

Huur en renteverlagende subsidies : De huur- en renteverla- 
gende subsidies worden onderscheiden van de overige 
subsidies; zij hebben vooral betrekking op de huisves
tingspolitiek en op de tussenkomsten in toepassing van 
de wetten op de economische expansie. Bij de andere 
subsidies vindt men onder meer subsidies aan het 
Landbouwfonds en de N.M .B.S.

Overige subsidies aan bedrijven : Andere vormen van subsi
dies aan bedrijven.

Inkomensoverdrachten aan gezinnen : H et betreft hoofdzake
lijk sociale uitkeringen, oorlogspensioenen en studie
beurzen alsook transfers aan verenigingen zonder w inst
gevend doel.

Inkomensoverdrachten aan het buitenland : H ieronder worden 
verstaan alle unilaterale, lopende betalingen, in geld of 
natura, van de overheid aan de rest van de wereld, 
inclusief de internationale instellingen zoals de bijdrage 
aan de E.E.G.

Indirecte belastingen en heffingen en Directe belastingen : Zie 
com m entaar bij tabel X I-2.

Overige inkomensoverdrachten van gezinnen en van bedrijven : 
Diverse inkom ensoverdrachten van gezinnen en van 
bedrijven, zoals de winsten van de Nationale Loterij.

Inkomensoverdrachten van het buitenland : Diverse inkomenso
verdrachten van het buitenland.

4. Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

Inkomensoverdrachten aan en van de sociale verzekering : Zie 
com m entaar bij tabel X I-8.

Inkomensoverdrachten aan en van provincies, gemeenten en daar
mee gelijkgestelde lichamen : met « daarm ee gelijkgestelde 
lichamen » worden vooral de intercom m unale verenigin
gen bedoeld : zie com m entaar bij de tabellen X I-5 en
XI-6.

Inkomensoverdrachten aan het vrij onderwijs : Vooral lonen en 
wedden van het personeel van het vrij onderwijs. De 
lonen en wedden van het personeel van het rijkson
derwijs zijn opgenomen in de rubriek « lonen en sociale 
lasten ».

Saldo van de lopende verrichtingen : Brengt de overheidsbe- 
sparingen of -ontsparingen to t uiting en bepaalt dus in 
welke mate de centrale overheid lopende middelen heeft 
aangewend of zal aanwenden m et het oog op investerin
gen en andere kapitaalverrichtingen, dan wel of zij heeft 
moeten lenen of zal moeten lenen om een deel van haar 
lopende uitgaven te dekken.

5. Vermogensoverdrachten aan andere sectoren

Vermogensoverdrachten aan bedrijven : Deze post om vat voor
al investeringsbijdragen en bijdragen in het herstel van 
oorlogs- en ram pschade. De oprichting van woningen 
w ordt beschouwd als een bedrijfsactiviteit. D aaru it volgt 
da t bouwpremies als verm ogensoverdrachten aan bedrij
ven worden geboekt en niet aan  gezinnen.

Vermogensoverdrachten aan gezinnen : Deze reeks bestaat 
hoofdzakelijk uit de vergoedingen van oorlogs- en ram p
schade aan het onroerende bezit van gezinnen.

Vermogensoverdrachten aan en van het buitenland : O nder de 
vermogensoverdrachten tussen de overheden van staten 
worden hoofdzakelijk begrepen : giften m et het oog op 
investeringen in het buitenland, herstelbetalingen.

Vermogensoverdrachten van gezinnen : H ierin zijn begrepen 
legaten aan de overheid en aan haar toevallende nala
tenschappen alsmede verbeurdverklaringen en soortge
lijke maatregelen.

Vermogensheffingen : H et gaat hier om successie- en schen
kingsrechten, doorgaans ten laste van gezinnen en ook 
om speciale vermogensheffingen, d a t wil zeggen belastin
gen op het kapitaal die een uitzonderlijk of eenmalig 
karakter hebben.

6. Vermogensoverdrachten binnen de overheidssector

Zoals bij de lopende verrichtingen gaat het hier om 
financiële betrekkingen tussen de diverse overheidssec
toren. Zij om vatten hoofdzakelijk investeringsbijdragen 
van de centrale overheid aan de gewestelijke en lokale 
overheden.

Voor de diverse omschrijvingen van de subsectoren : zie 
de com m entaar onder pun t 4.

Vereisen enige toelichting :

Vermogensoverdrachten aan provincies, gemeenten en daarmee 
gelijkgestelde lichamen : N aast de directe subsidies van de 
S taat en de tussenkomsten van fondsen die gestijfd 
worden door de Schatkist, zijn hier eveneens begrepen de 
door de S taat bij overeenkomst ten laste genomen 
aflossingen van de leningen der gem eenten bij het 
Gemeentekrediet van België.

De subsidies aan de ondergeschikte besturen hebben 
betrekking op de bouw van scholen, de sloping van 
krotwoningen, de zuivering van afvalwaters, de aankoop 
en de aanleg van groene ruim ten, de culturele en 
toeristische infrastructuur, de door de lagere overheden 
beheerde havens, de bouw van openbare ziekenhuizen.
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Vermogensoverdrachten aan het vrij onderwijs : Deze kapitaal- 
subsidies hebben hoofdzakelijk betrekking op toelagen 
aan de vrije universiteiten ten behoeve van hun uitrus- 
tingsuitgaven en de bouw van academ ische zieken
huizen.

7. Investeringen (civiel)

In deze hoofdgroep worden de uitgaven voor reële 
kapitaalvorm ing door de overheid gerangschikt.

H ierin zijn begrepen de investeringen via het W egen
fonds, via de Intercom m unale verenigingen voor auto
snelwegen alsook die m et betrekking tot de werken aan 
het A lbertkanaal en de Rupel.

Aankoop van grond en gebouwen : T o t de hier bedoelde grond 
behoort zowel die aangekocht voor bebouwing als die 
aangekocht of onteigend met het oog op de aanleg van 
wegen, kanalen, enz.

Nieuwbouw van gebouwen : H et betreft hier vooral burger
lijke dienstgebouwen, scholen, laboratoria, musea.

Aanleg van wegen en waterbouwkundige werken : Deze rubriek 
om vat de aanleg van wegen, straten, havens, kanalen, 
kanalisaties, kunstwerken en alle constructies die daarbij 
horen zoals bruggen, sluizen, viaducten, tunnels. H et 
gaat zowel om nieuwbouw als om w aardeverm eerderend 
onderhoud van voornoemde projecten.

Aankoop van duurzame roerende goederen : De norm ale levens
duur van deze goederen bedraagt meer dan één ja a r . Zij 
zijn grotendeels bestemd voor de uitrusting van de 
instellingen van het rijksonderwijs.

8. Kredietverleningen en deelnemingen

Deze hoofdgroep bevat aan de debetzijde de diverse 
vormen van kapitaalverstrekkingen door de overheid aan 
de andere sectoren, met uitsluiting van vermogensover
drachten, en aan de creditzijde de terugbetalingen daar
op. Aan de zijde van de uitgaven worden dus die 
verrichtingen geboekt w aaruit voor de S taat een reële 
vordering ontstaat, hetzij als aandeelhouder, hetzij als 
kredietverstrekker. O nderscheid dient gem aakt tussen 
enerzijds kredietverleningen (waarbij de S taat optreedt 
als bankier of obligatiehouder) en anderzijds deelnem in
gen en kapitaalverstrekkingen die m et deelneming kun
nen gelijkgesteld worden (waarbij de S taat optreedt als 
aandeelhouder of als alleeneigenaar).

Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven : Zij heb
ben grotendeels betrekking op de financiering van de 
N .B .M .S., de m etro’s en pré-m etro’s en de scheepsbouw.

Kredietverleningen aan en deelnemingen in het buitenland : Zij 
hebben in het bijzonder betrekking op de ontwikke
lingslanden, onder meer onder de vorm van leningen van 
staat tot staat en van deelneming in de In ternationale 
Ontwikkelingsassociatie. De deelnem ing van België in 
het kapitaal van de grote internationale organisaties is 
eveneens hieronder begrepen.

9. Terugbetalingen en liquidaties van deelnemingen 

H et gaat hier om dezelfde sectoren als onder 8.

10. Aflossingen van de schuld

De opgenomen bedragen bevatten naast de aflossingen 
van de directe rijksschuld eveneens die van sommige

autonom e fondsen en instellingen, zoals de Autonome 
K as voor Oorlogsschade (thans Nationale Kas voor 
R am penschade), het Dotatiefonds voor oorlogspensioe- 
nen, en van organism en tot wier opdracht de grote 
infrastructuurw erken behoren (Wegenfonds, Intercom 
m unales voor de autosnelwegen).

De som van het saldo van lopende verrichtingen en dat 
van de kapitaalverrichtingen geeft het netto-financie- 
ringstekort (weergegeven als I I I  in tabel X I-4). Voegt 
men hierbij de schuldaflossingen dan bekomt men het 
eindsaldo of het bruto-financieringstekort, d it is het globale 
bruto-bedrag d a t de S taat in het betrokken ja a r  zal 
moeten ontlenen om aan al zijn verplichtingen of uitga
ven, met inbegrip van de aflossingen en de terugbetalin
gen van vroeger aangegane leningen, het hoofd te kunnen 
bieden.

c. Wijzigingen in de tijd

Voor de periode 1970-1980 zijn vijf wijzigingen van 
belang :
1. Een eerste wijziging betreft de financieringsm odali- 

teiten van de Belgische bijdrage tot de begroting van 
de Europese Gem eenschappen. T o t in 1971 w ordt die 
bijdrage volledig in de lopende uitgaven ingeschre
ven. V anaf 1971 wordt, wegens het afstaan van een 
groot gedeelte der invoerrechten aan de E.E .G . als 
eigen ontvangsten, de financiële participatie  van 
België in de uitgaven van de E.E.G . m et een zelfde 
deel verm inderd; sedert 1979 verm indert die finan
ciële participatie nog tot een relatief klein deel, daar 
een gedeelte van de opbrengst van de belasting over 
de toegevoegde w aarde aan de G em eenschappen als 
eigen ontvangsten w ordt toegekend;

2. V anaf 1979 neemt een gedeelte van de hulp aan de 
steenkoolmijnen, die verleend w ordt door middel van 
inkom ensoverdrachten aan de bedrijven de vorm aan 
van kredietverleningen of participaties ten laste geno
men door een autonom e instelling w aarvan de ver
richtingen niet in de hergroepering geconsolideerd 
worden;

3. Ingevolge de invoering van het « stelsel van de 
norm alisatie van de spoorwegrekeningen » zijn vanaf
1971 de lasten betreffende het Hernieuwingsfonds 
van de N.M .B.S., voorheen voorkomend op de kapi
taalrekening, gerangschikt in de lopende rekening 
onder de rubriek « T ransferten aan bedrijven »;

4. De kredieten bestemd tot dekking van de terugbeta
lingen van de overdrachttaks begrepen in de stocks, 
verricht krachtens artikel 99 van het wetboek van de 
belasting over de toegevoegde w aarde, worden voor 
1972-1975 buiten beschouwing gelaten;

5. De uitgaven en ontvangsten van de K as van wedu
wen en wezen worden vanaf 1973 bruto  geboekt.

Tabel XI-5

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten van de provincies

1. Basisgegevens

a. Inhoud : O ntvangsten en uitgaven van de provincies 
per begrotingsjaar ingedeeld tot 1974 naar begroting
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en vanaf 1975 naar economische stroom. De gepubli
ceerde cijfers zijn gebaseerd op de definitieve rekenin
gen van de vastgestelde rechten en van de vastge
stelde uitgaven van de ja ren  1970-1972 en op de 
voorlopige rekeningen voor de volgende jaren.

b. Eenheid : : M iljarden franken. De oorspronkelijke 
statistiek is opgesteld in duizenden franken.

c. Bron : N .I.S. —  Statistisch Jaarboek  van België -  
Hoofdstuk « O penbare financiën ».
De statistiek bestaat vanaf 1870.

d. Frequentie : Cijfers per begrotingsjaar. De rekeningen 
met betrekking op een bepaald begrotingsjaar wor
den afgesloten op 31 m aart van. het volgende kalen
derjaar.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

a. Periode 1970-1974

T ot 1974 heeft men twee facetten in de begroting : 
vooreerst het facet gewone en buitengewone uitgaven en 
ontvangsten. De gewone uitgaven en ontvangsten betref
fen grosso modo de lopende uitgaven (wedden en lonen 
en sociale lasten, materiële lopende aankopen) terwijl de 
buitengewone ontvangsten en uitgaven globaal genomen 
overeenstemmen met de investeringen.

H et tweede facet betreft uitgaven en ontvangsten die 
eigen zijn aan het dienstjaar en die welke voortvloeien uit 
vorige dienstjaren. De transacties eigen aan het dienst
ja a r  zijn opgenomen in de begroting van het betreffende 
ja a r  en datzelfde ja a r  via de kas gepasseerd. T ransacties 
der vorige dienstjaren verwijzen naar uitvoeringen van 
program m a’s uit begrotingen der voorbije jaren .

b. Periode 1975-1980

De indeling gebeurde naar economische stroom. De 
economische classificering van de openbare ontvangsten 
en uitgaven, door Benelux voorgeschreven en op de 
provincie- en gemeentebegroting toegepast, kan onder 
volgende rubrieken sam engevat worden :
—  Uitgaven : personeel, werkingskosten, overdrachten, 

schuld.
—  O ntvangsten : prestaties, overdrachten, schuld;

De interne verrichtingen zijn geen eigenlijke economi
sche stromen. De volgende definities gelden :

De lopende verrichtingen voor goederen en diensten 
(consumptieve bestedingen) worden, voor de uitgaven, 
over de rubrieken « personeel » en « werkingskosten » 
verdeeld, terwijl de ontvangsten onder « prestaties » 
verenigd worden.

Personeel : W edden, lonen en sociale lasten voor het 
personeel da t door een arbeidscontract (hoofdbe
trekking) aan de adm inistratie verbonden is en de perso
neelsuitgaven (eigenlijke wedden en lonen, rechtstreekse 
sociale toelagen, werkgeversbijdragen voor sociale verze
kering, werkgeversbijdragen aan de pensioenfondsen 
buiten de sociale verzekering, geldelijke tegemoetkomin
gen voor het personeel ter vervanging van voordelen in 
natura, rechtstreeks aan de rechthebbende uitbetaalde 
pensioenen, arbeidsongevallen en beroepsziekten, 
beroepsopleiding, bijdrage aan de gemeenschappelijke 
sociale dienst ten behoeve van het personeel, toelagen 
aan de tewerkgestelde werklozen).

Werkingskosten : K osten die om dienstredenen door het 
overheidspersoneel worden gemaakt, honoraria en uitga
ven voor personen die niet kunnen beschouwd worden 
als overheidspersoneel, adm inistratieve en technische 
werkingsuitgaven, werkingsuitgaven voor de gebouwen, 
huurgelden en belastingen voor de gehuurde gebouwen 
en terreinen, exploitatiekosten van de vervoermiddelen 
in eigen beheer, uitgaven voor financieel beheer, belas
tingen (namelijk roerende en onroerende voorheffing), 
werkingsuitgaven voor de wegen.

W orden onder overdrachten geklasseerd :

a) de inkom ensoverdrachten aan en uit andere sec
toren :

—  de huur- en renteverlagende toelagen aan openbare 
en privé-bedrijven;

—  de overige rechtstreekse of onrechtstreekse toelagen 
aan  bedrijven (onder meer bouwbedrijven, land
bouw);

—  de inkom ensoverdrachten, rechtstreeks of onrecht
streeks, aan  de gezinnen;

—  de inkom ensoverdrachten aan het buitenland;
—  de ontvangsten worden principieel gevormd door de 

belastingen, taksen en retributies en de andere bijdra
gen uit de bedrijven en gezinnen (door verzekerings
m aatschappijen u itbetaalde vergoedingen, giften en 
stichtingen, boeten, stortingen voor pensioenen in de 
gemeentekas).

b) de inkom ensoverdrachten binnen de overheidssector. 

O nder de schuld zijn de volgende posten te vinden :

a) de ontvangsten en uitgaven van renten :
—  de betaalde interesten op leningen ten laste van de 

ondergeschikte overheden, van de S taat of van der
den alsmede de interesten op leningen, opgenomen 
door derden, en gewaarborgd door ondergeschikte 
overheden;

—  de debetinteresten op de rekeningen geopend bij 
financiële instellingen;

—  de betaalde nalatigheidsinteresten, de emissiepremies 
voor leningen en de levenslange of eeuwigdurende 
renten;

—  de ontvangen interesten op de overheidsvorderingen 
(op belegde gelden, op leningen, opgenomen door de 
ondergeschikte overheden ten behoeve van derden, 
door hen gewaarborgd of niet);

—  de creditinteresten op rekeningen bij financiële instel
lingen geopend;

—  de verkregen nalatigheidsinteresten, de eeuwigdu
rende renten.

b) de bijdragen in exploitatieverliezen van overheids
bedrijven (eventueel m et inbegrip van rentelasten uit 
leningen); de dividenden uit deelneming aan het 
kapitaal van overheidsbedrijven, met inbegrip van de 
exploitatiewinst; de dividenden uit deelneming aan 
het kapitaal der privé-bedrijven met inbegrip van 
concessies.

c) betreffende de bedrijven, de kredietverleningen en 
-aflossingen, de stortingen en liquidaties van deelne
mingen, inclusief de aankoop en de verkoop van 
obligaties en aandelen; betreffende de gezinnen en de 
verenigingen zonder winstgevend doel, de krediet
verleningen en -aflossingen; betreffende het buiten
land (internationale instellingen in het binnen- of
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buitenland, andere), de kredietverleningen en -aflos- 
singen (m et inbegrip van de aan- en verkoop van 
onroerende goederen in het buitenland); binnen de 
overheidssector (centrale overheid, sociale verzeke
ring, provincies, agglomeraties, federaties van ge
meenten, gemeenten en daarm ee gelijkgestelde licha
men, het vrij onderwijs), de kredietverleningen en -af
lossingen.

d) de am ortisatie door de ondergeschikte overheden van 
de gevestigde schuld en van de leningen ten laste van 
de ondergeschikte overheden, de Staat, derden, opge
nomen door derden en door hen gewaarborgd; in
schrijving op de schuld en op de leningen, terugbeta
ling door dito.

Prestaties : O m vatten bijdragen voor niet-duurzam e goe
deren en diensten (verkopen, terugbetalingen van p resta
ties en verhuring van materieel aan bedrijven en gezin
nen), verkopen, terugbetalingen van prestaties en verhu
ring van materieel aan de overheidssector, verhuring van 
onroerende goederen aan bedrijven en gezinnen, verhu
ring van onroerende goederen binnen de overheidssector, 
terugbetaling van kosten voor werken tot onderhoud en 
herstelling van de wegen en w aterbouwkundige werken 
en werken aan de infrastructuur in het algemeen.

Tabel XI-6

Begrotingsuitgaven en -ontvangsten van de gemeenten

1. Basisgegevens

a. Inhoud : O ntvangsten en uitgaven van de gemeenten 
per begrotingsjaar ingedeeld naar economische 
stroom. De gepubliceerde cijfers zijn gebaseerd op de 
definitieve rekeningen van de vastgestelde rechten en 
van de vastgestelde uitgaven. Cijfers voor de jaren
1979 en 1980 zijn niet beschikbaar.

b. Eenheid : M iljarden franken. De oorspronkelijke sta
tistiek is opgesteld in duizenden franken.

c. Bron : N .I.S . —  Statistisch Jaarboek  van België -  
Hoofdstuk « O penbare financiën ».
De statistiek bestaat vanaf 1870.

d. Frequentie : Cijfers per begrotingsjaar. De rekeningen 
m et betrekking op een bepaald begrotingsjaar wor
den afgesloten op 31 m aart van het volgende kalen
derjaar.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

Zie com m entaar bij tabel X I-5  B.

Tabel XI-7

K apitaalverrichtingen van de lokale overheid

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Economische en financiële transacties van de 
lokale overheid. Alle transacties op de middelen- en 
bestedingszijde worden tegenover elkaar geplaatst 
(soms gaat het om veranderingen van vorderingen en 
van schulden voor de financiële transacties).

b. Eenheid : M iljarden Belgische franken. De oorspron
kelijke statistiek is opgesteld in miljoenen franken.

c. Bron : Bureau voor de Statistiek der Europese 
G em eenschappen (Eurostat) : jaarlijkse publicatie 
van de overheidsrekeningen en -statistieken. De sta
tistiek bestaat vanaf 1970.

d. Frequentie : Jaarcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De statistiek is opgesteld in het kader van het Europees 
stelsel van economische rekeningen « ESER », een boek
houdkundig schem a van de uitgaven en ontvangsten van 
de overheid, d a t door de W erkgroep Begrotingsvergelij- 
kingen en de diensten van de Commissie (D irectoraat- 
Generaal Economische en Financiële zaken en Eurostat) 
gezamenlijk is uitgewerkt.

Tabel XI-8

Algemene rekening van de uitgaven en ontvangsten van 
de sociale zekerheid der loontrekkenden

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Algemene rekening van de uitgaven en 
ontvangsten van de sociale verzekering van de loon
trekkenden, onderw orpen aan de R.S.Z. Deze sociale 
verzekering om vat acht takken : ziekte en invaliditeit, 
werkloosheid, pensioenen, familiale prestaties, ja a r 
lijkse vakantie, arbeidsongevallen, beroepsziekten en 
fondsen voor bestaanszekerheid (inclusief het Fonds 
voor de sluiting der ondernem ingen).

b. Eenheid : M iljarden franken. De oorspronkelijke reke
ning is opgesteld in duizenden franken.

c. Bron : M inisterie van Sociale Voorzorg —  Algemeen 
V erslag over de Sociale Zekerheid (jaarlijkse publica
tie). De algemene rekening werd opgem aakt vanaf 
1957.

d. Frequentie : Jaargegevens.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

In  beginsel zijn zowel de uitgaven als de ontvangsten 
gebaseerd op vastgestelde rechten en niet op een kas- 
boekhouding. « O nder vastgestelde rechten dient men te 
verstaan op het gebied van de ontvangsten, de schuldvor
deringen die, tijdens een kalenderjaar, ten gunste van de 
sociale zekerheid door de organen van beheer zijn 
vastgesteld en, op het gebied van de uitgaven, de 
schulden die, tijdens dezelfde periode, door deze organen 
tegenover de gerechtigden aan de sociale zekerheid en de 
overige derden zijn vastgesteld ». O nder tak verstaat 
men « een geheel van eventualiteiten die de mensen van 
hun bestaansm iddelen kunnen beroven of hen sommige 
bijzondere lasten kunnen doen ondergaan » (M inisterie 
van Sociale Voorzorg « Algemeen Verslag van de Sociale 
Zekerheid-1980 »).

Z IE K T E  EN IN V A L ID IT E IT

M en heeft twee onderverdelingen : geneeskundige 
verzorging en ziekte-uitkeringen. Deze tak om vat op zijn 
beurt drie regelingen : de algemene regeling, de regeling
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der zeelieden der koopvaardijvloot en de regeling der 
invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers.

1. Sociale prestaties

Voor de geneeskundige verzorging om vat deze post 
onder meer :
a) Verstrekkingen : gezondheidszorgen in verband met 

internationale overeenkomsten; algemene zorgen 
(artsenhonoraria, tandverzorging); farm aceutische 
verstrekkingen en prothesem ateriaal; param edische 
verzekeringsmedewerkers (kinesitherapie en ver
pleegsters, kunstledem aten en prothese-apparaten); 
speciale verstrekkingen en heelkunde; verlossingen; 
ziekenhuisverpleging (verloskunde, andere zieken- 
huisverpleging); sociale ziekten; ziekenhuisverpleging 
ten laste van het M inisterie van Volksgezondheid 
(gewone zorgen, sociale ziekten).

b) Tenlasteneming van kosten die een voordeel voor de benefician
ten zÿn : assignatiekosten en diversen.

Voor de uitkeringen om vat deze post :
a) Verstrekkingen : kosteloze steenkolenbedeling.
b) Uitkeringen : invaliditeitsuitkeringen; aanvullend pen

sioen ter vervanging van het vakantiegeld; uitkerin
gen bij overlijden en begrafeniskosten; vergoedingen 
voor tijdelijke ongeschiktheid; bijkomende uitkering 
voor bevallingsrust; diverse uitkeringen.

c) Tenlasteneming van kosten die een voordeel voor de benefician
ten zijn : assignatiekosten en diversen.

2. Lopende werkingsuitgaven

W orden zowel voor de deelsector geneeskundige verzor
ging als voor de ziekte-uitkeringen onderverdeeld in :
a) Centrale instellingen : bezoldigingen van het adm ini

stratief personeel; sociale lasten uit de sociale wetge
ving —  werkgeversaandeel; sociale lasten buiten de 
sociale wetgeving (werkgeversbijdrage); bezoldigin
gen aan personen adm inistratief verbonden aan de 
instelling; sociale dienst van het personeel.
De centrale instellingen om vatten het R ijkinstituut 
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (R .I.Z .I.V .), 
de H ulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder 
Belgische vlag (H .V .K .) en de inningsinstellingen.

b) Primaire instellingen : De prim aire instellingen om vat
ten enkel het R .I.Z .I.V .

3. Financiële lasten

Lasten op leningen en voorschotten; kwijtgescholden of 
oninvorderbare verwijlintresten op bijdragen; provisies 
voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake intresten.

4. Uitgaven die een vermindering van de ontvangsten uitmaken

Kwade posten inzake bijdrageopslagen en boeten; kwade 
posten inzake niet-terugvorderbare tegemoetkomingen 
der openbare diensten; provisies voor twijfelachtige 
schuldvorderingen inzake aangegeven bijdragen; provi
sies voor twijfelachtige schuldvorderingen inzake bijdra
geopslagen en boeten.

5. Besparing van de Belgische instellingen van sociale verzeke
ring

Beweging der verdelingsreserves; beweging van de niet 
geaffecteerde reserves van de inningsinstellingen; bewe
ging van het fonds van het vastliggend.

6bis. Diverse transfers aan derden

Belastingen ten bezware van de instellingen; diverse 
overdrachten aan Belgische derden; sociaal sta tuu t (*); 
intresten aan de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (*); 
diverse overdrachten; inkom ensoverdrachten naar het 
buitenland.

7. Interne transfers

Transfers tussen de sectoren onderling (zie opsomming 
hierboven) en binnen de sector ziekte en invaliditeit zelf 
naar het R .I.Z .I.V ., naar de H .V .K . en naar de in
ningsinstellingen.

8. Verschuldigde sociale bijdragen

Bijdragen ten laste van de werknemers; ten laste van de 
werkgevers; bijdragen verschuldigd door de genieters 
van sociale prestaties; persoonlijke bijdragen; bijdra
geopslagen en boeten en voor de uitkeringen-sector : 
« bijdragen a rato van het inkomen » en « persoonlijke 
bijdragen ».

9. Belastingen en taksen

Een bepaald percentage van de autoverzekeringspremie 
wordt gestort in de ziekte- en invaliditeitskas; voor de 
geneeskundige verzorging komt d aar nog een specifieke 
bijdrage uit accijnzen op tabak bij.

10. Niet terugvorderbare tegemoetkoming van de overheid

Tussenkom sten van de centrale overheid en van het 
M inisterie van Volksgezondheid (tussenkomst in de 
ziekenhuisverpleging).

11. Opbrengst van de kapitaalplaatsingen

Verwijlintresten en intresten op bankrekeningen, 
verkoop en wederverkoop van verbruiksgoederen, huur 
van gebouwen en inkom ensoverdrachten van het buiten
land.

12. Ontvangsten die een vermindering van de uigaven uitmaken

O nder meer terug te vorderen, ten onrechte uitbetaalde 
prestaties.

13. Interne transfers 

Zie 7.

W E R K L O O SH E ID

1. Sociale prestaties

a) Verstrekkingen : uitgaven voor beroepsvorming en voor 
beroepsheropleiding.

b) Uitkeringen : werkloosheidsuitkeringen; brugpensioen; 
vergoedingen voor beroepsvorm ing en -opleiding; 
tewerkstelling van werklozen door de openbare bestu
ren; tenlastenem ing van de lasten van de werkgevers; 
bijzonder tijdelijk kader; diversen.

c) Tenlasteneming van kosten die een voordeel voor de benefician
ten zijn : assignatiekosten en diversen.

2 tot 7. Zie Ziekte en invaliditeit

(*) enkel bij g en eesk u n d ig e  ve rzo rg in g .
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8. Verschuldigde sociale bijdragen

Bijdragen ten laste van de werknemers; ten laste van de 
werkgevers; bijdragen verschuldigd door de genieters 
van sociale prestaties; bijdrageopslagen en boeten.

10. Niet terugvorderbare tegemoetkomingen van de overheid

Deze tegemoetkomingen zijn volledig afkomstig van de 
centrale overheid.

11. Opbrengst van de kapitaalplaatsingen 

Zie Ziekte en invaliditeit.

PEN SIO EN EN  

1. Sociale prestaties

a) Verstrekkingen : kosteloze steenkolenbedeling.
b) Uitkeringen : ouderdom srenten; overlevingsrenten; 

renten voor oorlogsfeiten; ouderdomspensioenen; 
overlevingspensioenen; aanpassingsuitkeringen voor 
weduwen; kapitalen van renten; welvaartsprem ie; 
vakantiegeld; kosteloze steenkolen in speciën; aanvul
ling bijzonder brugpensioen.

c) Tenlasteneming van kosten die een voordeel voor de benefician
ten zijn : assignatiekosten.

2 en 3. Zie Ziekte en invaliditeit.

4. Uitgaven die een vermindering van de ontvangsten uitmaken

H et gaat om diverse « kwade posten » en « provisies voor 
twijfelachtige schuldvorderingen ».

5. Besparing van de R.S.Z.-instellingen 

Zie Ziekte en invaliditeit.

6bis. Diverse transfers aan derden

Transfers naar de andere takken van de R.S.Z. en 
transfers binnen de tak pensioenen zelf, namelijk naar de 
Rijksdienst voor werknemerspensioenen, naar de diverse 
inningsinstellingen en naar de individuele kapitalisatie.

8. Verschuldigde sociale bijdragen

Zie 8. Werkloosheid.

10. Niet terugvorderbare tegemoetkoming van de overheid 

Subsidie van de centrale overheid.

11 tot 13. Zie Ziekte en invaliditeit.

13bis. Externe transfers

Transfers afkomstig van de sociale verzekering van de 
zelfstandigen.

FA M ILIA LE PRESTA TIES

Deze deeltak van de R.S.Z. van de werknemers verstrekt 
allerlei diensten aan gezinnen.

1. Sociale prestaties

De toegekende sociale prestaties aan  gezinnen om vatten :
a) Verstrekkingen : diensten voor gezinshulp; bew aar

plaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaa r.

b) Uitkeringen : kraamgeld; gewone kinderbijslagen; kin
derbijslagen aan invaliden; wezenbijslagen; kinder
bijslagen voor minder-validen; gezinsvakantiebijslag; 
bijzondere bijslag (14de m aand); diverse kinderbij
slagen.

c) Tenlasteneming van kosten die een voordeel voor de benefician
ten zÿn : assignatiekosten en diversen.

2 tot 6bis. Zie Ziekte en invaliditeit.

7. Interne transfers

Transfers naar de andere takken van de R.S.Z. en binnen 
de tak familiale prestaties zelf naar de Rijksdienst voor 
K inderbijslag voor werknemers en de kinderbijslagfond- 
sen, naar collectieve uitrustingen en diensten en naar 
inningsinstellingen.

8. tot 13bis. Zie Ziekte en invaliditeit.

JA A R L IJK SE  V A K A N TIE

1. Sociale prestaties

H et gewoon vakantiegeld; het aanvullend vakantiegeld 
voor ondergrondse mijnwerkers; een reeks toelagen aller
hande en de assignatiekosten.

2 tot 13. Zie Ziekte en invaliditeit. De transfers binnen 
de tak « Jaarlijkse  vakantie » zelf gaan, behalve naar de 
inningsinstellingen, naar de Rijksdienst voor jaarlijkse 
vakantie en naar de C om pensatiedienst voor betaald 
verlof der zeelieden.

A R BEID SO N G EV A LLEN

1. Sociale prestaties

a) Verstrekkingen : medische, heelkundige, farm aceuti
sche en verplegingskosten; kunstledem aten en pro- 
theseapparaten. x

b) Uitkeringen : invaliditeitsrenten; renten aan rechtheb
benden; kapitalen van renten; begrafeniskosten; 
dagelijkse vergoedingen; jaarlijkse toelagen; aanvul
lende en speciale bijslagen; aanpassingsbijslagen; 
diverse uitkeringen.

c) Tenlasteneming van kosten die een voordeel voor de benefician
ten zijn : assignatiekosten en diversen.

2 tot 13. Zie Ziekte en invaliditeit. M en notere nog dat 
de « Diverse transfers aan derden », binnen de tak wel te 
verstaan, naar diverse erkende private verzekeringsin
stellingen, naar het Fonds voor Arbeidsongevallen en 
naar de inningsinstellingen gaan.

B E R O E PSZ IE K T E N

Alhoewel het onderscheid tussen de tak « Beroeps
ziekten » en de tak « Arbeidsongevallen » goed tot uiting 
komt in de aard  van de sociale prestaties die geleverd 
worden, kan men in grote trekken toch stellen dat 
arbeidsongevallen vooral eenmalige gebeurtenissen be
treft, ongevallen op het werk o f van en naar het werk, met 
herstel achteraf, terwijl « beroepsziekten » meer de per
m anente ziektes ten gevolge van een bepaalde beroeps
uitoefening betreft.
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1. Sociale prestaties

Buiten de traditionele tenlastennem ing van kosten die 
een voordeel voor de beneficianten uitm aken treft men 
bij de uitkeringen aan : invaliditeitsrenten; renten aan 
rechthebbenden; uitkeringen en diverse toelagen.

2 tot 13. Zie Ziekte en invaliditeit. De interne transfers, 
binnen de tak zelf, gaan naar het Fonds voor de Beroeps
ziekten en naar de inningsinstellingen.

FO N D SEN  V O O R  BESTA A N SZEK ER H EID  EN 
V O O R  D E S L U IT IN G  D ER O N D ER N EM IN G EN

De fondsen voor bestaanszekerheid hebben onder andere 
als doel tegemoetkomingen te verstrekken bij de sluiting 
van ondernem ingen en aanvullingen te verstrekken bij de 
gewone R.S.Z.-uitkeringen. H et betreft hier regelingen 
die slechts gelden voor één bepaalde sector. H et fonds 
voor de bestaanszekerheid in de bouw bijvoorbeeld 
verstrekt aanvullende werkloosheidsvergoedingen bij 
technische werkloosheid gedurende de winterm aanden.

Er bestaan fondsen voor de bestaanszekerheid voor bijna 
alle sectoren van de economie (voor een exhaustieve 
opsomming, zie het Jaarverslag  van de R.S.Z.).

De sociale bijdragen worden hier ook berekend op het 
loon en schommelen sterk van sector tot sector.

De uitgaven van deze tak bestaan vooral uit overdrach
ten naar de diverse fondsen (vooral naar het Fonds voor 
de sluiting der ondernem ingen).

H et ' « Algemeen Verslag over de Sociale Zekerheid » 
geeft slechts de gegroepeerde rekening van 6 van de 
8 takken. De takken «Jaarlijkse vakantie » en « Fondsen 
voor bestaanszekerheid » worden afzonderlijk behandeld 
om internationale vergelijkingen mogelijk te maken, 
alhoewel in België ook deze twee takken volledig geïnte
greerd zijn in het systeem van de sociale verzekering.

Tabel XI-9

Algemene rekening van de uitgaven en ontvangsten van 
de sociale zekerheid der zelfstandigen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Algemene rekening van de uitgaven en 
ontvangsten van de sociale verzekering van de zelf
standigen met de vier takken : ziekte en invaliditeit, 
pensioenen, familiale prestaties en « sociale verzeke
ringskas ».

b. Eenheid : M iljarden franken. De oorspronkelijke reke
ning is opgesteld in duizenden franken.

c. Bron : M inisterie van Sociale Voorzorg —  Algemeen 
Verslag over de Sociale Zekerheid (jaarlijkse publica
tie). De algemene rekening werd opgem aakt vanaf 
1957.

d. Frequentie : Jaargegevens.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling 

Z IE K T E  EN IN V A L ID IT E IT

Sedert 1 ju li 1971 geldt voor de zelfstandigen en helpers 
op wie het s ta tuu t voor zelfstandigen van toepassing is,

een regeling voor verzekering tegen ziekte en invaliditeit, 
die overeenkomstig is met die voor werknemers.

De verzekeringstak, w aarvan de rekening de ontvangsten 
en de uitgaven omvat, is bijgevolg sam engesteld uit de 
twee sectoren « geneeskundige verzorging » en « uitke
ringen ».

H et koninklijk besluit van 20 ju li 1971 voert bovendien 
vanaf 1 ju li 1971, een verzekering tegen arbeidsonge
schiktheid in ten voordele van de zelfstandigen. Zoals in 
de regeling voor loontrekkenden, is er een periode van 
prim aire ongeschiktheid voorzien van één ja a r  (w aarvan 
de eerste drie m aanden in de regeling voor zelfstandigen 
niet vergoedbaar zijn); gevolgd door een periode van 
invaliditeit, vanaf het tw eedejaar. In  tegenstelling tot de 
regeling voor de loontrekkenden, w aar de uitkeringen 
worden vastgesteld in functie van een begrensd b ru to
loon, gaat het in de regeling voor zelfstandigen om 
forfaitaire bedragen.

1. Sociale prestaties

H et betreft een analoge tak als bij de sociale verzekering 
van de loontrekkenden (zie tabel X I-8).

2. Lopende werkingsuitgaven

De lopende werkingsuitgaven betreffen lonen en wedden, 
aankoop van goederen en diensten en afschrijvingen.

3. Financiële lasten 

Lasten van leningen.

4 tot 7. De omschrijving van deze posten is identiek als 
voor de sociale verzekeringstakken van de werknemers.

8. Verschuldigde sociale bijdragen

In  tegenstelling met de werknemers w aar zowel werkge
vers als werknemers een bepaald percentage van het loon 
storten, financieren de zelfstandigen hun sociale zeker
heid enerzijds via bijdragen in functie van het inkomen 
en, voor een kleiner deel, via persoonlijke bijdragen.

9. Belastingen en taksen

Een bijdrage uit de autoverzekering.

10. Niet terugvorderb are tegemoetkomingen van de overheid

Tussenkomsten van de centrale overheid en van het 
M inisterie van Volksgezondheid (tussenkom st in de 
ziekenhuisverpleging).

PEN SIO EN EN

De uitgaven bestaan vooral u it de toegekende on
voorwaardelijke pensioenen en uit de rust- en overle
vingspensioenen, terwijl de inkomsten bestaan uit bijdra
gen in functie van het inkomen en uit bijdrageverhogin- 
gen en boeten.

FA M ILIA LE PR ESTA TIES

H et gaat hier om een analoge tak als bij de sociale 
verzekering van de loontrekkenden (zie tabel X I-8), zij 
het da t de toegekende sociale prestaties w at beperkter in 
om vang en aan tal zijn.

153



SO CIA LE V E R ZEK ER IN G SFO N D SEN

De sociale verzekeringsfondsen zijn de prim aire instellin
gen die zorgen voor de inning van de bijdragen en voor 
een deel ook zorg dragen voor de distributie van de 
uitgaven van de drie hogergenoemde takken.

Deze fondsen hebben dan  ook vooral werkingsuitgaven 
als voornaam ste uitgavenpost, eerder dan sociale presta
ties.

Evenals de statistieken betreffende de sociale verzekering 
der werknemers werden ook deze statistieken opgesteld 
volgens de regels van het « Algemeen boekhoudplan », 
die werden vastgelegd door de « Commissie voor de 
norm alisatie van de boekhouding der instellingen van 
openbaar nut van de sociale verzekering ».

T abel X I-10

K apitaalverrichtingen van de sociale zekerheid 

Basisgegevens

a. Inhoud : Zie ook de com m entaar bij tabel X I-7. De 
subsector sociale zèkerheid (sociale verzekeringsin
stellingen in de Eurostat-term inologie) om vat alle 
centrale en plaatselijke institutionele eenheden w aar
van de hoofdactiviteit bestaat uit het verstrekken van 
sociale uitkeringen (hetzij aan loontrekkenden, hetzij 
aan  zelfstandigen) en die hun middelen voornamelijk 
verkrijgen uit verplichte sociale verzekeringspremies.

Deze subsector om vat meer bepaald de (zelfstandige) 
pensioenfondsen en de andere verzekeraars waarbij de 
prem ie aan de verzekerden w ordt opgelegd onafhankelijk 
van het individuele risico w aaraan zij blootstaan.

b. Eenheid : M iljarden franken. De oorspronkelijke reke
ning is opgesteld in miljoenen franken.

c. Bron : Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gem eenschappen —  Eurostat. De statistiek bestaat 
vanaf 1970.

d. Frequentie : Jaargegevens.

T ab e l X I-11

O ntvangsten, uitgaven en nettofmancieringsbehoefte van
de gezamenlijke overheid

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Deze tabel wil een sam envatting geven van 
de voorgaande tabellen. De gezamenlijke overheid is 
gedefinieerd als de verzameling van de centrale 
overheid, de lagere overheden (provincies en gemeen
ten) en de sociale verzekering. Ten gevolge van het 
feit d a t de bron van deze reeks soms verschillend is 
van de bronnen van de voorgaande reeksen is het niet 
altijd mogelijk de reeksen uit tabel XI-11 weer te 
geven als exacte aggregaten van deze laatste.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bronnen : N .I.S. —  Nationale rekeningen; M inisterie 
van Financiën —  Economische hergroepering van de

uitgaven van de centrale overheid; Bureau voor de 
Statistiek der Europese G em eenschappen —  N atio
nale rekeningen; diverse andere bronnen. Berekenin
gen van de N.B.B.
De berekeningen werden uitgevoerd vanaf 1960.

d. Frequentie : Jaargegevens.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De rubriek directe belastingen is de som van de directe 
belastingen der gezinnen en der vennootschappen, gege
vens die afkomstig zijn uit de tabel 1-17 « Rekening 2 —  
Lopende verrichtingen van de overheid » van de natio
nale rekeningen.

De indirecte belastingen komen uit dezelfde tabel en zijn 
a ldaar identiek benoemd, m et dien verstande d a t de 
onvangsten afgedragen aan de Europese Gem eenschap 
(zie tabel XI-2) in hun geheel opgenomen worden in 
rubriek 1.2 en niet meer apart vermeld zijn.

De rubriek sociale zekerheidsbijdragen stem t volledig over
een met « Bijdragen sociale zekerheid gesalarieerden en 
zelfstandigen » in de hogergenoemde tabel.

De rubriek kapitaalbelastingen daarentegen is afgeleid uit 
de gelijknamige rubriek in het Stelsel van N ationale 
Rekeningen van het Europese Stelsel van Economische 
Rekeningen (ESER).

De rubriek niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten is de 
rubriek « Inkomen uit vermogen en ondernem ersinko- 
men toevloeiend aan de overheid » uit de nationale 
rekeningen verm inderd m et de tegemoetkomingen in de 
rentelasten en in de exploitatieverliezen van de openbare 
bedrijven. Zij zijn onder pun t 2.2 en 2.5 ap a rt opgeno
men in tabel X I -11.

De rubriek goederen en diensten (netto) is integraal overgeno
men uit de nationale rekeningen, tabel 1-12 «B esteding 
van het nationaal produkt —  Ram ingen in werkelijke 
prijzen », rubriek « O verheidsconsum ptie », m et dien 
verstande da t de toegerekende huur en de afschrijvingen 
afgetrokken zijn, terwijl de uitgaven ter bevordering van 
de werkgelegenheid (de lonen en wedden van werklozen 
die tewerkgesteld zijn door de overheid of in het Bij
zonder Tijdelijk K ader) zijn ondergebracht in een aparte  
rubriek 2.3.

De rubriek uitgaven voor werkloosheid en ter bevordering van de 
werkgelegenheid, om vat de werkloosheidsuitkeringen, uit
gaven bestemd voor vervroegde pensionering (diverse 
stelsels), vergoedingen voor beroepsopleiding en omscho
ling, uitgaven in verband m et het derde arbeidscircuit, 
uitkeringen van het Fonds voor Bestaanszekerheid in de 
bouwnijverheid.

De rente is identiek met « In trest van de overheids
schuld » uit de nationale rekeningen.

De lopende overdrachten aan particulieren is dezelfde reeks als 
« Sociale Zekerheid gesalarieerden en zelfstandigen » uit 
de nationale rekeningen, weliswaar verm inderd m et de 
uitgaven voor werkloosheid en de uitgaven ter bevorde
ring van de werkgelegenheid (=  2.3) en verm eerderd met 
de overlevingspensioenen voor weduwen en wezen be
taald door de overheid.
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Subsidies aan bedrijven (2.5) stem t overeen met « Exploita
tiesubsidies » uit de Europese nationale rekeningen 
(ESER). Deze reeks verschilt van de gelijknamige in de 
nationale rekeningen van het N .I.S ., vooral om dat zij de 
tegemoetkomingen in de rentelasten en in de exploitatie
verliezen van de openbare bedrijven omvat.

De lopende overdrachten aan het buitenland (netto) vormen het 
saldo van de rubrieken « Inkom ensoverdrachten aan het 
buitenland » en « Inkom ensoverdrachten van het buiten
land » uit de nationale rekeningen van het N .I.S., 
inclusief de indirecte belastingen afgestaan aan de Euro
pese Gemeenschappen.

De rubriek brutovorming van vast kapitaal is gelijk aan 
« Brutovorm ing van vast kapitaal van de overheidssec
tor » uit de ESER-rekeningen, verm eerderd met de 
investeringen in havenwerken, van alle publiekrechte
lijke lichamen.

Netto kapitaaloverdrachten bestaan uit twee deelrubrieken : 
« Kredietverlening en participaties » en « Overige ». H et 
gaat hier om netto-uitgaven, aangezien de bruto kapi
taaloverdrachten van de overheid aan de overige secto
ren werden verm inderd met de kapitaalontvangsten die, 
in het eerste geval, voortvloeien u it de terugbetaling van 
kredieten en de vereffening van participaties en, in het 
tweede geval, uit de verkoop van gronden en gebouwen 
en uit de ontvangen kapitaaloverdrachten.

De deelrubriek kredietverlening en participaties is de som van 
de netto kredietverlening en participaties in bedrijven en netto 
kredietverlening aan gezinnen u it de economische hergroepe
ring van de verrichtingen van de centrale overheid (zie 
tabel X I-4), plus de hulpverlening aan de nationale 
sectoren en de netto kredietverlening en participaties 
door de lagere publiekrechtelijke licham en, die sam en
gesteld zijn uit andere bronnen. Voor het buitenland 
komen de gegevens uit de betalingsbalans van de
B.L.E.U.

De deelrubriek overige om vat :
—  netto-aankopen van gronden en onlichamelijke 

activa;
—  investeringsbijdragen gestort aan de ingezeten secto

ren (na aftrek van de havenwerken);
—  overige netto kapitaaloverdrachten gestort aan de 

gezinnen en aan de overige ingezeten sectoren 
(ESER-rekeningen) ;

—  sommige overheidstransfers ter financiering van de 
N .M .H . en van de N .L.M .;

—  voor het buitenland : « kapitaaloverdrachten (netto) 
aan België » uit de tabel « De verrichtingen van het 
buitenland met België » uit de nationale rekeningen.

Nota : De cijfers van tabel XI-11 die afkomstig zijn uit de 
nationale rekeningen, stemmen niet altijd overeen met 
die vermeld in hoofdstuk I, die een latere, aangepaste 
versie vormen van de rekeningen.
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XII. Vorderingen en schulden in de Belgische economie

A. ALGEMENE INLEIDING

V oortgaand op de principes van de nationale financiële 
rekeningen en steunend op de in dit verband in het 
buitenland gepubliceerde statistieken, m aakt de N.B.B. 
tabellen op w aarin de gegevens van diverse in België 
bestaande statistische reeksen alsmede balanscijfers van 
bepaalde instellingen en gegevens over de toestand van 
de Schatkist op logische en sam enhangende wijze geher
groepeerd worden. H et betreft enerzijds de tabellen
X II-1 van de « U itstaande vorderingen en schulden » 
en, anderzijds, de tabellen X II-2  van de « Bewegingen 
van de vorderingen en schulden ».

De voor deze laatste categorie tabellen gekozen bena
ming « bewegingen van de vorderingen en schulden » 
lijkt het best overeen te stemmen met de aard van de 
opgetekende verrichtingen. H et is immers niet de bedoe
ling de Belgische rekeningen voor te stellen als tabellen 
van « financiële strom en » of van « geldbewegingen ». 
Zij zijn niet opgem aakt op kasbasis m aar integendeel op 
basis van de « vastgestelde rechten » wanneer deze 
laatste m eetbaar zijn. De term  « vordering » dekt in deze 
statistiek dan ook elk recht op de uitvoering van een 
financiële verplichting w aarvan het bestaan erkend werd.

De gegevens die opgetekend zijn onder de term vorderin
gen kunnen worden ingedeeld in drie wel onderscheiden 
categorieën. De eerste categorie om vat wat men kan 
noemen de «financiële ac tiva» , da t w il’ zeggen het 
geheel van de vorderingen die speciaal worden verwor
ven hetzij om over een kasvoorraad te beschikken, hetzij 
als belegging van liquide geldmiddelen. Een tweede 
categorie om vat de vorderingen welke ontstaan in de 
loop van het produktie- en distributieproces, in zekere 
zin als een uitvloeisel van de activiteit der bedrijven. Tot 
die categorie behoren bijvoorbeeld de kredieten die de 
industriële en commerciële bedrijven toestaan aan hun 
cliënten of leveranciers w anneer ze uitstel van betaling 
geven of vervroegde betalingen doen. Een derde catego
rie vorderingen werd opgetekend door toepassing van het 
beginsel van de registratie op basis van de vastgestelde 
rechten. H et betreft onder meer de reeds vastgestelde 
m aar nog niet vervallen verplichtingen welke in de 
overgangsrekeningen van de balans van sommige instel
lingen als vorderingen geboekt zijn.

De term  « schulden » kreeg de voorkeur boven de term 
« financiële passiva ». Hij wordt gebruikt in zijn eigen
lijke betekenis. Bij de bestanddelen van de balanspassiva 
die in de tabellen zijn opgenomen, wordt het deel van het 
« niet-eisbaar passief » da t bestaat uit kapitaalaandelen 
dan  ook niet als een schuld beschouwd. De uitstaande

bedragen en de bewegingen van de aandelenportefeuilles 
die statistisch konden worden vastgelegd zijn in de 
tabellen pro memorie opgetekend : de bedragen staan 
tussen haakjes en werden niet in aanm erking genomen 
bij de berekening van de sectoriële en gezamenlijke 
totalen.

Vooraleer nader in te gaan op de karakteristieken van de 
tabellen van dit hoofdstuk kan er nog op gewezen worden 
da t in het Jaarverslag  van de N .B .B .1 ook een aantal 
tabellen zijn opgenomen w aar cijfers worden gegeven 
over de financieringsstrom en tussen verschillende secto
ren. H et opzet en de uitwerking van dat statistisch 
m ateriaal verschilt echter nogal grondig van de hier 
besproken tabellen; zo worden in het Jaarverslag  geen 
cijfers gegeven over uitstaande bedragen, doch alleen 
over stroom grootheden; het aantal onderscheiden secto
ren is er veel beperkter en de afbakening ervan is om 
statistische redenen niet volledig dezelfde als in de 
tabellen van dit hoofdstuk; ook de opgenomen vormen 
van activa en verplichtingen zijn nogal verschillend; per 
sector wordt telkens de band gelegd tussen de financiële 
gegevens en de grootheden uit de sectoriële reële natio
nale rekeningen terwijl ook wordt aangegeven op. welke 
m anieren de brutobehoeften aan middelen van de ver
schillende binnenlandse sectoren konden worden gedekt.

a. Vorm van de tabel van de vorderingen en schulden

De tabellen van de u itstaande bedragen en van de 
bewegingen van de vorderingen en schulden in de 
Belgische economie hebben het uitzicht van tabellen met 
dubbele ingang waarin het aantal debiteursectoren die 
op de lijnen voorkomen gelijk is aan da t van de 
crediteursectoren die in de kolommen voorkomen. In 
tegenstelling met de gewone tabellen m et dubbele ingang 
is het aantal lijnen echter groter dan het aantal kolom
men om dat de verschillende soorten van verplichtingen 
van elke debiteursector in lijnen werden uitgezet. De 
schulden van een sector zijn bijgevolg ingedeeld in lijnen, 
tegenover de financiële instrum enten w aarm ee de be
trokken sector schulden heeft aangegaan; de vorderingen 
van een sector zijn ingedeeld in de kolom die de naam  
draagt van deze sector, terwijl de aard  van zijn vorderin
gen wordt aangegeven door de overeenstem m ende ru 
brieken van de lijnen van de tabel.

1 O p  een sy stem a tisch e  m a n ie r  v a n a f  h e t J a a rv e r s la g  1982 (H oofd - 
s tu k  V I I  en  V I I I )  w a a r  ook een  m e th o d o lo g isch e  v e rd u id e lijk in g  
w o rd t gegeven (cijfers v a n a f  1974).
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De keuze van de materiële voorstellingswijze werd be
paald door het doel da t men trachtte te bereiken.

De tabellen hebben in de eerste plaats tot doel een 
overzicht te geven van de financieringen tussen de 
sectoren. D aarom  werden zij zo samengesteld da t elke 
actieve verrichting van een crediteursector verdeeld werd 
over de passieve verrichtingen van ieder van de debiteu- 
rensectoren en, omgekeerd, da t elke passieve verrichting 
van een debiteursector verdeeld werd over de actieve 
verrichtingen van ieder der crediteursectoren. De tabel 
m aakt het bovendien mogelijk de instrum enten van de 
financiering van « sector tot sector » te identificeren 
zonder tot enige hergroepering te moeten overgaan.

Daartegenover heeft de vorm van de tabellen tot gevolg 
d a t de evolutie van de liquiditeit van iedere sector 
m inder duidelijk in het licht wordt gesteld. O m  de 
evolutie van de liquiditeit van een sector te beoordelen 
dient de beweging van zijn min of meer liquide vorderin
gen op het geheel van de debiteursectoren te worden 
vergeleken met de beweging van zijn min of meer liquide 
schulden tegenover het geheel van de crediteursectoren. 
Een dergelijk overzicht is slechts mogelijk nadat som
mige rubrieken gehergroepeerd zijn, w ant ofschoon deze 
tabel onmiddellijk de aard  van de schulden van elke 
sector in het licht stelt en, bijgevolg, de mogelijkheid 
biedt de liquiditeit van hun schulden te beoordelen, geeft 
zij toch geen onmiddellijk beeld van de liquiditeitsgraad 
van de gezamenlijke activa die door de diverse crediteur
sectoren worden aangehouden; de tabel verstrekt welis
w aar aanduidingen betreffende de liquiditeit van de 
vorderingen van iedere crediteursector op iedere debi
teursector afzonderlijk, m aar om een overzicht te beko
men moeten alle vorderingen van elke crediteursector die 
eenzelfde liquiditeitsgraad hebben samengevoegd 
worden.

b. Vorderingen en schulden binnen de sectoren

In tegenstelling met de meeste buitenlandse rekeningen 
registreert de statistiek van de bewegingen der vorderin
gen en schulden in de Belgische economie niet enkel de 
financieringen tussen de sectoren, doch eveneens de 
financieringen binnen de sectoren, da t wil zeggen de 
bewegingen van de vorderingen (schulden) van econo
mische eenheden van een sector op (aan) andere econo
mische eenheden van dezelfde sector.

M et de boeking van de intrasectorale financieringen 
bereikt men bijgevolg meer dan  het eerste doel van de 
nationale rekeningen, met nam e de beschrijving van de 
financieringen tussen de sectoren; men verkrijgt aldus 
aanvullende gegevens doordat bepaalde financiële be
trekkingen tussen de economische eenheden van een
zelfde sector in het licht worden gesteld.

c. Betekenis van de saldi der vorderingen en schulden

De positieve (vorderingen groter dan de schulden) of 
negatieve (schulden groter dan  de vorderingen) saldi 
onderaan de tabellen van de uitstaande bedragen en van 
de bewegingen stem m en voor iedere sector overeen met 
het verschil tussen zijn gezamenlijke vorderingen (abso
lute bedragen of veranderingen) op de verschillende 
sectoren en zijn gezamenlijke schulden (absolute bedra
gen of veranderingen) tegenover de verschillende sec
toren.

Aangezien de gezamenlijke activa en de gezamenlijke 
passiva in de balans van elk economisch subject en van 
elke sector gelijk zijn en gelet op de inhoud van de 
overhavige statistiek, stem t het saldo van de vorderingen 
en schulden overeen m et het positieve of negatieve 
verschil tussen, enerzijds de bruto interne besparing 
verm eerderd m et de externe geldmiddelen opgenomen in 
de vorm van aandelenkapitaal en, anderzijds, de investe
ringen in reële activa (vastliggend en voorraden) en hun 
participaties gevormd door de aandelenportefeuilles.

d. Berekening van de beweging van de vorderingen en schulden

In  de meeste gevallen konden de bewegingen van de 
vorderingen en schulden van elke sector op en tegenover 
ieder van de andere sectoren van de economie alleen 
worden bepaald door de bij het begin en aan het einde 
van de periode u itstaande vorderingen en schulden m et 
elkaar te vergelijken.

De eerste fase voor het uitwerken van de financiële 
rekeningen bestond bijgevolg in het opm aken van een 
enkele balans voor iedere sector die alle nodige indelin
gen omvat. D aartoe werd vooral gebruik gem aakt van de 
individuele balansen van de eenheden w aaruit de sector 
bestaat of van gegevens die reeds een geïntegreerde 
balans vorm en voor een groep eenheden; w anneer de 
balansen niet bestonden werden zij, soms fragm enta
risch, opnieuw samengesteld aan de hand van de be
schikbare gegevens.

In  bepaalde gevallen zijn er geen uitstaande bedragen 
gekend en kunnen alleen de bewegingen geregistreerd 
worden op basis van onder meer betalingsbalansgege- 
vens.

e. Problemen met betrekking tot de sector buitenland

In  de rekeningen van de sector « Buitenland » registreert 
men, in principe, alle bewegingen van de vorderingen en 
schulden van de verschillende sectoren van de Belgische 
economie op en aan het « Buitenland ».

H et komt erop aan te weten in hoever de bewegingen van 
de vorderingen en schulden van het « Buitenland », eerst 
in het totaal en vervolgens per sector, overeenstemmen 
m et de gegevens van de kapitaalrekening van de beta
lingsbalans van de B.L.E.U .

Voor zover men rekening houdt m et de beleggingen in 
aandelen en met het nemen van participaties, zou het 
gezamenlijke saldo van de financiële transacties met het 
buitenland moeten overeenstemmen m et de nettolening 
aan het buitenland. E r zijn evenwel verschillen tussen de 
twee statistieken m aar ze zijn relatief weinig belangrijk. 
De twee reeksen gegevens zouden overigens niet volledig 
kunnen overeenstemmen. De betalingsbalans heeft im 
mers betrekking op België en op het G roothertogdom  
Luxemburg, aangezien deze beide landen op het gebied 
van valutabeleid een eenheid vormen. Zij registreert dus 
de bewegingen van de vorderingen en schulden tussen 
België en het Groothertogdom  Luxem burg, enerzijds, en 
de andere landen, anderzijds; de statistiek van de 
vorderingen en schulden registreert daarentegen in be
ginsel de bewegingen van de vorderingen en schulden 
tussen België, eensdeels, en het buitenland, inclusief het 
Groothertogdom , anderdeels. H et geheel van de trans
acties waarop de betalingsbalans van de B .L .E .U . be
trekking heeft, is dus terzelfder tijd ruim er en beperkter
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dan de transacties die in de financiële rekeningen geregis
treerd zijn; ruim er, om dat het de bewegingen om vat van 
de vorderingen en schulden van het G roothertogdom  ten 
opzichte van vreemde landen andere dan  België; be
perkter, om dat het geen rekening houdt m et de bewegin
gen van de vorderingen en schulden van België ten 
opzichte van het Groothertogdom.

Verschillen tussen het saldo van de kapitaalrekening van 
de betalingsbalans en het saldo van de bewegingen der 
vorderingen en schulden van de sector « B uitenland » 
kunnen eveneens voortvloeien uit het feit da t de twee 
statistieken op basis van verschillende bronnen werden 
opgemaakt; de betalingsbalans w ordt voor een deel 
samengesteld met behulp van door het B .L .I.W . verza
melde gegevens aangaande de betalingsverrichtingen 
m et het buitenland, die door toedoen van de Belgische en 
Luxemburgse banken werden uitgevoerd; de statistiek 
van de bewegingen der vorderingen en schulden steunt 
daarnaast echter ook op de balansen van de in sectoren 
gegroepeerde economische organen of eenheden.

H et is dan ook norm aal da t de sectoriële saldi van de 
financiële transacties met het buitenland —  bijvoorbeeld, 
het saldo van de transacties tussen de sector « S taat » en 
het « Buitenland » —  in beide statistieken niet met 
elkaar overeenstemmen. Deze verschillen zijn niet uit

sluitend toe te schrijven aan de twee hierboven vermelde 
factoren, m et nam e het verschil in het door elk der 
statistieken bestreken geografisch gebied en het verschil 
in de aangewende basisdocumentatie.
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B. COMMENTAAR BIJ DE TABELLEN

1. Basisgegevens

a. Inhoud : U itstaande bedragen en bewegingen van de 
vorderingen en schulden in de Belgische economie.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bron : N.B.B. : Tijdschrift van de N.B.B. —  Statistie
ken —  Hoofdstuk X II. Beschikbaar vanaf : voor de 
uitstaande vorderingen en schulden : 31 december 
1957; voor de bewegingen : ja a r  1958.

d. Frequentie : U itstaande vorderingen en schulden : per 
einde jaa r; bewegingen : jaarcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

a. De sectorindeling van de volkshuishouding 

Aangenomen principes

Voor het afbakenen van de sectoren, werd als basis 
genomen de hom ogeniteit van de financiële gedraging 
van de eenheden w aaruit die sectoren zijn samengesteld. 
Terzelfder tijd heeft men evenwel niet willen afwijken 
van de sectorindeling die reeds in de bestaande mone
taire statistieken werd toegepast. H et is immers van 
belang da t het verband kan worden gelegd tussen de 
gegevens die in de onderscheiden statistieken gepubli
ceerd worden. De sector « Overwegend geldscheppende 
instellingen » om vat aldus ju is t dezelfde instellingen of

gedeelten van instellingen als die welke in de tabel 
X III-1  « Gezamenlijke balansen van de t>verwegend 
geldscheppende instellingen » ' voorkomen. In  deze sta
tistieken zijn het G em eentekrediet van België, en het
H .W .I. slechts opgenomen voor hun m onetaire activiteit 
of voor het gedeelte van hun activiteit da t m et monetaire 
middelen wordt gefinancierd.

H et blijkt dus dat het basiscriterium  van de sectorinde
ling, met name de hom ogeniteit van de financiële gedra
ging, in bepaalde gevallen, ondergeschikt werd gemaakt 
aan de wenselijkheid de nieuwe statistiek m et de reeds 
bestaande in overeenstemming te brengen. Bovenver
melde splitsing van instellingen in onderscheiden « insti
tutionele eenheden », w aartoe besloten werd ten einde de 
sam enhang tussen de verschillende statistieken te behou
den, kan echter in zekere m ate stroken met het genoemde 
basisprincipe. Ze is inderdaad verantwoord op basis van 
dit criterium  wanneer de verschillende institutionele 
eenheden, ingevolge de uiteenlopende aard  van hun 
activiteit, elk hun specifieke financiële gedraging hebben 
binnen het kader van dezelfde instelling; bijvoorbeeld, 
w anneer de verschillende categorieën opgenomen midde
len op een verschillende wijze belegd worden.

1 M e t d it  v e rsch il n o c h ta n s  d a t  h e t  R en ten fo n d s  in  d e  ta b e llen  X I I  als 
een  a fzonderlijke  sec to r w o rd t b esch o u w d , te rw ijl in  tab e l X II I -1  h e t 
R en ten fo n d s  o p g en o m en  w o rd t v o o r h e t gehee l v a n  z ijn  a c tiv ite it d a t  
m e t m o n e ta ire  m id d e len  w o rd t g e fin an c ierd .
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E r dient te worden op gewezen da t de thans vooropge
zette sectorindeling van de volkshuishouding berust op 
de functies van de instellingen of economische subjecten 
gedurende de bestudeerde periode. Die sectorindeling is 
dus niet onveranderlijk. W anneer een wijziging plaats
grijpt in de functies van een instelling, kan het nodig zijn 
deze laatste in een andere sector onder te brengen.

De sectoren van de financiële instellingen

O p basis van het criterium  van de homogeniteit van de 
financiële gedraging, werden vooreerst de financiële 
instellingen van de niet-fmanciële bedrijven afgezonderd.
In  de Belgische reële nationale rekeningen wordt derge
lijk onderscheid niet gemaakt; al de ondernemingen 
worden er in één enkele sector ondergebracht.

D it onderscheid is belangrijk. In  tegenstelling met de 
niet-financiële bedrijven nemen de financiële instellingen 
namelijk geen schulden op om hun eigen investeringen te 
financieren, m aar om de opgenomen of gecreëerde geld
m iddelen in de vorm van vorderingen ter beschikking te 
stellen van economische subjecten m et een financieel 
tekort.

In  de Belgische rekeningen werd bijzondere aandacht 
geschonken aan de beschrijving van de rol van de 
verschillende groepen financiële instellingen in de finan
ciering van de volkshuishouding. H et Belgisch financieel 
apparaat is namelijk zeer verscheiden en w ordt geken
m erkt door tamelijk ver doorgedreven specialisaties. 
Deze laatste vertonen weliswaar een tendens tot verva
ging, m aar de afzonderlijke groepen financiële instellin
gen onderscheiden zich nog steeds van elkaar door de 
aard  van hun hoofdfuncties. H et aantal van deze functies 
ligt aan de basis van de indeling van de financiële 
instellingen in verscheidene sectoren.

Volgende categorieën werden onderscheiden :

1. Overwegend geldscheppende instellingen

Er werd reeds aangestipt da t de sector « Overwegend 
geldscheppende instellingen » dezelfde instellingen en 
gedeelten van de instellingen om vat als die welke in de 
m onetaire statistieken zijn opgenom en1, namelijk : de 
N.B.B., de depositobanken, het B.P.C, het M untfonds 
en, in de m ate da t ze als geldscheppende instellingen 
optreden, het Gemeentekrediet van België en het H .W .I.

2. Rentenfonds

H et Rentenfonds komt in de statistiek voor als een 
afzonderlijke sector ter wille van de specifieke rol die het 
uitoefent2.

3. Spaarkassen, hypotheek- en kapitalisatiem aatschap- 
pijen

4. Instellingen voor verzekering op het leven en tegen 
arbeidsongevallen, pensioenfondsen

5. Kredietinstellingen van de overheidssector :

De financiële instellingen andere dan de overwegend 
geldscheppende en het Rentenfonds kunnen in twee grote 
categorieën ingedeeld worden : de institutionele beleg
gers en de kredietinstellingen van de overheidssector.

De institutionele beleggers zijn financiële instellingen die 
in hoofdzaak het aantrekken en beheren van geldm idde
len tot taak hebben ten einde ze renderend te maken; hun

activiteit als kredietverleners is in zekere m ate afgeleid 
van hun hoofdtaak; hun kredietoperaties worden niet 
bepaald door de aard  zelf van hun activiteit; hun 
keuzemogelijkheid inzake beleggingen w ordt doorgaans 
beperkt door wettelijke reglem enteringen ter bescher
ming van het spaarwezen.

De kredietinstellingen van de openbare sector daaren 
tegen werden gecreëerd om —  meestal specifieke —  
kredieten toe te kennen, (kredieten voor de woningbouw, 
industriële kredieten, landbouw kredieten, enz.). H un 
bedrijvigheid op het stuk van aantrekking van gelden 
vloeit in feite voort uit hun hoofdtaak.

De werkelijk aangenom en sectorindeling kom t hierboven 
voor in de titel van de rubriek (3, 4 en 5).

De hergroepering in een zelfde sector van de spaarkas
sen, hypotheek- en kapitalisatiem aatschappijen kan wil
lekeurig lijken aangezien de hypotheekm aatschappijen 
geen institutionele beleggers zijn zoals de spaarkassen en 
de kapitalisatiem aatschappijen, m aar wel kredietinstel
lingen. Die indeling werd nochtans aangenom en om dat 
in België het merendeel van de hypotheekm aatschap
pijen terzelfder tijd spaarkassen zijn. De hypotheekm aat
schappijen alleen zouden een zeer weinig belangrijke 
sector uitmaken.

De in de sector ondergebrachte spaarkassen om vatten 
niet alleen de private spaarkassen, m aar eveneens de 
Spaarkas van de A SLK 3. Hoewel zij een openbare 
kredietinstelling is, werd de Spaarkas dus niet in de 
sector « Kredietinstellingen van de overheidssector » 
gerangschikt. H et criterium  da t voor de sectorindeling 
der financiële instellingen werd gebruikt, is immers niet 
hun openbaar of hun privaat karakter, m aar da t van 
institutionele belegger of kredietinstelling. W elnu, de 
Spaarkas is ongetwijfeld een institutionele belegger die 
dezelfde soort schuldverbintenissen aangaat als de pri
vate spaarkassen en wiens financiële gedraging meer 
overeenstemming vertoont m et die van de private 
spaarkassen dan m et die van de kredietinstellingen van 
de overheidssector. H et feit da t de Spaarkas een open
b aar sta tuu t heeft en zich bijgevolg meer dient te richten 
naar de financiële politiek van de Staat, doet hieraan 
geen afbreuk.

In de sector « Instellingen voor verzekering op het leven 
en tegen arbeidsongevallen, pensioenfondsen », worden 
de institutionele beleggers gerangschikt waarbij de parti
culieren een contractuele (levensverzekering) of opge
legde besparing (arbeidsongevallen en pensioenfondsen) 
aanleggen en w aarvan de rol essentieeel verband houdt 
m et de notie van verzekering tegen de risico’s die 
inherent zijn aan het menselijk leven of de menselijke 
levensomstandigheden.

1 Z ie ook v o o rg a a n d e  n o ta .
2 Z ie ta b e l X IV -2  « R e n ten fo n d s  —  V o o rn a a m s te  b a la n sp o s tc n  op  

31 d e ce m b e r ».

3 D e v e rsch illen d e  k assen  w a a ru it  de  A S L K  b e s ta a t, z ijn  o v e r d rie  
sec to re n  v e rd ee ld  : de  S p a a rk a s  w e rd  g ek la ssee rd  in  de  sec to r 
« S p a a rk a sse n , h y p o th eek - en  k a p ita lis a tie m a a tsc h a p p ije n  », d e  Le- 
v e n sv e rze k erin g sk as , d e  R en tek a s  v o o r a rb e id so n g ev a llen  en  de  
v e rsch illen d e  L ijfren tek assen  w e rd en  in  d e  sec to r « In s te llin g en  voor 
v e rzek e rin g  op  h e t leven  en  tegen  a rb e id so n g e v a lle n , p e n sio en fo n d 
sen  » o n d e rg e b ra c h t , te rw ijl d e  kas « B ra n d v erze k e rin g e n  » (sinds 
1979) o p g en o m en  is in  d e  « P r iv é -b ed rijv e n  en  p a rtic u lie re n  ».
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H et sparen van de particulieren bij deze instellingen 
beantw oordt aan  motiveringen die merkelijk verschillen 
van die welke aan de basis liggen van de spaarvorm ing in 
de hiervoor behandelde sector.

De levensverzekeringsmaatschappijen vormen een zeer 
belangrijke groep financiële instellingen. De wet ver
plicht hen wiskundige reserves aan te leggen die gelijk 
zijn « aan het verschil tussen de w aarde van de verbinte
nissen van de verzekeraar en de waarde van de verbinte
nissen van de verzekerden » ’.

De m aatschappijen voor diverse verzekeringen (diefstal, 
brand, enz ...) maken geen deel uit van de sector 
« Instellingen voor verzekering op het leven en tegen 
arbeidsongevallen, pensioenfondsen » en evenmin van 
een andere financiële sector. Deze m aatschappijen beant
woorden namelijk niet aan de bepaling van financiële 
instellingen.

De hergroepering van de pensioenfondsen bij de institu
tionele beleggers zoals de instellingen voor verzekering 
op het leven, doet bijzondere problemen rijzen. Sommige 
pensioenfondsen beheren namelijk wiskundige reserves 
(stelsel van fondsvorming), m aar andere hebben slechts 
weinig of geen wiskundige reserves. In  beginsel had men 
deze laatste categorie pensioenfondsen moeten onder
brengen in de sector van de sociale zekerheid. V an het 
aangenom en criterium  tot indeling in sectoren werd 
evenwel afgeweken en, behoudens enkele uitzonderingen, 
werden deze pensioenfondsen ondergebracht in de sector 
« Instellingen voor verzekering op het leven en tegen 
arbeidsongevallen, pensioenfondsen ».

De rol van de instellingen voor verzekering tegen a r
beidsongevallen vertoont overeenstemming met die van 
de institutionele beleggers en meer bepaald met die van 
de pensioenfondsen die onder het stelsel van de fondsvor
ming werkzaam zijn. De wiskundige reserves die de 
instellingen voor verzekering tegen arbeidsongevallen 
beheren zijn immers verschuldigd aan de slachtoffers van 
arbeidsongevallen en moeten aan deze laatste in de vorm 
van renten worden uitbetaald. H et zijn de premies die 
door de werkgevers, verzekerd tegen arbeidsongevallen, 
worden gestort, welke worden aangewend voor het 
vorm en van wiskundige reserves uitsluitend ten voordele 
van de slachtoffers van arbeidsongevallen.

De instellingen die zijn opgenomen in de sector « Instel
lingen voor verzekering op het leven en tegen arbeidson
gevallen, pensioenfondsen », zijn ten slotte de volgende :

—  de openbare levensverzekeringsinstellingen, namelijk 
de levensverzekeringskassen van de ASLK en de 
N.L.M .;

—  de private levensverzekeringsmaatschappijen, zowel 
buitenlandse als Belgische, die hun activiteit in België 
uitoefenen;

—  openbare instellingen voor verzekering tegen arbeids
ongevallen, m et nam e het Fonds voor Arbeidsonge
vallen en de Rentekas voor arbeidsongevallen van de 
ASLK;

—  de private m aatschappijen voor verzekering tegen 
arbeidsongevallen, zowel buitenlandse als Belgische, 
die hun activiteit in België uitoefenen;

—  pensioenfondsen die door de overheid werden opge
richt, de Lijfrentekassen van de ASLK, de Nationale 
K as voor Bediendenpensioenen, het N ationaal Pen

sioenfonds voor M ijnwerkers, de H ulp- en Voor
zorgskas voor Zeevarenden onder Belgische Vlag, de 
Rijksdienst voor W erknemerspensioenen.

—  pensioenfondsen die in het kader van een wet werden 
opgericht, m aar door private organen worden be
heerd, m et nam e de instellingen voor wettelijke en 
extra-wettelijke stortingen voor pensioenvorm ing en 
de kassen voor de verzekering tegen de geldelijke 
gevolgen van ouderdom  en vroegtijdige dood van de 
bedienden bij de verzekeringsm aatschappijen;

—  een reeks speciale pensioenfondsen die werden opge
richt ten voordele van het personeel van de ASLK, 
van de N.B.B., van het G em eentekrediet van België, 
van het N ationaal Pensioenfonds voor M ijnwerkers, 
van de N.M .B.S., van de N .M .V .B ., van de N .L .M ., 
van het W oningfonds van de Bond der G rote Gezin
nen van België, van de N ationale M aatschappij der 
W aterleidingen, de Tussengemeentelijke M aatschap
pij der V laanderen voor W aterbedeling, van de 
provincies, van de gemeenten, van de B .R .T ., van de 
R .T .B ./R .T .B .F ., van de Om slagkas der gem eente
lijke pensioenen en de speciale pensioenfondsen voor 
senatoren en kamerleden. Voor het merendeel van 
deze speciale pensioenfondsen beschikken wij niet 
over algemene balansen; de gegevens w aarover wij 
betreffende deze instellingen beschikken, hebben 
vooral betrekking op hun beleggingen in termijnde- 
posito’s en in vast rentende effecten, ingedeeld naar 
de instellingen die de schuldtitels hebben uitgege
ven2. Voor het opmaken van de statistiek der vorde
ringen en schulden, hebben wij derhalve als hy
pothese moeten aannem en da t de bovenvermelde 
activa de enige vorderingen van deze pensioenfond
sen vormden en gelijk w aren aan hun wiskundige 
reserves. Deze hypothese biedt waarschijnlijk slechts 
bij benadering ju iste gegevens.

De sector « Kredietinstellingen van de overheidssector » 
om vat de N .M .K .N ., het Gem eentekrediet van België 
(voor zijn niet-geldscheppende activiteit), de N .K .B .K . 
en de kredietverenigingen van deze K as, de N .M .H ., het 
N .I.L .K . (inclusief Lanbokas en Scopeca), het
C .B .H .K ., het H .W .I. (voor zijn activiteit die m et niet- 
monetaire middelen werd gefinancierd), de N .L .M ., het 
Woningfonds van de Bond der ' Grote Gezinnen van 
België, het W oningkrediet voor Spoorm annen en de 
C entrale Dienst voor Sociale en C ulturele Actie (ex- 
M ilitair Tehuis).

In  deze sector werden de kredietinstellingen van de 
overheidssector gerangschikt die essentieel tot taak heb
ben het verlenen van specifieke kredieten en die kredieten 
financieren.

Een opmerking dringt zich op in verband m et de privé- 
ondernem ingen voor de financiering van de verkoop op 
afbetaling eri sommige ondernem ingen voor hypotheek- 
en kapitalisatieverrichtingen. Deze ondernem ingen wer
den nog niet bij de financiële instellingen gerangschikt

1 W et v a n  25 ju n i  1930 m e t b e tre k k in g  o p  d e  co n tro le  v an  de 
le v e n sv e rz e k erin g sm a a tsc h a p p ije n , a rtik e l 18.

2 D eze gegevens w o rd en  g e p u t u it d e  ta b e llen  X V l-9 a  en  9 b  « S ch u l
d e n  in  B elg ische fran k e n  v o o r m e e r  d a n  één  j a a r  van  de  o v erh e id s
sec to r ».
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ingevolge de ontoereikendheid van de statistische docu
m entatie. O m  deze reden w aren wij verplicht die onder
nemingen in de sector « Privé-bedrijven en particulie
ren » te laten. Aangezien in de Belgische statistiek van de 
bewegingen van de vorderingen en schulden eveneens de 
intrasectoriële schulden en vorderingen worden opgete
kend, was het evenwel mogelijk de verrichtingen van die 
ondernem ingen aan te geven; zij werden geboekt als 
vorderingen van de sector « Privé-bedrijven en particu
lieren » tegenover de sector « Privé-bedrijven en particu
lieren » onder de rubriek « Diversen ».

De niet-financi'èle sectoren

De sectorindeling van de niet-fmanciële sectoren ver
schilt van die welke in de reële nationale rekeningen 
w ordt gebruikt.

Volgende sectoren worden onderscheiden :

1. Privé-bedrijven en particulieren

De hier beschouwde bedrijven om vatten in principe 
alleen de particuliere ondernem ingen die geen financiële 
instellingen zijn.

Volgens het criterium  van de homogeniteit van de 
financiële gedraging zouden de particulieren ongetwijfeld 
van de bedrijven moeten gescheiden worden en een 
afzonderlijke sector uitm aken. De statistische gegevens 
waarover men thans beschikt laten evenwel niet toe een 
objectief onderscheid te m aken tussen de vorderingen en 
schulden van de bedrijven en die van de particulieren. 
H et is vooral moeilijk te bepalen in welke m ate de 
vorderingen over de twee sectoren verdeeld zijn. Hoe kan 
men, bijvoorbeeld, uitm aken in welke m ate het nieuw 
gecreëerde geld of de stijging van de overheidsschuld 
gelokaliseerd is in de sector « Privé-bedrijven » of in de 
sector « Particulieren » ? D aartoe zou men moeten be
schikken over erg gedetailleerde balansen van de niet- 
financiële ondernem ingen (wat thans niet in voldoende 
m ate het geval is) of wel tot bijzondere onderzoekingen 
moeten overgaan.

2. O verheidsbedrijven

Deze sector om vat de niet-fmanciële openbare bedrijven, 
d a t wil zeggen de niet-fmanciële bedrijven die een 
ondernem ingsactiviteit uitoefenen, m aar die onder de 
voogdij o f het gezag staan van de S taat o f van de lagere 
overheid.

Deze bedrijven werden van de andere niet-fmanciële 
ondernem ingen gescheiden om dat, ingevolge de voogdij 
van de S taat of van de lagere overheid, hun financieel 
gedrag bepaald of beïnvloed wordt door andere factoren 
dan  die welke aan de basis liggen van de gedraging der 
privé-ondernem ingen; hun beroep op de kapitaalm arkt 
geschiedt onder specifieke voorwaarden : hun emissies 
zijn over het algemeen gewaarborgd door de Overheid, 
m aar ze moeten door de M inister van Financiën worden 
goedgekeurd in het kader van een algemeen program m a 
der emissies van de openbare sector, ofwel zijn ze beperkt 
door wettelijke bepalingen.

De lijst van de overheidsbedrijven die konden geteld 
worden is ver van volledig. Slechts de volgende bedrijven 
konden worden opgenomen : de N .M .B.S., de R .T .T ., de 
Nationale M aatschappij der W aterleidingen, de 
N .M .V .B., de SABENA, de Brusselse Intercom m unale

W aterm aatschappij, de Intercom m unale M aatschappij 
van de Linker Scheldeoever, de Antwerpse W ater
werken, de Tussengemeentelijke M aatschappij der 
V laanderen voor W atervoorziening, de Brusselse In te r
com m unale G asm aatschappij, de « Société coopérative 
liégeoise d ’électricité » (Socolie), de Brusselse Intercom 
m unale Electriciteitsm aatschappij, de N .V . Zeekanaal 
en Haveninrichtingen van Brussel, de M aatschappij der 
Brugse Zeevaartinrichingen, het Studiecentrum  voor 
Kernenergie, de N ationale Delcrederedienst, de M aa t
schappij voor het Intercom m unaal Vervoer te Brussel, 
de B.R.T. en de R .T .B .F., de Samenwerkende vennoot
schap voor produktie van electriciteit en de N ationale 
Investeringsm aatschappij1.

H et betreft overheidsbedrijven w aarvan de balansen 
beschikbaar zijn2. De obligatieschulden van deze bedrij
ven komen voor in de statistiek : « Schulden in Belgische 
franken van meer dan een ja a r  van de overheidssector » 
onder dezelfde rubriek « Overheidsbedrijven ». V erder 
beschikt men over de schulden en deposito’s van de 
Intercom m m unale bedrijven bij het Gem eentekrediet 
van België.

3. S taat

Deze sector is beperkter dan in de reële rekeningen; hij 
om vat alleen de « Schatkist ». Deze sectorindeling biedt 
het voordeel da t ze toelaat de financiële operaties van de 
Schatkist afzonderlijk aan te geven en aldus gegevens te 
verkrijgen die overeenstemmen met die welke in de 
andere statistieken betreffende de vorderingen en schul
den van de Schatkist worden gepubliceerd.

4. Overheidssector niet elders vermeld (o.m. lagere 
overheid)

Deze sector groepeert adm inistratieve diensten van de 
S taat alsmede collectiviteiten en instellingen die door de 
wet formeel als publiekrechtelijke personen worden 
erkend en w aarvan de activiteit het karakter heeft van 
een openbare dienst3. De lijst van de instellingen die aan 
deze criteria beantwoorden en waarover wij gegevens 
konden verzamelen, is verre van volledig.

Deze instellingen kunnen in drie hoofdcategorieën wor
den ingedeeld :
a) territoriale publiekrechtelijke personen, m et nam e de 

provincies, de gemeenten en openbare centra voor 
m aatschappelijk welzijn (voor 1976 : Commissies van 
O penbare O nderstand);

b) gewone adm inistratieve diensten van de S taat die 
evenwel een boekhouding hebben welke van die van

1 D e in  1962 o p g e ric h te  N a tio n a le  In v e s te r in g sm a a ts c h a p p ij  is n ie t 
o n d e rg e b ra c h t bij d e  financ ië le  in s te llin g en  o m d a t zij g esp e c ia lise e rd  
is in  h e t n e m en  v a n  d e e ln em in g en  en  o m d a t d e  « a a n d e le n  en 
d ee ln em in g e n  » in  d e  ta b e llen  v an  d e  v o rd e rin g e n  en  s c h u ld e n  n ie t 
b e sch o u w d  w o rd en  als financ ië le  ac tiv a .

2 D e  b a la n s  v an  h e t S tu d ie c e n tru m  v o o r K e rn e n e rg ie  is evenw el n ie t 
b e sc h ik b aa r. D eze  in s te llin g  k o m t in de  s ta t is tie k e n  s lech ts  v o o r ten  
b e lo p e  v an  h a a r  o b lig a tie sc h u ld .

3 V o o r de  p e rio d e  1970-80 b ev a l d eze  sec to r n ie t d e  ev en tu e le  sch u ld  in 
v e rb a n d  m e t d e  f in a n c ie rin g  d o o r d e  financ ië le  in s te llin g en  van  de 
h u lp  a a n  de  n a tio n a le  sec to ren .
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de S taat onderscheiden is : de Deposito- en Consigna
tiekas, het Landbouw fonds1;

c) openbare diensten met eigen rechtspersoonlijkheid 
zoals : de N ationale K as voor Ram penschade, de 
D ienst der Scheepvaart, het Wegenfonds, de Regie 
der gebouwen, het N ationaal Instituu t voor de huis
vesting, het Belgisch-Kongolees Fonds voor delging 
en beheer, het Fonds voor ontwikkeling van de vrije 
universiteiten, de Intercom m unales voor autosnelwe
gen, de Controledienst voor de verzekeringen, het 
Dotatiefonds voor oorlogspensioenen2, de Nationale 
Stichting voor de financiering van het wetenschappe
lijk onderzoek, het B .L .I.W ., de Belgische Dienst 
voor Bedrijfsleven en Landbouw  en de Kas voor 
W eduwen en Wezen.

Voor de meeste van deze openbare diensten beschikte 
men niet over balansen. In  de tabellen werden derhalve 
alleen de bewegingen van de vorderingen en schulden 
opgenomen die voorkomen in de balansen of rekeningen 
van andere instellingen of sectoren.

5. Sociale verzekering

H et stelsel van de sociale verzekering in België om vat : 
de verzekering tegen ziekte en invaliditeit, de verzekering 
tegen werkloosheid, de pensioenverzekering, de kinder
bijslagen, de arbeidsongevallen, de beroepsziekten, de 
vakantiegelden en de Fondsen voor bestaanszekerheid.

Zoals hiervoor werd vermeld, werden, behoudens enkele 
uitzonderingen, de pensioenfondsen en de instellingen 
voor verzekering tegen arbeidsongevallen gerangschikt 
bij de financiële instellingen en dus niet opgenomen 
onder de categorie « Sociale verzekering ».

De volgende instellingen werden in de sector « Sociale 
verzekering » opgenomen :
—  de centrale instellingen3, met nam e de R.S.Z., de 

D ienst voor m aatschappelijke veiligheid der zeelieden 
ter koopvaardij, het R ijksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, de R.V.A., de Pool der zee
lieden, de H ulp- en voorzorgskas voor zeevarenden 
onder Belgische vlag, de Rijkskas voor rust- en 
overlevingspensioenen, de Rijksdienst voor kinderbij
slag voor werknemers, de bijzondere kinderbijslag- 
fondsen voor werknemers, het kinderbijslagfonds 
voor plaatselijke en gewestelijke overheidsdiensten, 
het Fonds voor beroepsziekten, het R ijksinstituut 
voor sociale verzekeringen der zelfstandigen, de 
Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie en de Compensa- 
tiedienst voor betaald verlof der zeelieden;

—  de prim aire instellingen, te weten de prim aire kassen 
van de jaarlijkse vakantiegelden, de prim aire kassen 
van de kinderbijslagen, de instellingen voor sociale 
verzekeringen voor zelfstandigen;

—  de fondsen voor bestaanszekerheid4.

6. Buitenland

Deze sector om vat alle vreemde landen, m aar alleen voor 
hun vorderingen op en hun schulden tegenover België.

Niet-bepaalde sectoren en aanpassingen

O p de lijn, die deze titel draagt, worden voor elke sector 
de vorderingen geboekt w aarvan men de debiteursecto-

ren niet kent. O p dezelfde wijze worden in de kolom met 
dezelfde titel voor iedere sector de schulden opgetekend 
w aarvan men de crediteursectoren niet kent. Bovendien 
om vatten de lijn en de kolom « N iet-bepaalde sectoren en 
aanpassingen » de statistische aanpassingen.

b. De vorderingen en schulden

Classificatiebeginsel

Elk van de in de statistiek voorkomende instrum enten 
m aakt terzelfder tijd een schuld uit voor de economische 
subjecten die een lening opnem en en een vordering voor 
de economische subjecten die het krediet toestaan.

In de statistiek van de vorderingen en schulden berust de 
classificatie van de schulden in hoofdzaak op de persoon 
van de debiteur en, in de tweede plaats, op de liquidi- 
teitsgraad van die schulden in hoofde van de schuldeiser. 
U it deze rangorde der classificatiecriteria volgt dat 
identieke schuldsoorten, die door verschillende sectoren 
worden aangegaan, zo dikwijls in de tabellen voorkomen 
als er sectoren zijn die er voor hun financiering een 
beroep op doen.

In  principe, zijn de verschillende categorieën schulden in 
de tabellen gerangschikt volgens hun afnemende liquidi- 
teitsgraad in hoofde van de economische subjecten die ze 
als activa aanhouden. M aar, het is meestal zeer moeilijk 
de ju iste liquiditeitsgraad van de onderscheiden activa te 
bepalen. De classificatie is dan ook ver van volmaakt.

Bij de hierna volgende opsomming en com m entaar van 
de diverse schuldsoorten werd eveneens, in de m ate van 
het mogelijke, een volgorde gevolgd die, gezien van het 
s tandpunt van de crediteur of houder, overeenstemt met 
de afnemende liquiditeitsgraad van de geanalyseerde 
financiële instrum enten.

Schuldcategorieèn waarvoor de sector « Privé-bedrijven en particu
lieren » de schuldeiser kan zijn

1. Geld

Deze rubriek vindt men terug bij de volgende drie 
debiteurensectoren :
a) Overwegend geldscheppende instellingen : het totale 

bedrag van « Geld » komt overeen met het cijfer dat 
men terugvindt in de tabel X III-7  « Geldhoeveelheid 
bij de overwegend geldscheppende instellingen »;

b) Spaarkassen, hypotheek- en kapitalisatiem aatschap- 
pijen;

c) K redietinstellingen van de overheidssector.

De gegevens van b) en c) komen uit de balans van de 
respectievelijke instellingen. De totale geldhoeveelheid, 
zoals die opgenomen w ordt in tabel XV-1 « Totale

1 F o n d s  d a t  bij de  w e t v a n  29 ju l i  1955 w e rd  o p g e ric h t in  h e t 
M in is te r ie  v a n  L a n d b o u w  en  zich  d o o r h e t to ek en n en  v an  subsid ies , 
k re d ie te n  en  w a a rb o rg e n  ten  d ie n ste  s te lt v a n  la n d -  en  tu in b o u w .

2 H e t b e tre ft g een  p e n sio en fo n d s  in  d e  b o v en v erm e ld e  be tek en is , m a a r  
een  a d m in is tra tie f  v e rd e lin g so rg aan .

3 D it z ijn  in s te llin g en  v o o r socia le  z ek e rh e id  o n d e rw o rp e n  a a n  d e  w et 
v a n  16 m a a r t  1954.

4 M en  b e sch ik t n ie t o v e r d e  b a la n se n  v a n  d eze  fondsen . In  de  tab e llen  
k o n d en  d e rh a lv e  a lle en  d e  b ew eg ingen  o p g en o m en  w o rd e n  v an  de 
v o rd e rin g e n  en  sch u ld e n  d ie  v o o rk o m en  in  d e  b a la n se n  o f  reken ingen  
v a n  a n d e re  in s te llin g en  o f  sec to ren .
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geldhoeveelheid », komt overeen met de bedragen die 
hier vermeld worden m et dien verstande echter da t in 
tabel X V -1 geen rekening w ordt gehouden met de 
m onetaire kasmiddelen die aangehouden worden door 
financiële instellingen, die zelf m onetaire verbintenissen 
hebben [dit zijn de supra vermelde sectoren a), b) en c)].

2. Deposito’s op gewone boekjes en andere deposito’s in 
Belgische frank of buitenlandse valuta voor ten 
hoogste één ja a r

a) Bij de overwegend geldscheppende instellingen : de 
rubrieken « A ndere deposito’s op gewone boekjes »,
« A ndere deposito’s voor ten hoogste een ja a r  » en 
« A ndere deposito’s in buitenlandse valuta voor ten 
hoogste een ja a r  » werden overgenomen uit de corres
ponderende posten van de tabel X III-5 b  : « Balansen 
van de gezamenlijke overwegend geldscheppende 
instellingen —  passiva ».

b) De gegevens over «D eposito ’s op gewone boekjes » 
en « Andere deposito’s voor ten hoogste een ja a r  » bij 
de sectoren « Spaarkassen, hypotheek- en kapitalisa- 
tiem aatschappijen » en « Kredietinstellingen van de 
overheidssector » komen voort uit de balansen van de 
betrokken instellingen. M eer specifiek werd de ru
briek « D eposito’s op gewone boekjes » bij de 
« Spaarkassen, hypotheek- en kapitalisatiem aat- 
schappijen » ingevuld met de overeenkomende cijfers 
van de A SLK  en de private spaarkassen en bij de 
« Kredietinstellingen van de overheidssector » m et de 
gegevens betreffende het Gem eentekrediet van België, 
de door de N .K .B .K . erkende instellingen en de twee 
erkende kassen van het N .I.L .K .;

c) Voor de deposito’s, in Belgische franken en in buiten
landse valu ta’s, voor ten hoogste een jaa r, in de sector 
« Buitenland » (Luxem burg en andere landen)1 werd 
o.m. gebruik gem aakt van betalingsbalansgegevens.

3. Gelden van derden

H et betreft verplichtingen van de S taat die om vatten :
a) de gelden van derden die in de « Verrichtingen voor 

orde » van de Schatkist voorkomen2;
b) de verplichtingen van de S taat tegenover het B.P.C. 

voor het bedrag van de tegoeden van bedrijven en 
particulieren tegenover deze financiële instelling.

De gegevens betreffende deze gelden van derden zijn 
verstrekt door de « Schatkisttoestand » en door het
B.P.C.

4. K asbons en obligaties al dan niet door elke belegger 
verkrijgbaar

De kasbons en obligaties w aarvan hier sprake is worden ' 
uitgegeven door de overheidssector (overheidsbedrijven, 
Schatkist, sociale verzekering, kredietinstellingen van de 
overheidssector en overheidssector niet elders vermeld); 
het betreft zowel papier voor meer dan een ja a r  als 
kasbons uitgegeven voor ten hoogste een jaar.

De gegevens over de kasbons zijn afkomstig van de 
balansen van de betrokken instellingen, terwijl het 
merendeel van de gegevens betreffende de obligaties, 
(em ittenten en houders) werd overgenomen uit de tabel
len X V I-9 « Schulden in Belgische franken voor meer 
dan een ja a r  van de overheidssector »3.

5. Kasbons en obligaties

H et betreft kasbons en obligaties w aarvan de volgende 
vier sectoren de debiteuren zijn : privé-bedrijven en 
particulieren; buitenland; overwegend geldscheppende 
instellingen; spaarkassen, hypotheek- en kapitalisatie- 
m aatschappijen. Er werd hierbij geen onderscheid ge
m aakt tussen papier da t al dan niet verkrijgbaar is door 
elke belegger. De indeling van deze kasbons en obligaties 
per categorie van houders werd uitgevoerd op grond van 
een telling van dergelijke schulden w aartoe de N.B.B. 
jaarlijks overgaat.

6. Deposito’s voor meer dan een ja a r

H et cijfer voor de « Overwegend geldscheppende instel
lingen » is afkomstig van de corresponderende rubriek 
uit tabel X III-5 b  «B alansen  van de gezamenlijke 
overwegend geldscheppende instellingen —  Passiva »; 
het gegeven voor de « Spaarkassen, hypotheek- en kapi- 
talisatiem aatschappijen » heeft betrekking op de ASLK 
en de private spaarkassen.

7. Reserves van de sociale verzekering

Deze rubriek om vat de verdelingsreserves en de collec
tieve kapitalisatiereserves4, de te verdelen gelden voor 
het volgende ja a r  en reserves voortvloeiend uit herstel- 
verrichtingen van twee sectoren : de « Sociale verzeke
ring » en de « Instellingen voor verzekering op het leven 
en tegen arbeidsongevallen, pensioenfondsen ».

De cijfergegevens betreffende deze reserves zijn overge
nomen, w at de sociale verzekering en een deel van de 
pensioenfondsen betreft, uit de balansen van de centrale 
en prim aire instellingen van de sociale zekerheid en, wat

1 D e  ru b r iek  is a lleen  b e sc h ik b a a r  in b ew eg in g en  en  n ie t in u its ta a n d e  
b e d ra g en .

2 H e t b e tre ft d ep o sito re k en in g e n  d ie  d e rd e n  bij de  S c h a tk is t a a n h o u 
d e n  en  w a a ro v e r  ze in  beg inse l vrij k u n n e n  besch ikken ; h e t g a a t  d u s  
o v e r g e ld en  d ie  z ich  tijde lijk  in  d e  S c h a tk is t b ev in d en  en  d ie  h a a r  n ie t 
to eb eh o ren .
In  de  o v e rh e id srek e n in g en  w o rd en  de rg e lijk e  v e rp lic h tin g e n  g eb o ek t 
bij de  th e sa u riev e rr ich tin g en  en  w o rd en  ze n ie t o p g en o m en  in de 
officiële s ta a t  v an  d e  r ijk ssch u ld  ( tab e l X V I-4 ) .  H e t feit d a t  deze 
v e rp lic h tin g e n  in  ta b e l X I I  w el a ls  een  sch u ld  v an  de  S ta a t  w erden  
o p g e n o m en , is één  v a n  d e  b e la n g rijk s te  red e n en  w a a ro m  d e  g loba le  
s ta a ts sc h u ld  in  ta b e l X I I  g ro te r  is d a n  d e  officiële rijk ssch u ld  vo lgens 
ta b e l X V I-4 ; een  a n d e re  b e lan g rijk e  re d e n  is d a t  in tab e l X I I ,  o n d e r  
d e  ru b r iek  « d iv e rsen  » no g  een  a a n ta l  a n d e re  v e rp lic h tin g e n  teg en 
o v e r b e p a a ld e  in s te llin g en  w e rd e n  o p g e n o m en  (te ru g  te  b e ta len  
b e la s tin g  o v e r d e  to egevoegde  w a a rd e , v e rsch u ld ig d e  b o u w p re - 
m ies, ...).

3 In  d eze  tab e llen  X V I-9  z ijn  d e  o b lig a tie s  g ek la ssee rd  o p  g ro n d  van  
d e  p e rso o n lijk h e id  v a n  de  e m itte re n d e  sec to r en  n ie t v an  de  
w erkelijke  d eb ite u rsec to r . V o o r w a t b e tre ft d e  in d irec te  s ta a ts c h u ld , 
w e rd en  in deze  ru b r iek  v a n  tab e l X I I  d e  gegevens  e c h te r  o p g e n o m en  
bij de  w erkelijke  d e b ite u rsec to r , d .i. d e  S c h a tk is t.
O p  d ie  m a n ie r  k o m t h e t c ijfer v a n  d e  v e rp lic h tin g e n  v a n  d e  S ta a t  
o n d e r  de  v o rm  v an  « O b lig a tie s  v e rk r ijg b a a r  d o o r elke b e leg g er » en 
« O b lig a t ie s  n ie t v e rk rijg b a a r  d o o r elke  b e le g g e r»  ( ta b e l X I I ) ,  op  
enkele  m a rg in a le  a an p a ss in g e n  n a , o v e reen  m e t de  som  v a n  de  
v o lgende  ru b r iek e n  v a n  tab e l X V I-4  « S c h u ld  v a n  d e  o v e rh e id ssec-

. to r  : R ijk ssch u ld  » : D irec te  sc h u ld , g ev estig d e  en  o p  h a lflan g e  
te rm ijn , in B elg ische fran k e n  en  b u ite n la n d se  v a lu ta ’s, in d irec te  
sch u ld  en van  Z a ïre  o v erg en o m en  sch u ld .

4 In  beg inse l h a d  m en  d e  co llectieve k ap ita lisa tie re se rv es  m oeten  
in d e len  bij d e  « W isk u n d ig e  reserve  », m a a r  h e t g e b ru ik te  s ta t is t i
sch e  m a te r ia a l  geeft d e  v e re iste  d e ta ils  n ie t : de  v e rd e lin g srese rv es  en 
d e  co llectieve  k a p ita lisa tie re se rv es  z ijn  e r sam engevoegd  in een 
enkele  ru b riek .
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de « Instellingen voor verzekering op het leven en tegen 
arbeidsongevallen » betreft, u it de balansen van de 
verschillende in aanm erking genomen instellingen.

8. W iskundige reserves

De wiskundige reserves vormen verplichtingen van de 
sector « Spaarkassen, hypotheek- en kapitalisatiem aat- 
schappijen » en van de sector « Instellingen voor verze
kering op het leven en tegen arbeidsongevallen, pen
sioenfondsen ».

9. Andere leningen voor meer dan een ja a r

De rubriek om vat in principe alle leningen op halflange 
en lange term ijn die niet in de vorm van een emissie van 
obligaties of kasbons geschieden.

De leningen voor meer dan een ja a r  van de « Privé- 
bedrijven en particulieren » om vatten zowel de hypothe
caire leningen voor de woningbouw als de andere 
kredieten voor meer dan  een ja a r  die al dan niet door 
hypothecaire waarborgen gedekt zijn. De leningen van 
« O verheidsbedrijven » om vatten vooral leningen toege
staan door het G em eentekrediet van België en door 
spmmige buitenlandse banken. De leningen van de 
« Overheidssector niet elders vermeld » zijn in hoofdzaak 
leningen die door het Gem eentekrediet van België aan de 
provincies, gemeenten, intercom m unales voor autowe
gen en openbare centra voor m aatschappelijk welzijn 
worden toegekend.

De cijfers van deze rubriek zijn gebaseerd op de balansen 
van de in de verschillende sectoren opgenomen instel
lingen.

Schuldcategorieèn waarvoor de sector « Privé-bedrijven en particu
lieren » niet de schuldeiser kan zijn

10. Geld op zeer korte termijn

Deze rubriek om vat het daggeld dat werd opgenomen 
door de instellingen die op de m arkt van het daggeld 
mogen optreden. H et grootste deel van de op de daggeld- 
m arkt verhandelde kapitalen wordt beheerd door het 
« Protocol tot regeling van de m arkt van het gewaar
borgde daggeld »; kapitalen die buiten dit protocol 
worden verhandeld op de daggeldm arkt werden hier 
eveneens opgenomen. De cijfers van de rubriek zijn voor 
het merendeel overgenomen uit de statistieken van de 
geldm arkt en in m indere m ate uit de balansen van de 
geldverstrekkende of geldopnem ende instellingen.

11. Certificaten voor ten hoogste een ja a r

H et betreft de certificaten voor ten hoogste een ja a r  
uitgegeven door de Staat, de overheidsbedrijven, de 
sociale verzekering en het Rentenfonds. De door de Staat 
uitgegeven certificaten om vatten de schatkistcertificaten 
die deel uitm aken van de staatsschuld voor maximum 
een ja a r  in Belgische franken en in buitenlandse valu ta’s 
(zie tabel X V I-4  « Schuld van de overheidssector : 
Rijksschuld » : schuld op korte term ijn in Belgische 
franken en buitenlandse valu ta’s). De certificaten van het 
Rentenfonds zijn voor vier m aanden bij gunning uitgege
ven (zie tabel X IV -2 : Rentenfonds : passiva, Certifica
ten van het Rentenfonds).

12. Accepten, handelspapier en promessen

De rubriek om vat de uitstaande bedragen van alle 
kredieten —  onverschillig w aar zij op het ogenblik van de 
telling zijn ondergebracht —  aanvankelijk door de ban
ken (en andere financiële instellingen) toegestaan aan de 
« Privé-bedrijven en particulieren », de « Overheidsbe
drijven », de « Overheidssector niet elders vermeld », de 
« Sociale verzekering », het « Buitenland » en de 
« Spaarkassen, hypotheek- en kapitalisatiem aatschap- 
pijen » in de vorm van accepten, handelspapier of 
promessen.

H et grootste deel van de gegevens zijn overgenomen uit 
de rubrieken « Bankaccepten » en « H andelspapier » 
van de tabellen X III-13  « O pgenom en bedragen van de 
discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten bij 
hun oorsprong door de overwegend geldscheppende 
instellingen verleend aan de bedrijven en particulieren en 
aan het bu iten land» , doch sommige cijfers zijn ook 
afkomstig van de balansen van andere financiële instel
lingen.

13. Verplichtingen in rekening-courant of voorschot
rekening

Deze verplichtingen van de « Privé-bedrijven en particu
lieren » en van de « Overheidsbedrijven » zijn in 
hoofdzaak kredieten die door de overwegend geldschep
pende instellingen toegekend zijn in de vorm van voor
schotten in rekening-courant, voorschotten op onder
pand en prolongatiekredieten; deze kredieten vanwege de 
overwegend geldscheppende instellingen komen, mits 
enkele kleine aanpassingen, overeen m et hetgeen men 
kan terugvinden in tabel X III-5 a  « Balansen van de 
gezamenlijke overwegend geldscheppende instellingen —  
Activa; C.3.c. Bedrijven en particulieren : voor
schotten ».

De verplichtingen in deze vorm van de « Overheidssector 
niet elders vermeld » hebben betrekking op voorschotten 
op korte term ijn die door de overwegend geldscheppende 
instellingen en de kredietinstellingen van de overheids
sector werden verleend aan de lagere overheid; voor de 
sector « Sociale verzekering » gaat het over voorschotten 
vanwege de overwegend geldscheppende instellingen.

De verplichtingen van het « Buitenland » vloeien voort 
uit ontvangen voorschotten, zoals die opgetekend worden 
in tabel X III-13  « Opgenom en bedragen van de discon
tokredieten, voorschotten en acceptkredieten bij hun 
oorsprong door de overwegend geldscheppende instellin
gen verleend aan de bedrijven en particulieren en aan het 
buitenland : B. K redieten aan het buitenland, K redieten 
bij hun oorspong door de overwegend geldscheppende 
instellingen verleend, Voorschotten. »

De schulden van het « Rentenfonds » in deze rubriek 
hebben betrekking op de vorderingen van de N.B.B. op 
het Rentenfonds, zoals men die terugvindt in tabel
X III-2 a  « Balansen van de Nationale Bank van België —  
Activa » : voorschotten van de N.B.B. voor de finan
ciering van schatkistcertificaten en overige.

De verplichtingen in deze vorm van de « Spaarkassen, 
hypotheek- en kapitalisatiem aatschappijen » hebben be-

1 V o o r d i t  a sp e c t v an  z ijn  a c tiv ite it  b esc h o u w d  als een  k red ie tin s te llin g  
v a n  de  o v e rh e id ssec to r.
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trekking op de depositobanken, terwijl de verplichtingen 
van de « Kredietinstellingen van de overheidssector » 
voornamelijk voortvloeien uit voorschotten van de depo
sitobanken en intra-sectoriële voorschotten van het Ge
meentekrediet van België aan het C .B .H .K .

Inhoud van de rubrieken waarvan slechts uitdrukkelijk melding 
wordt gemaakt als schulden van de overwegend geldscheppende 
instellingen

14. Andere brutoverplichtingen tegenover het buiten
land

De bedragen van de opgetekende verplichtingen zijn 
overgenomen uit de tabel X III-5 b  « Balansen van de 
gezamenlijke overwegend geldscheppende instellingen —  
Passiva : verbintenissen tegenover het buitenland » na 
aftrek van de verplichtingen op zeer korte term ijn in 
Belgische frank welke in deze tabel X II  werden opgeno
men onder de rubriek « Geld op zeer korte termijn 
(Belgische franken) ».

15. Verplichtingen niet elders vermeld 

H et betreft :
—  de kasvoorraad van de overwegend geldscheppende 

instellingen en andere vorderingen en schulden op 
korte term ijn welke die instellingen tegenover elkaar 
hebben;

—  het bedrag van deposito’s aangehouden door het 
Rentenfonds bij de N.B.B. (zie tabel X IV -2 « Ren
tenfonds —  V oornaam ste balansposten op 31 decem
ber »).

Schuldsoorten eigen aan het Rentenfonds

16. Deel van de rubriek « Diversen » : D otatie

De « dotatie » van het Rentenfonds vertegenwoordigt het 
bedrag d a t deze instelling op 1 augustus 1959 van de 
S taat ontving; zij vindt haar oorsprong in de door de 
N.B.B. aan de S taat uitgekeerde tegenwaarde van het 
goud en de dollars die aan het I.M .F . geleverd werden 
uit hoofde van de participatie van België in het kapitaal 
van deze instelling.

Schuldcategorieèn eigen aan de sector « Buitenland »

17. Overige verplichtingen voor ten hoogste een ja a r  
t.o.v. de overwegend geldscheppende instellingen

H et cijfer da t voor deze rubriek wordt ingevuld komt 
overeen met de totale vordering op het buitenland zoals 
die blijkt uit tabel X III-5 a  « Balansen van de gezamen
lijke overwegend geldscheppende instellingen —  Activa :
A. H et buitenland » na aftrek echter van de vorderingen 
van die instellingen op. het buitenland die reeds onder 
andere rubrieken (geld op zeer korte termijn, accepten, 
verplichtingen in rekening-courant, ...) werden opgeno
men; aldus om vatten die « Overige verplichtingen ...»  
vooral :
—  de goudvoorraad van de N.B.B., haar tegoeden in 

buitenlandse valu ta’s, Ecu’s en Speciale Trekkings
rechten en haar vorderingen krachtens betalings- 
akkoorden;

—  de tegoeden van de banken in de vorm van rekenin
gen bij correspondenten of kortlopende beleggingen 
andere dan in de vorm van handelspapier, accepten, 
voorschotten of geld op zeer korte termijn.

18. Verplichtingen van de internationale kredietinstel
lingen uit hoofde van de inschrijving van België

Deze rubriek bevat :
—  de schuldvordering van de S taat op een aantal 

internationale instellingen (I.M .F ., Internationale 
Ontwikkelingsassociatie, Internationale Bank voor 
W ederopbouw en Ontwikkeling, Europese Investe
ringsbank, Aziatische Ontwikkelingsbank, ...) zoals 
die blijkt uit de « Algemene Stand van de Schatkist »;

—  de « deelnem ing I.M .F . » van de N.B.B. welke de 
tegenwaarde aandu id t van de trekkingsrechten die de 
reservetranche van België vormen; deze rubriek vindt 
men terug in tabel X III-2 a  « Balansen van de 
N ationale Bank van België —  Activa ».

Niet elders omschreven schuldcategorieèn

19. Diversen

O nder deze rubriek zijn een reeks diverse verplichtingen 
vermeld w aarvan de belangrijkste tot de ene of de andere 
van volgende categorieën kunnen behoren :

—  een aantal gegevens uit de betalingsbalans (na aan 
passing voor Luxem burg) die niet kunnen onderge
b racht worden bij één van de opgenomen rubrieken 
vorderingen/schulden en uiteraard  alleen beschik
baar zijn in bewegingen en niet in u itstaande bedra
gen. H ieronder kunnen onder meer vermeld worden : 
buitenlandse directe investeringen en beleggingen in 
onroerende goederen in België (vordering van sector 
« Buitenland » op « Privé-bedrijven en particulie
ren »), Belgische directe investeringen en beleggingen 
in onroerende goederen in het buitenland, handels
kredieten, ... (vordering van « Privé-bedrijven en 
particulieren » op « Buitenland »);

—  verplichtingen w aarvan de ju iste  aard  niet bekend is 
o f verplichtingen van ondergeschikt belang die niet 
konden ingedeeld worden in één van de categorieën 
typische verplichtingen van een sector;

—  verplichtingen die voortvloeien uit door de S taat 
verleende voorschotten op lange term ijn (waarvoor 
vaak geen terugbetalingsdatum  is bepaald);

—  verplichtingen van de S taat die in zijn eigen boekhou
ding niet voorkomen, m aar die formeel verm eld staan 
in de balansen van andere in de statistiek opgenomen 
instellingen;

—  verlopen m aar nog niet vervallen verplichtingen zoals 
de aan de R .M .Z . verschuldigde bijdragen;

—  verschil tussen nominale w aarde en boekingswaarde 
van de openbare effecten;

—  verrichtingen in Belgische frank op de interbanken- 
markt.

20. Aandelen en deelnemingen

T ot 1976 kon deze rubriek, mits enkele aanpassingen, 
grotendeels ingevuld worden op basis van het « G estort 
kapitaal » van vennootschappen, zoals dit door het 
N .I.S. tot dat ja a r  werd gepubliceerd; voor de sectoriële 
uitsplitsing werd gebruik gem aakt van de balansen van 
de beschouwde instellingen.

Na 1976 dienden de gegevens vooral geboekt te worden 
uit de balansen die door de vennootschappen werden 
gepubliceerd en door de N.B.B. konden worden opge
nomen.
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X III. Overwegend geldscheppende instellingen

A. ALGEMENE INLEIDING

1. Overzicht
De overwegend geldscheppende instellingen zijn instel
lingen w aarvoor de totaliteit of een belangrijk gedeelte 
van de verbintenissen uit geld bestaan.

In  de statistieken van de N.B.B. worden als Belgische 
overwegend geldscheppende instellingen beschouwd :

1» de N.B.B.;

2° de geldscheppende openbare instellingen :
—  het B.P.C.;
—  het Belgische M untfonds, waarvoor men alleen de 

m unten en biljetten van de Schatkist, het actief op 
korte term ijn en de portefeuille obligaties in 
aanm erking neem t1;

—  het Gem eentekrediet van België, waarvoor men 
alleen het direct opvraagbare passief en het 
daartegenover staande actief in aanm erking 
neemt;

—  het H .W .I., w aarvoor men alleen rekening houdt 
m et het passief bestaande uit daggeld geleend van 
de overwegend geldscheppende instellingen en de 
activa die het in tegenwaarde daarvan financiert;

3° de depositobanken onderworpen aan de bepalingen 
van het koninklijk besluit num m er 185 van 9 juli 
1935.

M en zal hierbij opmerken da t de « overwegend geld
scheppende instellingen » dezelfde zijn als de « geld
scheppende instellingen » in « Belgische Economische 
Statistieken 1960-1970», voor de periode met aanvang 
op het einde van 19632. De specifiëring in de benam ing 
wijst op de erkenning van het feit da t tengevolge van de 
despecialisatie van de financiële instellingen de deposito
banken steeds meer niet-m onetaire verbintenissen 
aangaan.

In  een eerste deel Economische herindeling van de balansposten 
zijn de gegevens m et betrekking tot de overwegend 
geldscheppende instellingen ingedeeld op grond van 
economische criteria :

1° de gezamenlijke balansen van de overwegend geld
scheppende instellingen (tabel X III-1 ) op een conso- 
lidatiebasis opgesteld; zij bevatten dus geen on
derlinge tegoeden of verbintenissen;

2° de balansen van de N.B.B. (tabel X III-2 ), de geld
scheppende openbare instellingen (tabel X III-3 ), de 
depositobanken (tabel X III-4 ) en van deze instellin

gen sam en (tabel X III-5 ). Deze balansen zijn meer 
gedetailleerd m aar niet opgesteld op consolidatie- 
basis;

3° de oorzaken van de veranderingen in de geldhoeveel
heid (tabel X III-6 ). Deze tabel integreert de gege
vens uit de gezamenlijke balansen van de overwegend 
geldscheppende instellingen m et andere gegevens;

4° tabellen die een verdere uitsplitsing geven van gege
vens die voorkomen in tabellen X III-1  en X III-6 , 
zoals de geldhoeveelheid bij de overwegend geld
scheppende instellingen (tabel X III-7 ), het netto 
buitenlandse actief van deze instellingen (tabellen 
X III-8  en X III-9 ) en het u itstaande bedrag van de 
discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten 
aan  de bedrijven en particulieren en aan het buiten
land (tabellen X III-1 0  tot X III-13).

De dertien tabellen werden opgesteld om te beantw oor
den aan de volgende doelstellingen :

1° w at de gezamenlijke balansen van de overwegend 
geldscheppende instellingen (tabel X III-1 ) betreft, 
per einde periode, de inventaris opm aken van de 
geldhoeveelheid en de andere verbintenissen tegen
over de bedrijven en particulieren alsmede van de 
verschillende rubrieken van het actief die als tegen
waarde worden gevormd. In  onderhavig geval gaat 
het vooral om het netto buitenlandse actief, de 
vorderingen op de overheid en de discontokredieten, 
voorschotten en acceptkredieten aan bedrijven en 
particulieren gevestigd in België. Sommige rubrieken 
komen meer in detail voor in de volgende tabellen :
—  de geldhoeveelheid in tabel X III-7 ;
—  het netto buitenlandse actief in de tabellen X I I 1-8 

en X III-9 ;
—  de discontokredieten, voorschotten en acceptkre

dieten aan de bedrijven en particulieren gevestigd 
in België in het laatste deel van tabel X III-13a;

1 H e t v e rsch il tu s se n  d e  g e te ld e  a c tiv a  en  d e  g e te ld e  p a ss iv a  is 
b e g re p e n  in  een  ru b r iek  « D iv e rsen  ».

2 V o o rh een  w e rd en  de  N .K .B .K . en  h a a r  a an g e s lo ten  v e ren ig in g e n  ten  
be lo p e  v an  h u n  d ire c t en  o p  te n  ho o g ste  een  m a a n d  o p v ra a g b a re  
p a ss iv a  en  v a n  h u n  k o rtlo p en d e  a c t iv a  in g ed ee ld  bij d e  sec to r v a n  de  
« g e ld sc h e p p e n d e  in s te llin g en  ».
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—  pro memorie worden in tabel X I I I - 1 ook opgeno
men de discontokredieten, voorschotten en ac- 
ceptkredieten bij hun oorsprong toegestaan door 
de betrokken instellingen; deze statistische reeks 
w ordt verder geanalyseerd in het eerste deel van 
tabel X III-13a.

2° met betrekking tot de balans van de N.B.B. (tabel 
X I I 1-2), van de geldscheppende openbare instellin
gen (tabel X III-3 ), van de depositobanken (tabel 
X III-4 ) en van deze instellingen sam en (tabel 
X I I 1-5), een om standige opgave verstrekken van de 
gezamenlijke balansen van de overwegend geldschep
pende instellingen (tabel X I I I - 1) door de bestand
delen die in deze laatste tabel in dezelfde rubriek zijn 
samengenomen afzonderlijk te ontleden.

3° met betrekking tot de statistiek over de oorzaken van 
de veranderingen in de geldhoeveelheid (tabel 
X III-6 ) de bewegingen naar voren brengen in de 
geldhoeveelheid en in de andere verbintenissen van 
de overwegend geldscheppende instellingen in de 
loop van een periode, en aanduiden in welke m ate die 
veranderingen toe te schrijven zijn aan elk van de 
hierna vermelde groepen van transacties :
—  transacties met het buitenland (met uitzondering 

van de kapitaaltransacties van de overheid);
—  vorderingen op de bedrijven en particulieren 

zowel discontokredieten, voorschotten en accept- 
kredieten als obligaties;

—  herfinanciering buiten de overwegend geldschep
pende instellingen, ofwel van commerciële vorde
ringen op het buitenland, ofwel van disconto- en 
acceptkredieten aan Belgische bedrijven en parti
culieren;

—  geldschepping ten behoeve van de S taat en van de 
andere overheden (met inbegrip van de kapitaal
transacties van de overheid m et het buitenland); 
inzake de geldschepping ten behoeve van de 
overheid gaat het zowel om geldschepping door 
netto-overdracht van effecten van de schuld in 
Belgische franken als in vreemde valu ta’s;

—  tegeldemaking van overheidspapier, waarbij het 
onderscheid wordt gem aakt tussen de tegeldem a
king voortvloeiend uit de aankoop op de m arkt 
door de overwegend geldscheppende instellingen 
en die welke door bem iddeling van het R enten
fonds wordt verwezenlijkt;

—  kredieten aan financiële instellingen andere dan 
overwegend geldscheppende.

2. Veranderingen in de statistieken sinds 1970

1° Vooreerst werd, zoals reeds aangestipt, het begrip 
« overwegend geldscheppende instellingen » inge
voerd. H et onderkennen van het feit da t de niet- 
m onetaire verplichtingen van de depositobanken in 
de loop van de jongste ja ren  steeds belangrijker zijn 
geworden induceerde ook een gewijzigde voorstelling 
van de tabellen.

Terwijl vroeger in de geldhoeveelheid enkel het totaal 
van de quasi-m onetaire liquiditeiten beschouwd 

. werd, w ordt nu de geldhoeveelheid en de andere 
verbintenissen, ongeacht hun liquiditeit, in rekening 
gebracht. D it impliceert, onder andere, dat de obliga

tieleningen van de depositobanken hierin inbegrepen 
zijn en niet, zoals voorheen, in de tegenposten 
beschouwd worden.

2° Ook zijn wijzigingen aangebracht aan de optekening 
van het girale geld in handen van de overheid 
enerzijds en van de bedrijven en particulieren an 
derzijds bij de geldscheppende openbare instellingen 
en de depositobanken. O p  deze wijziging wordt 
verder ingegaan bij de bespreking van tabel X III-7 .

3° W at de tegenposten betreft, leidde de statistische 
optekening van alleen de discontokredieten, accept
kredieten en voorschotten tot veronachtzam ing van 
een belangrijke financieringsvorm die de bedrijven bij 
de verschillende financiële instellingen verkrijgen, te 
weten de aankoop door deze laatste van obligaties 
uitgegeven door de bedrijven. Sedert 1967 werden, 
door reglem entaire wijzigingen, de hinderpalen uit de 
weg geruim d die de banken belet hadden dergelijke 
obligaties te kopen. D aarna heeft deze financie
ringswijze een niet te verwaarlozen om vang ge
nomen.

D erhalve w erden voor de overwegend geldschep
pende instellingen de volgende wijzigingen aange
bracht :
—  In  tabel X III-1  om vat een nieuwe rubriek voor

taan naast de discontokredieten, voorschotten en 
acceptkredieten, het u itstaande bedrag van de 
obligatieleningen, uitgegeven door de bedrijven 
(m et inbegrip van de overheidsbedrijven, evenals 
van de door deze laatste uitgegeven kortlopende 
certificaten). D it bedrag was voorheen opgeno
men in de kolom « Diversen »;

—  In  tabel X III-6  om vat een nieuwe rubriek voor
taan  uitdrukkelijk de verandering van het uit
staande bedrag van deze obligatieleningen onder 
de oorzaken van de veranderingen in de geldhoe
veelheid en in de andere verbintenissen bij de 
overwegend geldscheppende instellingen tegen
over de bedrijven en particulieren (deze veran
dering kwam vroeger voor in de kolom « Diver
sen »). De verandering in dit bedrag ingevolge de 
aankoop of de verkoop op de m arkt van effecten 
van overheidsbedrijven blijft evenwel, zoals voor
heen, opgenom en in de kolom betreffende de 
« tegeldem aking van overheidspapier ».

4° M eer dan  het decennium  1960-1970 is het decennium  
1970-1980 gekenm erkt geworden door aanzienlijke 
wisselkoersschommelingen. Bovendien dient aange
stip t te worden d a t w anneer tegoeden in vreemde 
v alu ta’s beschouwd worden, de veranderingen bere
kend worden op basis van de m utatie van de netto- 
tegoeden in buitenlandse valu ta’s omgezet in Bel
gische franken tegen de wisselkoersen van de periode; 
zij bevatten niet de boekhoudkundige veranderingen 
die de tegenw aarde in Belgische franken van de aan 
het begin van de periode bestaande bedragen in 
buitenlandse valu ta’s kan hebben ondergaan ten 
gevolge van wisselkoersveranderingen tijdens de pe
riode. D it staa t in tegenstelling tot de vroegere 
m ethode waarbij wisselkoers- of prijsveranderingen 
leidden tot herw aarderingen van de tegoeden en 
verplichtingen.

In een tweede deel Andere gegevens aangaande de overwegend
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geldscheppende instellingen zijn opgenomen : de balan
sen van de N.B.B. op 31 decem ber van elk ja a r  (tabel 
XIII-14-), een indeling van de biljetten en m unten in 
omloop naar de coupure of de m unt (tabel X I I I - 15), 
enige aanvullende inlichtingen betreffende de bedrijvig
heid van het B.P.C. (tabel X III-16 ), de algemene staat 
der banken op het einde van elk ja a r  (tabel X III-17) 
evenals een ram ing van de gezamenlijke betalingen door 
middel van direct opeisbare bankdeposito’s en tegoeden 
in postrekening en van de gebruiksfrequentie van deze 
deposito’s en tegoeden (tabel X III-18).
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B. COMMENTAAR PER TABEL

Tabel XIII-1

Gezamenlijke balansen van de overwegend geldschep
pende instellingen

1. Basisgegevens
a. Inhoud : Inventaris van de geldhoeveelheid en van de 

andere verbintenissen tegenover de bedrijven en 
particulieren alsmede van de verschillende rubrieken 
die als tegenwaarde werden gevormd.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bron : N.B.B. —  T ijdschrift van de N.B.B. -  Statistie
ken -  T abel X I I I - 1. De statistiek bestaat sinds
30 ju n i 1950.

d. Frequentie : U itstaande bedragen per einde kwartaal.

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
De tabel is opgesteld op een geconsolideerde basis, dat 
wil zeggen d a t de gezamenlijke overwegend geldschep
pende instellingen behandeld zijn alsof ze één enkel 
organisme vormen; de onderlinge tegoeden en verbinte
nissen zijn dus gecompenseerd geworden.

De tabel poogt weer te geven, de geldhoeveelheid en de 
overige verbintenissen tegenover de ingezeten bedrijven 
en particulieren en de overheid, evenals de tegenposten 
ervan namelijk het netto buitenlandse actief en de 
vorderingen op de nationale sectoren : de overheid, de 
niet-fmanciële bedrijven en de particulieren, het Renten
fonds en de andere financiële instellingen.

De bepaling en de berekeningswijze van de geldhoeveelheid 
vindt men hierna in de beschrijving van tabel X III-7 .

De andere verbintenissen tegenover de ingezeten bedrijven en 
particulieren1 vormen voor deze laatste tegoeden die in de 
regel niet als dusdanig als betaalm iddelen, elk moment 
beschikbaar, in België kunnen aangewend worden. H un 
liquiditeitsgraad kan, w at het gedeelte van deze tegoeden 
in Belgische franken betreft, beoordeeld worden aan de 
hand van de ventilatie tussen tegoeden op ten hoogste 
één ja a r  en tegoeden op meer dan  één jaa r. H et dient 
aangestipt da t het hier gaat om de looptijd bij de 
oorsprong en niet om de resterende looptijd.

De niet-m onetaire verbintenissen in Belgische franken 
voor ten hoogste één ja a r  bevatten de term ijndeposito’s 
op ten hoogste één ja a r  bij de banken en de spaarinlagen 
in Belgische franken op spaarboekjes door deze laatste 
ontvangen en toebehorend aan ingezeten bedrijven en 
particulieren.

De verbintenissen in Belgische franken voor meer dan 
één ja a r  om vatten de term ijndeposito’s, op meer dan één 
ja a r  bij de banken, toebehorend aan de ingezeten bedrij
ven en particulieren evenals de kasbons en de obligaties 
die voorkomen op de passiefzijde van de balansen van de 
banken alsook het « ondergeschikt passief » onder de 
vorm van obligaties en leningen bij instellingen andere 
dan  overwegend geldscheppende.

De verbintenissen in vreemde valu ta’s om vatten de 
deposito’s van de ingezeten bedrijven, m et uitzondering 
van de overwegend geldscheppende instellingen, en

1 In c lu s ie f  d e  « a n d e re  v e rb in te n is se n  » in  d e  v o rm  v an  d e p o s ito ’s, 
k a sb o n s  en  o b lig a tie s  en  d e  « a ch te rg e s te ld e  p a ss iv a  » in  d e  v o rm  van  
ob lig a tie s  en  len in g e n  te g en o v er d e  fin an c ië le  in s te llin g en  a n d e re  d a n  
d e  o v e rw eg en d  g e ld sch ep p en d e .

169



particulieren bij de banken, wat hun termijn ook moge 
zijn en met inbegrip van de deposito’s op spaarboekjes. 
Deze statistiek is gebaseerd op de tegenwaarde in 
Belgische franken van de u itstaande bedragen van de 
betrokken verbintenissen zoals die door de banken in hun 
m aandelijkse boekhoudstaten « M odel A » worden opge
tekend. De variaties die men kan optekenen tussen het 
einde van een periode en een andere, vloeien niet alleen 
voort uit verrichtingen die ondertussen hebben plaatsge
vonden, m aar ook uit de invloed van de wisselkoers- 
schommelingen tussen de Belgische frank en de vreemde 
valu ta’s.

Tegenover de geldhoeveelheid en andere verbintenissen 
van de overwegend geldscheppende instellingen worden 
een aantal tegenposten opgetekend.

H et netto buitenlandse actief w ordt hierna omschreven, in de 
com m entaar van tabel X III-9  (rubriek 1.12).

De vorderingen op de overheid worden als volgt ingedeeld :
—  vorderingen op de S taat (inclusief het W egenfonds en 

de andere leningen die voorkomen op de indirecte 
staatsschuld) : deze rubriek om vat hoofdzakelijk de 
in Belgische franken en in vreem de valu ta’s luidende 
schatkistcertificaten op korte en halflange termijn, 
ondergebracht bij de overwegend geldscheppende 
instellingen en niet verkrijgbaar door elke belegger, 
de gevestigde schuld tegenover de N.B.B., de tegen
w aarde van de tegoeden der particulieren in postreke
ning, de staatsobligaties die de overwegend geld
scheppende instellingen in portefeuille hebben1, 
hetzij ten gevolge van inschrijvingen bij de uitgifte, 
hetzij door aankopen en de debetstaande rekening- 
courant van de Schatkist bij het Belgische M unt- 
fonds, na aftrek van de gewone rekening van de 
Schatkist bij de N.B.B.;

—  de vorderingen op de andere overheden : deze vorde
ringen om vatten hoofdzakelijk de debetstaande reke- 
ningen-courant en de kredietopeningen van het Ge
meentekrediet van België2 en de portefeuille van de 
overwegend geldscheppende instellingen bestaande 
uit obligaties van de zelfstandige fondsen3, de instel
lingen voor sociale verzekering en de lokale besturen4, 
na aftrek van de niet-m onetaire verbintenissen tegen
over de andere overheden.

De vorderingen op de bedrijven en particulieren om vatten :
—  de discontokredieten, voorschotten en acceptkredie- 

ten. De omschrijving ervan w ordt in tabel X III-13  
gegeven;

—  de obligaties, uitgegeven door de bedrijven (inclusief 
de overheidsbedrijven, evenals van de door deze 
laatste uitgegeven kortlopende certificaten).

« Bedrijven » zijn privé-bedrijven die geen financiële 
instellingen zijn, overheidsbedrijven, instellingen voor 
verzekering op het leven en tegen arbeidsongevallen en 
pensioenfondsen. De rubriek « Obligaties » om vat de 
certificaten voor ten hoogste een ja a r  van de overheidsbe
drijven. Voor verdere indeling van de vorderingen op 
bedrijven en particulieren w ordt verwezen naar de 
tabellen X III-10  tot 13.

De vorderingen op financiële instellingen, andere dan de overwe
gend geldscheppende worden als volgt ingedeeld :
—  vooreerst die tegenover het Rentenfonds5, waarbij 

onderscheid gem aakt wordt tussen :

—  de voorschotten van de N.B.B., in het kader van 
de Bijzondere Bijstand van de N.B.B. aan het 
Rentenfonds, voor de financiering van schatkist
certificaten. D it financieringsm echanism e wordt 
uitgelegd in de com m entaar bij tabel X III-14 , 
rubriek « Bijzondere bijstand aan het Renten
fonds,»;

—  de overige vorderingen op het Rentenfonds wor
den gevormd door de portefeuille certificaten van 
het Rentenfonds in het bezit van de banken, door 
de nettoleningen van daggeld van de overwegend 
geldscheppende instellingen aan het Rentenfonds 
en door de kredieten verleend door de N.B.B. 
onder de vorm van voorschotten op onderpand, 
na aftrek van het eventuele creditsaldo van het 
Rentenfonds bij de N.B.B.;

—  vervolgens die tegenover de andere financiële instel
lingen die hoofdzakelijk om vatten : de portefeuille 
van de overwegend geldscheppende instellingen be
staande u it obligaties van spaarkassen, hypotheek- en 
kapitalisatiem aatschappijen en kredietinstellingen 
van de overheidssector, de aan die instellingen toe- 
gestane nettodaggeldleningen door de overwegend 
geldscheppende instellingen en, tot m aart 1979, de 
voorschotten van het Belgische M untfonds aan het 
C entraal Bureau voor de K leine Spaarders.

De rubriek « Diversen » tenslotte om vat voornamelijk het 
saldo van de andere verrichtingen dan op korte termijn 
van het Belgische M untfonds, niet elders vermelde 
vorderingen en verplichtingen tegenover ingezetenen, 
salderingsposten, de verschillen tussen de nom inale en de 
boekingswaarde van de obligaties in de portefeuille van 
de overwegend geldscheppende instellingen, de verschil
len tussen eensdeels, de vastleggingen en de participaties 
van de overwegend geldscheppende instellingen en, 
anderdeels, hun eigen middelen, en de tegenpost van de 
netto cum ulatieve toekenning aan België van bijzondere 
trekkingsrechten op het I.M .F .

W at meer in het bijzonder de salderingsposten betreft, zij 
aangestipt da t daarin  de tegenwaarde van de tegoeden 
der buitengewone rekenplichtigen van de Schatkist bij 
het B.P.C. begrepen zijn. Deze tegoeden, die courant 
gebruikte kasmiddelen zijn, werden bij de geldhoeveel
heid ingedeeld. Bovendien vloeit een gedeelte van de 
« Diversen » voort uit de verschillen tussen sommige 
rekeningen die voor bepaalde geldscheppende instellin
gen een actiefpost en voor andere een passiefpost zijn; 
deze afwijkingen zouden onder meer kunnen verklaard 
worden door verschillen in d a ta  w aarop de verrichtingen

1 In c lu s ie f  de  o b lig a tie s  a a n g e h o u d e n  als b e leg g in g  v a n  d e  eigen  
m idde len .

2 V o o r d e  o m sch rijv in g  v a n  de  m o n e ta ire  v e rr ic h tin g e n  v a n  h e t 
G e m ee n te k re d ie t v an  B elgië w o rd t ve rw ezen  n a a r  d e  in le id in g .

3 O n d e r  a n d e re  Z e lfstan d ig e  K a s  v o o r O o rlo g s sc h a d e  (v a n a f  1977 : 
N a tio n a le  K as  v o o r R a m p e n s c h a d e ) ,  N a tio n a a l F o n d s  v o o r de  
F in a n c ie r in g  v an  h e t W eten sc h ap p e lijk  O n d e rz o ek , D o ta tie fo n d s  
v o o r O o rlo g sp e n sio en e n , R eg ie  d e r  G e b o u w en , B elg isch -C o n g o lees  
F o n d s  v oo r D e lg in g  en  B eh eer, en  In te rc o m m u n a le n  v o o r a u to 
w egen.

4 P rov incies, s ted en  en  g em een ten .

5 Z ie  ook ta b e l X IV -2  « R e n ten fo n d s  —  V o o rn a a m ste  b a la n sp o s te n  
o p  31 d e c e m b e r ».

6 N a  a ftrek  v an  d e  v e rb in te n is se n  teg e n o v er financ ië le  in s te llin g en  d ie  
geen  o v erw eg en d  g e ld sc h e p p e n d e  in s te llin g en  zijn .
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aangetekend worden. D it is onder meer het geval voor de 
vorderingen en verplichtingen tegenover België die 
voorkomen onder de rubrieken « Bankiers » en « M oe
derm aatschappij, succursalen en filialen » van de bank
staten. De « Diversen » om vatten eveneens het verschil 
tussen de nom inale w aarden van de opgetekende obliga
ties der verschillende sectoren en de boekingswaarden 
van de balans en de koersverschillen w at de schuld in 
vreemde valu ta’s aangaat, die aangehouden wordt door 
de depositobanken.

Voor verdere inlichtingen zie : Tijdschrift voor Docu
m entatie en Voorlichting, X X IV e jaargang , deel II, 
num m er 6, decem ber 1949; X X X e jaargang, deel II, 
num m er 5, novem ber 1955; X X X IIIe  jaargang , deel II, 
num m er 5, novem ber 1958; X L IIe  jaargang, deel I, 
num m er 1, jan u ari 1967, deel II , num m er 3, septem ber 
1967; X L IIIe  jaargang , deel II , num m er 3, septem ber 
1968 en Tijdschrift van de N.B.B., L ie  jaargang, deel I, 
num m er 1, jan u ari 1976; L lle  jaargang , deel I, num 
m er 1, jan u ari 1977.

Tabel XIII-2
Balansen van de Nationale Bank van België 

Tabel XIII-3

Balansen van de geldscheppende openbare instellingen 

Tabel XIII-4

Balansen van de depositobanken 

Tabel XIII-5

Balansen van de gezamenlijke overwegend geldschep
pende instellingen

1. Basisgegevens
a. Inhoud : Deze tabellen zijn in zekere zin een detail van 

de gezamenlijke balansen der overwegend geldschep
pende instellingen (tabel X III-1 ). Zij geven een 
indeling naar grote categorie van instelling.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  Statistie
ken -  Tabel X III-2 . De statistiek bestaat sinds 31 
decem ber 1950.

d. Frequentie : U itstaande bedragen per einde kwartaal. 
In  het T ijdschrift van de N.B.B. vindt men, voor de 
balansen van de N.B.B., een toestand per einde 
m aand.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling

De tabellen X III-2  tot X III-5  geven niet alleen een 
indeling naar grote categorie van overwegend geldschep
pende instellingen m aar verm elden veelal ook afzon
derlijk bestanddelen die in dezelfde rubriek van de 
gezamenlijke balansen worden samengenomen. In  het 
bijzonder heeft men niet, zoals in deze laatste statistiek, 
sommige posten van het actief en sommige posten van 
het passief gecompenseerd of, m et andere woorden, deze 
tabellen worden niet op geconsolideerde basis opgesteld,

zodat het totaal van het actief of van het passief 
overeenstemt met de cijfers van de boekhoudkundige 
docum enten van de betrokken instellingen. Bovendien 
vormen de onderlinge vorderingen en verplichtingen van 
de overwegend geldscheppende instellingen, die elkaar in 
de gezamenlijke balansen opheffen, een onderscheiden 
rubriek in tabel X III-5 .

Twee criteria die voor de indeling van de tabellen werden 
gebruikt, dienen te worden vermeld :
—  het onderscheid tussen bepaalde vorderingen « voor 

ten hoogste een ja a r  » en « voor meer dan een ja a r  » 
wordt gem aakt op basis van de looptijd van de 
vorderingen op het ogenblik da t zij tot stand kwamen 
en niet op basis van de periode die nog overblijft op 
het ogenblik da t de balans wordt opgesteld;

—  voor de bepalingen van de effecten al dan niet 
verkrijgbaar door elke belegger w ordt verwezen naar 
tabel X V I-1 « Uitgiften van de overheidssector in 
Belgische franken voor meer dan een ja a r  ».

Voor de com m entaar bij verschillende rubrieken van de 
balansen van de N.B.B. en van de bankstaten zij 
respectievelijk verwezen naar tabel X III-1 4  en tabel 
X I I I - 17.

Tabel X III-6

Oorzaken van de veranderingen in de geldhoeveelheid 
bij de overwegend geldscheppende instellingen

1. Basisgegevens

a . Inhoud : De tabel meet de omvang van de middelen 
die gedurende een bepaalde periode via de overwe
gend geldscheppende instellingen naar de diverse 
economische sectoren zijn gevloeid.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. — Statistie
ken -  Tabel X III-3 . De statistiek bestaat vanaf het 
derde kwartaal 1950.

d. Frequentie : Jaa r- en kwartaalcijfers.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Hoewel de tabel is opgesteld op grond van de gegevens 
van tabel X III-1  volstaat het niet, gelet op de nage
streefde doeleinden, louter de verschillen te berekenen 
van het ene tijdstip tot het andere tussen de bedragen die 
in laatstgenoem de tabel voorkomen om de gegevens van 
tabel X III-6  te verkrijgen.

De voornaam ste aanpassingen die aan de gegevens van 
tabel X III-1  moeten aangebracht worden om ze te 
gebruiken voor de opstelling in tabel X III-6  hebben 
betrekking op de cijfers van de rubrieken « Netto buiten
lands actief » en « Vorderingen op de overheid ». Die 
aanpassingen hebben tot doel de beweging van de activa 
der overwegend geldscheppende instellingen die voort
vloeien uit verrichtingen met de overheid1 a f te zonderen

1 D e o v e rh e id  o m v a t d e  S ta a t, de  p laa tse lijk e  b e s tu re n  (p rov incies, 
s ted e n  en  g e m e en te n ) , d e  ze lfstan d ig e  fondsen  en  in s te llin g en  van  
socia le  zek e rh e id  en  de  m a a tsc h a p p ije n  te r  f in a n c ie rin g  v a n  h e t 
in d u s trie b e le id .
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van de activa welke ontstaan uit de verrichtingen met de 
andere sectoren van de economie. W anneer de overheid 
een tekort heeft ten opzichte van de binnenlandse 
bedrijven en particulieren en zij in het buitenland 
leningen aangaat w aarvan het provenu in vreemde 
valu ta’s aan de overwegend geldscheppende instellingen 
w ordt overgedragen, w ordt aldus in haar voordeel een 
bijkomende hoeveelheid geld geschapen; dit geld stelt 
h aar in staa t het tekort tegenover de andere economische 
sectoren aan te vullen. Voor een ju iste  verklaring van de 
beweging van het netto buitenlandse actief moet reke
ning gehouden worden met deze transacties van de 
overheid met het buitenland en dient men de uitgifte van 
deze hoeveelheid geld aan de financiering van de over
heid toe te schrijven.

Zo ook mag men aan de openbare sector1 niet de totale 
opbrengst toekennen van de geldschepping die optreedt 
telkens als de overwegend geldscheppende instellingen 
effecten uitgegeven door de openbare sector opnemen. 
De geldschepping komt ten goede aan de cedenten van 
die effecten. Ofwel, zal d a t de openbare sector zijn in de 
m ate dat hij, tijdens de betrokken periode, nieuwe 
leningen uitgeeft die gedurende dezelfde periode bij de 
overwegend geldscheppende instellingen worden onder
gebracht of w aarop het publiek inschrijft door overdracht 
van effecten van vroegere leningen aan de overwegend 
geldscheppende instellingen. Ofwel bezat het publiek, bij 
de aanvang van de periode, vorderingen op de openbare 
sector en besluit het de structuur van zijn activa gedeelte
lijk te wijzigen door, bijvoorbeeld, die beleggingen te 
vervangen door m onetaire tegoeden; in da t geval, onder
ging de totale schuld uitgegeven door de openbare sector 
in de loop van de beschouwde periode geen wijzigingen; 
de indeling ervan werd veranderd; de schuld werd te 
gelde gem aakt tot beloop van de verkopen van het 
publiek aan de overwegend geldscheppende instellingen. 
Doch de openbare sector neem t aan de transactie geen 
deel en boekt uit dien hoofde geen enkele ontvangst.

M et behulp van het statistische m ateriaal waarover men 
m et betrekking tot de overwegend geldscheppende instel
lingen in België beschikt, kunnen de bewegingen van de 
vorderingen van deze instellingen op de openbare sector 
voldoende nauwkeurig ontleed worden. H et is namelijk 
mogelijk zonder veel ram ingen een onderscheid te maken 
tussen de verrichtingen die beslist tot de financiering van 
de Schatkist leiden en die welke overeenstemmen met een 
tegeldemaking van de schuld; w at de geldschepping be
treft die door deze tegeldemaking tot stand komt, kan 
m en moeilijker aanduiden welke de begunstigde sector is 
geweest.

Voor de rubrieken « Geldhoeveelheid » en « Andere 
verbintenissen van de overwegend geldscheppende in
stellingen tegenover de bedrijven en particulieren en 
andere instellingen », worden de bedragen verkregen 
door het verschil te maken tussen de u itstaande bedragen 
opgenom en in tabel X I I I - l .

M et betrekking tot de oorzaken van de verandering, 
dient het volgende verduidelijkt :
—  Rubriek « T ransacties met het buitenland » : de 

beschrijving van deze rubriek, die overeenstem t met 
rubriek 1.12 van tabel X III-8 , zal men hierna in de 
toelichting bij laatstgenoem de tabel vinden;

—  Rubriek « V orderingen op bedrijven en particulie
ren » die, naast de obligaties, alle discontokredieten,

voorschotten en acceptkredieten bij hun oorsprong 
verleend door de overwegend geldscheppende instel
lingen aan in België gevestigde bedrijven en particu 
lieren omvat, is afgeleid uit deel A .l van tabel 
X III-13 ;

—  De rubrieken « H erfinanciering van handelskredieten 
aan het buitenland gemobiliseerd bij de Belgische 
banken » en « H erfinanciering van disconto- en ac
ceptkredieten aan bedrijven en particulieren » wor
den berekend op basis van tabel X I I I - 13, respectie
velijk rubriek B.2 en rubriek A.2-A.4.
De reden waarom een verandering van de geldhoe
veelheid als gevolg van een herfinanciering in een 
afzonderlijke rubriek w ordt opgenomen en niet in 
m indering komt van de voorgaande rubrieken is de 
volgende : een verschuiving van de financieringslast 
van de overwegend geldscheppende naar de andere 
financiële instellingen wijzigt geenszins de sectoren 
w aarnaar de geldm iddelen bij het oorspronkelijk 
verlenen van de kredieten zijn gevloeid.- Bijgevolg 
mogen de vorige rubrieken niet gewijzigd worden, 
m aar komt de herfinanciering voor als een afzonder
lijke rubriek. Aldus komt een stijging van de herfi
nanciering voor als een contractiefactor (negatief 
teken), een daling van de herfinanciering als een 
factor van verruim ing (positief teken);

—  De rubriek « G eldschepping ten behoeve van de 
S taat »2 : de geldschepping ten behoeve van de S taat 
geschiedt, hetzij door directe overdracht van effecten 
van de schuld aan de overwegend geldscheppende 
instellingen, hetzij door netto-overdracht aan de 
overwegend geldscheppende instellingen van devie
zen voortvloeiend uit leningen in het buitenland.

De eerste financieringswijze om vat de volgende bestand
delen :
—  de evolutie van de portefeuille der overwegend geld

scheppende instellingen bestaande uit effecten van de 
Staatsschuld die over het algemeen niet door elke 
belegger verkrijgbaar zijn;

—  de evolutie van de vordering die het B.P.C. op de 
S taat heeft, overeenstem m end met de beweging der 
tegoeden van particulieren en de rekening-courant 
van het Belgische M untfonds bij de Schatkist;

—  de evolutie van de portefeuille der overwegend geld
scheppende instellingen bestaande uit door elke be
legger verkrijgbare effecten van de S taatsschuld, doch 
alleen in de m ate w aarin deze evolutie het gevolg is 
van inschrijvingen bij de uitgifte o f van inningen van 
vervallen effecten;

—  de regularisatie-aankopen bij gelegenheid utgevoerd 
door het Rentenfonds, die ertoe leiden tijdelijk geld
middelen ter, beschikking van de Schatkist te stellen.

De nettogeldschepping ten behoeve van de Schatkist
door overdracht van vreemde v alu ta’s vloeit voort uit de
hierna volgende kapitaaltransacties m et het buitenland :
—  de overdrachten (plusteken) door de Schatkist aan de 

overwegend geldscheppende instellingen van vreem-

1 D e  o p e n b a re  sec to r o m v a t, n a a s t  d e  o v e rh e id  (zie v o o rg a a n d e  noo t) 
d e  o v e rh e id sb ed rijv en  en  de  o p e n b a re  k red ie tin s te llin g e n .

2 In c lu s ie f  d e  in d irec te  S ta a ts sc h u ld .
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de valuta’s of van Belgische franken ' voortvloeiend 
uit de verhogingen van in het buitenland geplaatste 
schulden alsmede uit de aflossing van leningen die zij 
aan het buitenland verleende;

—  de aankopen (minteken) door de Schatkist bij de 
overwegend geldscheppende instellingen van vreem 
de valu ta’s of van Belgische franken1 die zij nodig 
heeft voor de leningen aan het buitenland en de 
verm inderingen van in het buitenland geplaatste 
schulden.

—  Rubriek « Geldschepping ten behoeve van de andere 
overheden » : de m onetaire financiering van de an 
dere openbare besturen2 geschiedt op dezelfde wijze 
als voor de S taat door afneming van voorschotten in 
rekeningen-courant, overdrachten van effecten van 
de schuld en netto-overdrachten van vreem de va
lu ta ’s.

—  Rubriek « Tegeldem aking van overheidspapier » : de 
tegeldemaking heeft plaats, hetzij in de vorm van een 
direct optreden van de overwegend geldscheppende 
instellingen op de m arkt van het overheidspapier, 
hetzij via het Rentenfonds3.

—  Rubriek « Vorderingen op andere financiële instellin
gen » : de verschillen tussen de uitstaande bedragen 
in de betreffende rubriek van tabel X III-1  werden 
gecorrigeerd om m et de volgende factoren rekening te 
houden :
— de tegeldemaking van effecten van de schuld der 

parastatale kredietinstellingen, werd overge
bracht naar de rubriek met betrekking tot « Te
geldemaking van overheidspapier door aankoop 
op de markt »;

—  de beweging van het daggeld dat het Rentenfonds 
aan parastatale kredietinstellingen met behulp 
van m onetaire middelen heeft geleend, werd bij
gevoegd.

—  Rubriek « Diversen » : de verschillen tussen de uit
staande bedragen van de betreffende rubriek van 
tabel X III-1  werden gecorrigeerd ten einde rekening 
te houden m et de boekhoudkundige veranderingen 
die de tegenwaarde in Belgische franken van de aan 
het begin van de periode bestaande bedragen in 
buitenlandse valu ta’s kan hebben ondergaan ten 
gevolge van wisselkoersveranderingen tijdens de 
periode.

T ab e l X III-7

Geldhoeveelheid bij de overwegend geldscheppende in
stellingen

1. Basisgegevens
a. Inhoud : Gezamenlijke betaalm iddelen bestaande uit 

vorderingen op de overwegend geldscheppende in
stellingen luidend in Belgische franken en toebeho
rend aan de overheid, de bedrijven en de particulie
ren, die onmiddellijk kunnen dienen voor de afwikke
ling van transacties zonder da t men eerst andere 
geldvormen dient te gebruiken.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  Statistie
ken — T abel X III-4a .
Een vergelijkbare statistiek bestaat vanaf 30 juni 
1950; een berekening op een andere basis vanaf 

jan u ari 1925.

d. Frequentie : U itstaande bedragen per einde m aand. In
1976 werden wijzigingen aangebracht aan enkele 
rubrieken (2, 3.22 en 3.23). H et beschikbare m ate
riaal heeft slechts toegelaten voor de periode 1970- 
1975 kwartaalgegevens op te stellen. D aarom  bevat 
de tabel, « pro memorie », reeksen die volgens de 
vroegere m ethode werden opgesteld.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De tabel geeft het detail van de eerste rubriek van tabel 
X III-1 .

De geldhoeveelheid bij de overwegend geldscheppende 
instellingen (rubriek 1) bestaat uit het girale geld in het 
bezit van de overheid (rubriek 2) en de monetaire 
kasmiddelen in het bezit van de bedrijven en de particu
lieren (rubriek 3). Als « bedrijven » worden beschouwd : 
privé-bedrijven andere dan  overwegend geldscheppende 
instellingen, financiële instellingen van de overheidssec
tor die geen overwegend geldscheppende instellingen 
zijn, en overheidsbedrijven.

De voornaam ste wijzigingen ten aanzien van de vroegere 
reeksen zijn :
—  de term ijndeposito’s voor ten hoogste een m aand 

werden weggelaten uit de cijfers van het girale geld; 
zij maken nu deel uit van de niet-m onetaire activa 
voor ten hoogste een jaa r. H et girale geld om vat dus 
nog m aar alleen de direct opvraagbare deposito’s in 
Belgische franken toebehorend aan ingezetenen;

—  voor zover ze overeenstem m en met geopende, nog 
niet opgenomen kredieten worden de direct op
vraagbare verplichtingen van de financiële instellin
gen die de kredieten « op zijn Amerikaans » boeken, 
niet meer in aanm erking genomen;

—  een wijziging in de statistische behandeling van de 
vorderingen en verplichtingen die ontstaan tussen 
agenten of agentschappen en de financiële instellin
gen waarvoor ze werken, heeft aanleiding gegeven tot 
een wijziging van de cijfers van de geldhoeveelheid. 
T o t nog toe werden de vorderingen van deze agenten 
of agentschappen beschouwd als giraal geld aange
houden bij de betrokken financiële instellingen, 
terwijl hun verplichtingen gelijkgesteld w aren met 
kredieten toegestaan door dezelfde instellingen aan 
bedrijven en particulieren. H et is gebleken d a t de 
oorsprong van deze vorderingen en van deze ver
plichtingen in hoofdzaak sam enhangt m et het proces 
van overdracht van spaargelden van de spaarders 
n aar de financiële instellingen of omgekeerd, meer

1 W an n e e r  de  S ch a tk is t B elg ische fran k en  v a n  d e  o v e rw eg en d  g e ld 
sch ep p en d e  in s te llin g en  o n tv a n g t o f  e r  a a n  h en  a fs ta a t  ten  gevo lge 
v a n  o f  m e t h e t oog op  h a a r  k a p ita a lt ra n s a c tie s  m e t h e t  b u ite n la n d , is 
h e t  re s u lta a t  he tzelfde  a ls w a n n e e r  de  k re d ie te n  d ie  zij v a n  d ie  in s te l
lin g en  o n tv a n g t zo u d en  s tijg en  o f  d a len .

2 V o o r de  b e p a lin g  v an  d e  « a n d e re  o p e n b a re  b e s tu re n  » zie de 
b e tre ffen d e  to e lic h tin g  v a n  ta b e l X I I I -1 .

3 Z ie  tab e l X IV -2  « R e n ten fo n d s  —  V o o rn a a m s te  b a la n sp o s te n  op  
31 d e c e m b e r» .
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bepaald met de interventie van de agenten of agent
schappen in dit proces1. D aarom  worden voortaan de 
vorderingen en de verplichtingen van de agenten of 
agentschappen gecompenseerd en het saldo w ordt bij 
de geldhoeveelheid gevoegd w anneer er nettovorde- 
ringen zijn of ervan afgetrokken w anneer er nettover- 
plichtingen zijn. Deze benadering kom t er tenslotte 
op neer dat de betrokken agenten en agentschappen 
als het ware worden omzeild; zij geeft de onderlig
gende economische realiteit weer door alles terug te 
brengen tot financiële strom en tussen de financiële 
instellingen, enerzijds, en de spaarders, anderzijds. 
Bij gebrek aan statistische gegevens over het soort 
geld dat bij deze financiële strom en wordt aange
wend, werd op een arb itraire wijze aangenom en dat 
het in alle gevallen biljetten betreft, da t wil zeggen 
chartaal geld;

—  dank zij een verbetering van de inform atie met 
betrekking tot de financiële activa der instellingen 
van sociale zekerheid, onder meer bij het B .P.C. en 
bij de banken, werd het mogelijk de geldhoeveelheid 
op een ju istere wijze te verdelen over de bedrijven en 
particulieren, enerzijds, en de overheid, anderzijds.

H et giraal geld in het bezit van de overheid (rubriek 2) 
wordt gevormd door de tegoeden in postrekening van de 
buitengewone Rijksrekenplichtigen, van de instellingen 
van Sociale Zekerheid, de D ienst voor de Scheepvaart en 
de Deposito- en Consignatiekas, door de tegoeden van de 
instellingen van Sociale Zekerheid bij de depositobanken 
en de N.B.B. en door de tegoeden van de ondergeschikte 
besturen (met inbegrip van de instellingen van sociale 
zekerheid en de intercom m unales voor autosnelwegen) 
bij het Gem eentekrediet van België. De gewone rekening 
van de Schatkist bij de N.B.B. w ordt niet als giraal geld 
beschouwd. In  de nieuwe statistiek (rubriek 2) evenals in 
de oude versie (pro memorie opgenom en), zijn twee 
breuken in de statistische reeks aan te stippen —  op 
31 december 1971 en op 31 decem ber 1977 — , beide 
tengevolge van een verbeterde telling van de tegoeden 
der buitengewone Rijksrekenplichtigen bij het B.P.C.

De m onetaire kasmiddelen in het bezit van de bedrijven
—  de overwegend geldscheppende instellingen uitgezon
derd —  en de particulieren (rubriek 3) bestaan uit 
chartaal (rubriek 3.1) en giraal geld (rubriek 3.2).

De voorraad aan chartaal geld (rubriek 3.1) bestaat uit 
de optelling van de biljetten en m unten uitgegeven door 
de Schatkist en niet in het bezit van de N.B.B. (rubriek
3.11) en de biljetten uitgegeven door de N.B.B. (rubriek
3.12), hiervan afgetrokken de incasso’s van chartaal geld 
van de depositobanken en van het Gem eentekrediet van 
België. E r zij aangestipt da t de chartale geldhoeveelheid 
in handen van de niet-ingezetenen —  onder meer de 
Belgische biljetten in het bezit van ingezetenen van het 
G roothertogdom  Luxem burg, w aarvan het m onetair 
bestel gedeeltelijk berust op het Belgische chartaal geld
—  niet kon worden afgezonderd bij gebrek aan ju iste  
aanwijzingen.

De voorraad giraal geld tenslotte (rubriek 3.2) om vat de 
zichtdeposito’s van in België ingezeten2 bedrijven en 
particulieren in rekening-courant bij de N.B.B. (rubriek 
3.21), het B.P.C. en het Gem eentekrediet van België 
(rubriek 3.22) en bij de depositobanken (rubriek 3.23.). 
H et creditsaldo van het Rentenfonds bij de N.B.B. wordt 
evenwel niet beschouwd als giraal geld.

Aanvullende inlichtingen : zie T ijdschrift voor D ocu
m entatie en Voorlichting, X lV e  jaa r , deel I, num m er 4, 
april 1939 : « De m onetaire ontwikkeling in België van 
1925 tot 1938 »; Ibidem , X X IV e ja a r , deel II , num m er
6, decem ber 1949 : « Berekening van de geldvoorraad in 
de Belgische economie »; Ibidem , X X X e ja a r , deel II, 
num m er 5, november 1955 : « M onetaire en financiële 
ontwikkeling van de Belgische economie sedert ju n i 
1954».

Voor de totale geldhoeveelheid w ordt verwezen naar 
tabel X V -1 « Totale geldhoeveelheid ».

T ab e l X III-8

Netto buitenlands actief van de overwegend geldschep
pende instellingen

1. Basisgegevens
a. Inhoud : V eranderingen in de goud- en deviezen

reserves en de nettotegoeden of verplichtingen in 
Belgische franken ten overstaan van het buitenland 
van de overwegend geldscheppende instellingen.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bron : N.B.B. —  T ijdschrift van de N.B.B. — Statistie
ken — Tabel X III-5 a . De statistiek bestaat vanaf het 
3e kw artaal 1950.

d. Frequentie : K w artaalgegevens.

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
In  de rubrieken 1.11 en 1.12 w ordt het netto buiten
landse actief van de overwegend geldscheppende instel
lingen in twee rubrieken gesplitst : eensdeels het totaal, 
exclusief de N.B.B., anderdeels het totaal inclusief de 
N.B.B. H et netto buitenlandse actief van de N.B.B. 
afzonderlijk w ordt in tabel X III-9  meer in detail behan
deld.

H et netto buitenlandse actief van de overwegend geld
scheppende instellingen stem t overeen met het goudbe- 
zit, verm eerderd m et het verschil tussen tegoeden en de 
verplichtingen van de overwegend geldscheppende in
stellingen tegenover niet-ingezetenen onverschillig of 
deze tegoeden en verplichtingen uitgedrukt zijn in Belgi
sche franken of in vreem de valu ta’s.

De rubrieken 1.11 en 1.12 geven de u itstaande bedragen, 
per einde kw artaal, van het netto buitenlandse actief. De 
vorderingen en verplichtingen die in deze kolommen het 
nettosaldo opleveren, worden op meer om standige wijze 
ingedeeld in de tabellen X III-2 , X III-3 , X III-4  en

1 D e a g en ten  v e rk rijg en  v o rd e rin g e n  o p  fin an c ië le  in s te llin g en  o n d e r  
m e e r w a n n e e r  ze d o o r d e ze  la a ts te  g ec red ite e rd  w o rd e n  v o o r h e t 
b e d ra g  v an  v e rv a llen  m a a r  no g  n ie t a a n  h u n  c lië n ten  te ru g b e ta a ld e  
o f  nog  n ie t d o o r d eze  la a ts te  v e rn ie u w d e  k a sb o n s . Zij g a a n  v e rp lic h 
tin g en  a a n  teg en o v er d ie  zelfde  financ ië le  in s te llin g en  g e d u re n d e  de  
p e rio d e  w a a r in  ze de  s p aa rg e ld e n  d ie  h u n  c lië n ten  h u n  h e b b en  
o v e rh a n d ig d , b ijv o o rb ee ld  v o o r d e  in sch rijv in g  o p  k a sb o n s , in h u n  
eigen  k a sv o o rra ad  bew aren .

2 De in te rn a tio n a le  in s te llin g en  gevestigd  in H rlg ic w o rd en  m ed e  als 
in g eze ten en  beschouw d .
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X III-5 , rubriek A van het actief en van het passief. H et 
zijn de gegevens van rubriek 1.12 die in de betreffende 
rubriek van tabel X III-1  worden overgenomen.

De rubrieken 1.21 en 1.22 geven de beweging in het netto 
buitenlandse actief weer van de gezamenlijke overwe
gend geldscheppende instellingen, respectievelijk exclu
sief en inclusief de N.B.B.

A angestipt dient te worden dat de veranderingen van de 
u itstaande bedragen een statistische aanpassing onder
gaan : enerzijds worden voor de N.B.B. de zuiver boek
houdkundige veranderingen uitgeschakeld —  hierop 
w ordt bij de bespreking van tabel X I I 1-9 teruggekomen
—  anderzijds, om de m utaties in de tegoeden en verplich
tingen in buitenlandse valu ta’s te berekenen, zijn de 
maandelijkse bewegingen van de in buitenlandse m unt
eenheden uitgedrukte tegoeden en verplichtingen omge
zet in franken tegen de gemiddelde koers van de m aand. 
Deze statistische correctie laat toe de veranderingen in de 
u itstaande bedragen van het netto buitenlandse actief te 
vergelijken m et de betalingsbalansgegevens, w aar alle 
verrichtingen opgetekend worden aan de wisselkoers van 
de operatie.

Tenslotte worden in een tweede deel van de betreffende 
tabel diverse betalingsbalansgegevens opgenomen. R u
briek 2.1 geeft de kapitaaltransacties van de overheid met 
het buitenland : deze bedragen om vatten inzonderheid 
de buitenlandse leningen, zowel in Belgische frank als in 
buitenlandse valu ta’s, van de Staat, van het Wegenfonds, 
van de lagere overheid en van de adm inistratieve para- 
statale instellingen. Rubriek 2.2 geeft de herfinanciering 
buiten de overwegend geldscheppende instellingen van 
handelskredieten op het buitenland, die gemobiliseerd 
werden bij Belgische banken. De overeenkomstige reeks 
v indt men terug in tabel X III-6 .

Rubriek 2.3 tenslotte om vat het totaal van de transacties 
m et het buitenland met uitzondering van de transacties 
van de overheid en de herfinanciering : men vindt ze in 
tabel X III-6 , als eerste oorzaak van verandering in de 
geldhoeveelheid en de andere verbintenissen van de 
overwegend geldscheppende instellingen. H et totaal van 
de transacties met het buitenland komt overeen m et het 
lopend saldo van de betalingsbalans verm eerderd m et de 
kapitaaltransacties van de bedrijven en particulieren.

Rubriek 3 weerspiegelt het netto buitenlandse actief 
volgens de betalingsbalans van de B .L.E.U . (zie hoofd
stuk IX  « Betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse 
Economische U nie »). De beweging ervan wijkt nochtans 
a f van de in rubriek 1.2 vermelde bewegingen van het 
netto buitenlandse actief van de overwegend geldschep
pende instellingen. D it verschil is gelijk aan :
—  de veranderingen in het netto buitenlandse actief van 

de overwegend geldscheppende instellingen van de
B.L.E.U . die voortvloeien uit de veranderingen in de 
nettotegoeden of -verplichtingen van de Luxem 
burgse banken op en tegenover andere landen dan 
België en tegenover in de B .L.E.U . gevestigde in ter
nationale instellingen (die veranderingen komen voor 
in rubriek 2.3 m aar niet in rubriek 1.22);

—  min a) veranderingen in de nettotegoeden van de 
Belgische banken op Luxem burgse ingezetenen; b) de 
veranderingen in de Luxem burgse overheidsfondsen 
in het bezit van de N.B.B (die veranderingen komen 
voor in rubriek 1.22 m aar niet in rubriek 2.3).

Netto buitenlands actief van de N ationale Bank van
België

1. Basisgegevens

a. Inhoud : V eranderingen in de goud- en deviezen
reserves en de uitvoeraccepten in Belgische franken 
van de N.B.B. na statistische aanpassing.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  Statistie
ken -  Tabel X III-5 b . De statistiek w ordt gepubli
ceerd vanaf 1970.

d. Frequentie : 1970-1975 : kwartaalcijfers; 1976-1980 : 
maandcijfers.

Tabel XIII-9

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Een indeling van het netto buitenlandse actief wordt 
gegeven in tabel X I I 1-2 a en b, rubrieken « V orderingen 
op het buitenland » en « Verbintenissen tegenover het 
buitenland », zonder rekening te houden m et de subru
briek 3c « M onetaire reserve : G roothertogdom  Luxem 
burg ».

De gegevens van de tabel stem m en overeen met de 
variatie van de uitstaande bedragen per einde periode 
mits inachtnam e van de volgende preciseringen :
—  worden uitgeschakeld de boekhoudkundige verande

ringen die voortvloeien uit a) wijzigingen van de 
wisselkoersen die mogelijk de tegenw aarde in Belgi
sche franken van de veranderingen in de bedragen 
aan buitenlandse valu ta’s hebben beïnvloed; b) de 
toewijzing van bijzondere trekkingsrechten aan Bel
gië in 1970, 1971, 1972, 1979 en 1980; c) in 1970, de 
verandering in de wijze w aarop de tegenw aarde van 
de rekening van het l.M .F . bij de N.B.B. w ordt 
gefinancierd (wet van 9 ju n i 1969); d) in 1975, de 
aanpassing van de bedragen die de wederzijdse 
verplichtingen weergeven die nog bestaan in het 
kader van de SW AP-overeenkomst m et de Federale 
Reserve Bank of New York; e) het in werking treden 
op 13 m aart 1979 van het E.M .S. en later, van 
bepaalde toepassingsmodaliteiten ervan;

—  vanaf 1976 werd daarenboven rekening gehouden 
m et een aanpassing die voortvloeit uit verrichtingen 
tussen de N.B.B. en andere overwegend geldschep
pende instellingen die niet op dezelfde dag geboekt 
werden in de beide betrokken instellingen (cfr de 
wisselkoerscorrecties die reeds besproken werden bij 
tabel X III-6  en tabel X III-8 ).

De aangepaste veranderingen die op deze wijze bekomen 
werden, zijn betalingsbalansgegevens; men vindt ze dan 
ook in de rubriek 6.23 van tabel IX -1 « Beknopte 
betalingsbalans » en van tabel IX -2 « Algemene beta
lingsbalans », alsook in tabel IX -3 « Vorderingen en 
verplichtingen van de instellingen met overwegend geld- 
scheppend karakter in de B .L.E.U . » rubriek A.1.7 
minus rubriek B.1.6 en in tabel IX -4 «V errichtingen 
m et het buitenland, verrichtingen in buitenlandse valu
ta ’s van de ingezetenen m et de Belgische en Luxem
burgse banken en deviezentransacties op termijn » ru
brieken 8.1, 8.2, 8.3, 8.41 en 8.51.



O pgenom en bedragen van de discontokredieten, voor
schotten en acceptkredieten bij hun oorsprong door de 
depositobanken verleend —  Zichtbare economische be
stem m ing

Tabel XIII-11

O pgenom en bedragen van de discontokredieten, voor
schotten en acceptkredieten bij hun oorsprong door de 
depositobanken verleend —  Vorm  en houderschap

Tabel XIII-12
Discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten on
dergebracht bij de N ationale Bank van België

Tabel XIII-13
O pgenom en bedragen van de discontokredieten, voor
schotten en acceptkredieten bij hun oorsprong door de 
overwegend geldscheppende instellingen verleend

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Opgenom en bedragen van de discontokredie
ten, voorschotten en acceptkredieten bij hun oor
sprong verleend door de overwegend geldscheppende 
instellingen aan de bedrijven1 en particulieren en aan 
het buitenland —  verschillende indelingen.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bron : N.B.B. —  T ijdschrift van de N.B.B. — Statistie
ken -  Tabellen X III-6  tot 9. De statistiek bestaat 
vanaf 31 decem ber 1962.

d. Frequentie : U itstaande bedragen per einde kwartaal.

Tabel XIII-10

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De in deze tabellen opgenomen kredieten worden geacht 
te zijn verstrekt aan bedrijven en particulieren wegens de 
vorm  waarin zij opgetekend worden. H et betreft immers 
de kredieten die bij hun oorsprong door de overwegend 
geldscheppende instellingen of door een deel ervan 
verleend worden in de hierna volgende vormen : discon
tokredieten, voorschotten, al dan  niet gewaarborgd door 
reële zekerheden, en acceptkredieten. D it betekent dat 
bepaalde kredieten, die in een andere vorm aan de 
bedrijven en particulieren en het buitenland zijn 
verleend, niet zijn opgenomen. In  het bijzonder hebben 
de statistische reeksen geen betrekking op de door de 
overwegend geldscheppende instellingen opgenomen 
obligaties uitgegeven door bedrijven en particulieren.

M en gaat in de sam enstelling van de tabellen X III-10  tot 
X III-13  uit van een dubbel onderscheid. In  de eerste 
plaats m aakt men een indeling in kredieten aan bedrijven 
en particulieren enerzijds, en aan het buitenland an
derzijds.

In  de tweede plaats w ordt er een onderscheid gemaakt 
tussen het begrip « kredieten die bij hun oorsprong hetzij 
door de depositobanken, hetzij door de N.B.B., hetzij 
door de overwegend geldscheppende instellingen worden 
verleend », en het begrip kredieten « gefinancierd » door 
of « ondergebracht » bij de instellingen in kwestie.

Tabel X III-10  om vat meer bepaald een uitsplitsing naar 
de zichtbare economische bestem m ing van het totaal der 
opgenomen discontokredieten, voorschotten en accept
kredieten bij hun oorsprong door de depositobanken aan 
bedrijven en particulieren en aan het buitenland 
verleend. Bij deze indeling moet een zeker voorbehoud 
worden gemaakt. Eerst en vooral om dat, in de meeste 
gevallen, de bedragen vermeld onder de titel « specifieke 
financieringen » het resultaat zijn van onvolledige tellin
gen. In  de tweede plaats om dat de aangegeven bestem 
ming slechts een zichtbare bestem m ing is : zij verm eldt 
de onmiddellijke aanw ending die aan de kredieten gege
ven wordt, zonder rekening te houden m et de mogelijk
heid da t zij eenvoudig in de plaats komen van andere 
middelen die meteen voor andere aanw endingen vrijko
men. In de derde plaats ontbreken er ook cijfergegevens 
over sommige belangrijke « specifieke financieringen » 
(onder meer inzake de betalingsterm ijnen die de Bel
gische bedrijven elkaar onderling toestaan). M en stelt 
bijgevolg vast dat de statistische docum entatie aan 
gaande de « economische bestem m ingen » nog zeer on
volledig is.

Volgende toelichting bij de rubrieken dient gem aakt te 
worden. De specifieke financieringen van :
—  « investeringen in industrie, landbouw  en am bachts- 

wezen » om vat : kredieten toegestaan in het kader 
van de wetten van 24 mei 1959, 17 ju li 1959, 18 ju li 
1959, 15 februari 1961, 14 ju li 1966 en 30 decem ber 
1970 (gesubsidieerde en /o f gew aarborgde kredieten), 
en niet-« gesubsidieerde en /o f gew aarborgde » kre
dieten w aarvan ten m inste een deel een oorspronke
lijke looptijd heeft van 2 ja a r  of m eer op voorw aarde 
evenwel dat het geen zuiver commerciële kredieten 
betreft, noch kredieten hoofdzakelijk bestem d voor 
financiering van de bouw of de aankoop van wonin
gen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, enz.;

—  « de bouw en van transacties in onroerende goede
ren » om vat : kredieten aan ondernem ingen die tot 
m aatschappelijk doel hebben de oprichting van ge
bouwen en /o f het uitvoeren van werken van burger
lijke bouwkunde, kredieten aan im m obiliënvennoot- 
schappen en kredieten die vooral bestem d zijn voor 
het financieren van de aankoop of de bouw van 
woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, enz.;

—  « verkopen en leningen op afbetaling » om vat : kre
dieten aan de kopers en verkopers op afbetaling 
(ongeacht of de banken al dan  niet bij het verkoops- 
contract zijn betrokken), rechtstreeks door de banken 
toegestaan, alsmede de persoonlijke leningen.

Tenslotte om vatten de kaskredieten aan het buitenland 
ook de promessen op het buitenland die in tabel X I I I - 11 
in de rubriek « H andelspapier » begrepen zijn.

Tabel X I I I - 11 bevat naast het reeds genoemd dubbele 
onderscheid, een indeling naar de vorm van de kredieten 
(bankaccepten, handelspapier, voorschotten).

De kredieten ondergebracht buiten de depositobanken 
werden het hoofdzakelijk bij de N .B.B., het H .W .I., bij 
andere financiële instellingen en in het buitenland.

De laatste rubriek —  pro memorie opgenomen —  met

1 P riv é -b ed rijv en  d ie  g een  sp aa rk a s se n , in s te llin g en  v an  d e  socia le  
zek e rh e id , o v e rh e id sb e d rijv e n , en  a n d e re  lage re  o v e rh e d en  zijn .
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betrekking « Andere kredieten ondergebracht bij de 
banken » bevat het papier da t op de laatste dag van de 
m aand verviel en dat niet kon worden geïnd om dat die 
dag een rustdag of een feestdag was (dat geldt ook voor 
dezelfde rubriek in tabel X III-12).

Tabel X III-12  heeft betrekking op de kredieten die de 
N.B.B. bij hun oorsprong heeft verleend, en die welke zij 
ten gunste van andere financiële instellingen geherdis- 
conteerd heeft.

Tabel X I I I - 13 om vat de kredieten verleend door alle 
overwegend geldscheppende instellingen samen.

Rubriek 1 van tabel X III-13a  om vat het geheel van de 
kredieten aan Belgische bedrijven en particulieren bij 
hun oorsprong verstrekt door de overwegend geldschep
pende instellingen, in hoofdzaak door de depositoban
ken. Nochtans geeft deze kolom geen beeld van de 
invloed die er u itgaat van de kredietverlening aan 
bedrijven en particulieren op het geldaanbod aangezien 
de kredietverlening door de overwegend geldscheppende 
instelling voor deze instelling niet altijd gepaard gaat met 
een afvloeiing van middelen. Een niet onbelangrijk deel 
van deze kredieten w ordt immers niet door de deposito
banken zelf gefinancierd m aar buiten hen verhandeld; 
da t is het geval m et de verstrekte acceptkredieten die 
enkel aanleiding geven tot het lenen van de handtekening 
van de bankier en de verrichtingen die eerst door de 
depositobanken worden gefinancierd en vervolgens door 
rugtekening worden gemobiliseerd, hetzij bij het H .W .I., 
hetzij bij de N.B.B., hetzij op de kapitaalm arkt. Deze 
herfinanciering komt tot uiting in rubriek 2 van tabel 
X III-13a. De uiteindelijke invloed van de kredietverle
ning op het geldaanbod komt naar voren in rubriek 3 
« Kredieten ondergebracht bij de overwegend geldschep
pende instellingen ».

Rubriek 1 van tabel X III-1 3 a  geeft ook geen volledig 
beeld van de totale kredietverlening aan bedrijven en 
particulieren, aangezien men geen rekening houdt met de 
kredieten verstrekt door de niet-geldscheppende finan
ciële instellingen. Zij geeft wel een vrij representatief 
beeld van de evolutie van het kortlopende krediet daar de 
niet-geldscheppende financiële instellingen hoofdzakelijk 
langlopend krediet verstrekken.

Rubriek 1 van tabel X III-1 3 b  heeft betrekking op het 
geheel van de bij hun oorsprong door de overwegend 
geldscheppende instellingen aan buitenlandse bedrijven 
en particulieren verstrekte acceptkredieten, discontokre- 
dieten en voorschotten.

M eer bepaald om vat rubriek 1.2 het gedisconteerde 
handelspapier verworven bij de mobilisering van wissels 
door Belgische uitvoerders getrokken op hun buiten
landse invoerders. M et deze vorderingen op het buiten
land w ordt ook gelijkgesteld de mobilisering van bankac- 
cepten in Belgische franken m et betrekking tot de uitvoer 
(rubriek 1.1).

De bankaccepten luidend in buitenlandse valu ta’s wor
den slechts tot een kredietverlening aan het buitenland 
gerekend indien de debiteur die op de vervaldag zal 
dienen te betalen een buitenlander is. M eestal is da t niet 
het geval w ant de meeste verrichtingen met bankaccep
ten luidend in buitenlandse valu ta’s hebben betrekking 
op een krediet in het kader van een Belgische invoer 
waarbij de schuldenaar op de vervaldag een ingezetene 
is.

Rubriek 1.3 om vat de kaskredieten aan het buitenland. 
In  tegenstelling tot voornoemde vorderingen op het 
buitenland worden zij niet gefinancierd ten gunste van
B.L.E.U .-ingezetenen en oefenen bijgevolg niet noodza
kelijk een invloed uit op het binnenlandse geldaanbod.

O p te merken valt d a t bepaalde vorderingen van de 
depositobanken op bedrijven in het totaal van de aan het 
buitenland verstrekte kredieten niet zijn begrepen alhoe
wel zij de vorm hebben van handelspapier. H et zijn de 
vorderingen die de depositobanken verwerven door in 
het buitenland in buitenlandse valu ta’s gesteld handels
papier te kopen dat transacties vertegenwoordigt w aar
aan de Belgische economie geen deel nam. Door deze 
verrichtingen wijzigen de depositobanken enkel de aard 
w aarin zij hun reserves aan buitenlandse valu ta’s vor
men teneinde ze te doen renderen. De aard  van deze 
beleggingen laa t niet toe ze te rekenen tot de mede
werking die de bankier verleent in zijn hoedanigheid van 
kredietgever; zij m aken eerder deel u it van de buiten
landse tegoeden van de depositobanken en komen als 
dusdanig voor in tabel X III-8 .

H et geheel van de kredieten bij hun oorsprong verleend 
door de overwegend geldscheppende instellingen aan het 
buitenland (deel B, rubriek 1) m aakt deel van rubriek 
1.11 van tabel X III-8  en van rubriek «T ransacties met 
het buitenland » van tabel X III-6 .

Zoals wij reeds aanstipten financieren de depositobanken 
de oorspronkelijk door hen toegestane kredieten aan 
bedrijven en particulieren in binnen- of buitenland 
slechts binnen de perken van hun werkmiddelen. R u
briek 2 toont aan  in welke m ate de openbare en 
particuliere financiële instellingen die in België geen 
overwegend geldscheppende functie uitoefenen, de kre
dieten van de overwegend geldscheppende instellingen 
financieren.

De bedragen die in tabel X III-13  voorkomen in deel A, 
rubriek 3, verhoogd met de bedragen van rubriek 4 vindt 
men in tabel X III-1 . De bedragen van rubriek 1, deel A 
van tabel X III-13  v indt men pro memorie in tabel
X III-1  en, als veranderingen, in tabel X III-6 .

Tabel XIII-14

Balansen van de Nationale Bank van België

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Balans van de N.B.B. per 31 decem ber van 
elk jaar.

b. Eenheid : M iljarden franken; de balans w ordt tot 1978 
in franken en vanaf 1979 in duizenden franken in de 
verslagen van de N.B.B. gepubliceerd.

c. Bron : N.B.B. —  Gepubliceerd in het Belgisch S taats
blad, in de jaarverslagen en in het T ijdschrift van de 
N.B.B. (Statistieken -  T abel X III-1 0 ). Bovendien 
bevatten de jaarverslagen, in bijlage, al de weekstaten 
voor het verslagjaar, die in het Belgisch S taatsblad 
worden gepubliceerd. Zij geven eveneens een 
beknopte toelichting bij de voornaam ste balans- 
posten.
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De balansen van de N.B.B. worden vanaf 31 decem 
ber 1851 gepubliceerd1.

d. Frequentie : Toestand op 31 december. Bovendien 
w ordt een vergelijkende staa t over de stand van de 
N.B.B. voor de lopende en de vorige week, gepubli
ceerd in het Belgische Staatsblad.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Voor de N.B.B., die werd opgericht bij de wet van 5 mei 
1850, gelden thans de bepalingen van het koninklijk 
besluit num m er 29 van 24 augustus 1939 (Belgisch 
Staatsblad van 26 augustus 1939) betreffende de bedrij
vigheid, de inrichting en de bevoegdheden der N.B.B., 
genomen ter uitvoering van de wet van 1 mei 1939 
bekrachtigd en gewijzigd door de wet van 16 ju n i 1947 en 
gewijzigd door de wetten van 28 ju li 1948, 12 april 1957 
en 19 jun i 1959, door het koninklijk besluit num m er 42 
van 4 oktober 1967, genomen ter uitvoering van de wet 
van 31 m aart 1967, en door de wetten van 9 ju n i 1969 en
11 april 19752.

Volgens artikel 31 van de organieke wet s tuu rt de 
G ouverneur aan de M inister van Financiën een verge
lijkbare staat over de stand van de N.B.B. voor de 
lopende en de vorige week.

Deze staat, w aarvan de vorm aan de M inister van 
Financiën ter goedkeuring w ordt voorgelegd, w ordt in 
het S taatblad gepubliceerd.

De balans, de winst- en verliesrekening en de w instuitke- 
ringsstaat, afgesloten op 31 decem ber van elk jaa r, 
worden langs dezelfde weg bekendgem aakt.

H ierna volgt een korte beschrijving van de posten 
voorkomend op de balans van de N.B.B.

A CTIV A

Goudvoorraad

H et goudbezit (baren en m unten) van de N.B.B. dat, 
hetzij in België, hetzij in het buitenland w ordt aange
houden.

In  de balansen per einde 1970, 1971 en 1972 is de 
tegenw aarde in Belgische franken van de goudvoorraad 
berekend op basis van 56.263,7994 frank per kilogram 
fijn goud; de daaropvolgende ja ren  staat de goudvoor
raad geboekt tegen 54.752,8184 frank per kilogram fijn 
goud, w at overeenstem t m et de definitie van de Belgische 
m unteenheid in artikel 1, § 1 van de wet van 3 ju li 1972 
betreffende de m untparite it : « De pariteit van de Belgi
sche m unteenheid is vastgesteld op 0,0182639 gram  fijn 
goud per Belgische frank ».

Internationaal Muntfonds

K rachtens de wet van 9 ju n i 1969 betreffende de 
instem m ing van België m et het am endem ent van de 
overeenkomst w aardoor het I.M .F . tot stand werd ge
bracht, en betreffende het m untsta tuu t, mag de N.B.B. 
de rechten die de Belgische S taat bezit als lid van het
I.M .F ., zoals ze zijn gedefinieerd in artikel 2 van de 
bovenvermelde wet, als eigen tegoeden boeken op voor
w aarde d a t zij de verplichtingen van België, namelijk 
Belgisch geld, goud of buitenlandse geldsoorten aan die 
internationale instelling of aan  haar leden verstrekken, 
overneemt.

De tegoeden die de N.B.B., ingevolge deze bepalingen en 
de overeenkomst van 7 oktober 1969 met de Staat, heeft 
verworven of zal verwerven, zijn geboekt onder de 
volgende posten, die elk overeenstemmen met de catego
rie van rechten van de Belgische S taat w aarvan de 
N.B.B. eigenaar w ordt :

Deelneming : O p 31 decem ber 1980 bedroeg het quotum  
van België in het I.M .F . 1.335.000.000 bijzondere 
trekkingsrechten (B .T.R .) o f 64.957 miljoen Belgische 
frank.

K rachtens artikel 2, alinea 2 van de wet van 9 ju n i 1969, 
m ag de N.B.B. « de rechten die de Belgische S taat bezit 
u it hoofde van het deel van zijn quotum  in het Fonds da t 
de tegoeden in Belgische franken van dit laatste over
treft », als eigen tegoeden, boeken. D at bedrag stem t 
overeen m et de reservetranche van België bij het I.M .F . 
die lu id t in B .T.R . en in de balans van de N.B.B. is 
opgetekend tegen de koers van het B .T .R . van 50 Bel
gische frank3 voor de boekjaren 1970 tot 1972 en 
48,65724 Belgische frank4 vanaf het boekjaar 1973. O p 
31 decem ber 1980 beliep het 18,1 m iljard frank.

Leningen : V orderingen uit hoofde van de leningen die 
aan  het I.M .F . worden toegestaan krachtens de beslis
sing van 5 jan u ari 1962 van de R aad van beheer van het
I.M .F . m et betrekking tot de Algemene Leningsovereen
komsten waarbij België aansloot bij de wet van 4 januari 
1963.

De N.B.B. heeft er zich namelijk toe verbonden :
—  enerzijds, de bedragen in Belgische franken die door 

het I.M .F . worden opgevraagd aan dit laatste, bij 
wijze van uitlening, over te maken;

—  anderzijds, aan een andere Staat, die aan die overeen
komsten deelneem t, de nodige Belgische franken of 
buitenlandse geldsoorten te verstrekken indien België 
ertoe gehouden wordt alle of een deel van de uitlenin
gen welke die S taat zelf zou hebben toegestaan, voor 
h aar rekening te nemen.

H et totale bedrag van die verrichtingen mag ten hoogste 
7,5 m iljard Belgische frank belopen.

De vorderingen uit dien hoofde die in 1977 ontstonden en 
in de loop van de twee daaropvolgende ja ren  werden 
afgelost, w aren gedekt door speciale certificaten die door 
het I.M .F . aan de N.B.B. w erden afgeleverd.

1 Z ie o .m . T ijd sc h rif t v o o r In fo rm a tie  en  D o c u m e n ta tie  —  X X V e  j a a r ,  
deel I I ,  n u m m e r 3, s e p te m b e r 1950 « D e N a tio n a le  B an k  v a n  B elgië 
1850-1950 ».

2 —  d e  S tr ijc k e r C ecil « L es fo n c tio n s  e t les o p é ra tio n s  d e  la  B a n q u e
N a tio n a le  de  B elg ique  d e  1914 à  1938 », B ru sse l, 1939.

—  K a u c h  P ie rre  « D e  N a tio n a le  B an k  v a n  B elg ië  1850-1918 ». 
G e d ru k t v o o r de  N .B .B . te r  g e leg en h e id  v a n  h a a r  h o n d e rd ja r ig  
b e s ta a n , 1950

—  V a n  d e r  W ee  H e rm a n  & T a v e rn ie r  K a re i « D e N a tio n a le  B an k  
v a n  B elgië en  h e t m o n e ta ire  g e b e u ren  tu sse n  d e  tw ee w e re ld 
oo rlo g en  ». U itg e g ev en  te r  g e le g en h e id  v a n  h e t 125 -ja rig  b e s ta a n  
v a n  d e  N .B .B ., 1975.

—  J a n s s e n s  V a lé ry  « D e  B elg ische  F ra n k  —  A n d e rh a lv e  eeuw  
g e ld g esch ied en is  », B russe l, 1976.

3 0,888671 g ra m  fijn g o u d , d e fin itie  v a n  h e t B .T .R . to t 1 a p ril 1978. 

0 ,0177734  g ra m  fijn  g o u d , d e fin itie  v a n  d e  B elg ische  fran k  vo lgens 
a rtik e l 1 v a n  d e  w e t v an  12 a p ril  1957.

4 0,888671 g ra m  fijn  g o u d , d e fin itie  v a n  h e t B .T .R . to t 1 a p ril 1978.

0 ,0182639  g ra m  fijn g o u d , d e fin itie  v an  d e  B elg ische  fran k  vo lgens 
a rtik e l 1, § 1 v a n  de  w e t v an  3 ju l i  1972.
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Bijzondere trekkingsrechten (B .T.R.) : De bijzondere 
trekkingsrechten die door het I.M .F . aan  België zijn 
toegewezen, alsmede de bijzondere trekkingsrechten die 
op een andere wijze door België werden verworven.

O p het ogenblik dat de toewijzingen geschieden, moet er 
geen enkele storting bij het I.M .F . worden gedaan.

Tijdens de periode 1970-1980 vonden toewijzingen plaats 
in 1970, 1971, 1972, 1979 en 1980. De gecumuleerde 
toewijzingen bedroegen 19.193,6 miljoen frank per einde 
1980, op grond van de boekingskoers van 48,65724 frank 
voor een bijzonder trekkingsrecht.

De tegenpost van de bijzondere trekkingsrechten die aan 
België zijn toegekend komt op het passief voor onder de 
rekening met onbepaalde term ijn « I.M .F . : bijzondere 
trekkingsrechten, netto cum ulatieve toewijzing ».

De post « Bijzondere trekkingsrechten » om vat eveneens 
de bijzondere trekkingsrechten verkregen van deelne
m ende lidstaten of van andere houders van bijzondere 
trekkingsrechten in ruil voor werkelijk inwisselbare geld
soorten. H et gebruik dat België van de bijzondere 
trekkingsrechten m aakt, heeft een tegenovergestelde 
uitwerking.

Ecu’s

De resolutie van 5 decem ber 1978 van de Europese Raad 
waarbij het E.M .S. werd ingevoerd beschikt da t een 
Europese m unteenheid, Ecu genaam d, het centrale be
standdeel van het E.M .S. zal vormen. In  het akkoord van
13 m aart 1979 onder de tot het E.M .S. toetredende 
centrale banken van de lidstaten van de E.E .G . worden 
de werkingsmodaliteiten van het E.M .S. vastgelegd.

In  dat akkoord w ordt bepaald dat de centrale banken die 
deelnemen aan het in het raam  van het E.M .S. opgezet 
wisselmechanisme inbreng doen bij het E .F.M .S. van 
20 pet. van hun goudvoorraad en van hun brutotegoeden 
in U.S.-dollars. Tijdens de initiële periode is die inbreng 
van voorlopige aard  en gebeurt in de vorm van her
nieuwbare « swap »-kredieten op drie m aanden van 
Ecu’s tegen goud en tegen U .S.-dollars.

De voor de « swap »-kredieten in aanm erking genomen 
koersen zijn gebaseerd op de m arktnoteringen van het 
goud en de U.S.-dollar.

Bedoelde « swap »-kredieten geven aanleiding tot boe
kingen op de volgende balansposten :
—  w at de contantverrichtingen betreft : 

op het actief :
« Ecu’s », tegen de spilkoers van de Ecu;
« Goudvoorraad » en « Vreem de valu ta’s », tegen de 
boekingskoersen van die twee actiefbestanddelen 
(54.752,8184 frank voor 1 kilogram fijn goud en 
40,3344 frank voor 1 U .S.-dollar per 31 decem ber 
1980);

—  w at de term ijnverrichtingen betreft, die geschieden 
op grond van dezelfde koersen als de contantverrich
tingen :
op het actief :
« Te ontvangen vreemde valu ta’s en goud », tegen de 
boekingskoersen van het goud en de dollar; 
op het passief :
« Ecu’s te leveren aan het E .F.M .S. », tegen de 
spilkoers van de Ecu.

De Ecu’s kunnen worden gebruikt voor in tracom m unau
taire vereffeningen binnen de grenzen vastgelegd in het 
voormelde akkoord van 13 m aart 1979 en ook voor 
onderlinge cessies tussen de lidstaten tegen U.S.-dollars, 
E .E .G .-valuta’s, bijzondere trekkingsrechten en goud.

Zie ook tabel X-8 « Europees M onetair Stelsel ».

Vreemde valuta’s

De tegoeden van de N.B.B. in vreemde valu ta’s zijn in de 
balansen opgenomen voor de tegenwaarde ervan tegen 
de spilkoers, w at de valu ta’s betreft van de landen die 
deelnemen aan het E.M .S. en, w at de overige valu ta’s 
aangaat, tegen de vroegere spilkoers, in voorkomend 
geval gewijzigd overeenkomstig de m onetaire aanpassin
gen aangekondigd door de betrokken landen.

Te ontvangen vreemde valuta’s en goud

De tegenwaarde in Belgische frank, op grond van de 
boekingskoers van de deviezen en van het goud die uit 
hoofde van term ijnverrichtingen door de verkopers ervan 
aan de N.B.B. moeten worden geleverd.

Sinds het ja a r  1979 komen onder de subrubriek « Euro
pees Fonds voor M onetaire Samenwerking » het goud en 
de U.S.-dollars voor die in het raam  van de « swap »- 
kredieten waarbij 20 pet. van de goudvoorraad en van de 
bruto-dollarreserves van de N.B.B. in het E.M .S. worden 
ingebracht, op term ijn van het E .F.M .S. zijn terugge
kocht.

De tegenpost op het passief voor de « swap »-kredieten 
m et het E .F.M .S. luidt « Ecu’s te leveren aan het 
E .F.M .S. ».

De tegenpost voor de overige term ijnaankopen van goud 
en deviezen is de passiefrubriek « T e leveren vreemde 
valu ta’s en goud ».

Internationale akkoorden

V orderingen in Belgische franken op de landen buiten de 
E.E .G . w aarm ee België betalingsakkoorden heeft 
gesloten.

Bedoelde vorderingen vallen onder toepassing van de 
overeenkomst van 15 ju n i 1972 tussen de S taat en de 
N.B.B., waarbij de staatsw aarborg aan de N.B.B. wordt 
verleend voor elk verlies da t uit de uitvoering van de 
internationale betalingsakkoorden voor de N.B.B. zou 
kunnen voortspruiten.

Voorschotten aan het I.M .F.

Volgens akkoorden gesloten met het I.M .F . en goedge
keurd door de Belgische regering heeft de N.B.B. deelge
nom en aan de financiering van bijkomende kredietfacili
teiten die door het I.M .F . in het leven werden geroepen.

De eerste daarvan was de « oliefaciliteit » die gecreëerd 
werd in 1975 ten gunste van lidstaten van het I.M .F . die 
fmancieringsmoeilijkheden ondervonden in verband met 
het invoeren van petroleum .

De tweede faciliteit, de « aanvullende kredietfaciliteit » 
geheten, werd door het I.M .F . in 1979 opgericht met de 
bedoeling bijstand te verlenen aan landen m et een 
déficitaire betalingsbalans.

De N.B.B. is gedekt door de w aarborg van de Belgische 
S taat bij toepassing van artikel 6 van de besluitwet
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num m er 5 van 1 mei 1944 dat de laatste keer bij de wet 
van 24 m aart 1978 werd gewijzigd.

De boeking van de voorschotten aan het I.M .F. die 
luiden in bijzondere trekkingsrechten geschiedt op grond 
van de koers van 48,65724 Belgische frank voor een 
bijzonder trekkingsrecht.

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

H et E.F.M .S. werd opgericht krachtens een reglement 
van 3 april 1973 van de Raad van de E.E.G .

Voor een eerste stadium  van zijn werking werd het onder 
meer belast met het beheer van de financiering op zeer 
korte termijn, zoals voorzien werd in het akkoord van 
10 april 1972 onder de centrale banken van de verruim de 
Gemeenschap.

O nder de rubriek « Europees Fonds voor M onetaire 
Samenwerking » die voorkomt, zowel op het actief als op 
het passief, boekt de N.B.B. de vorderingen op en de 
verplichtingen jegens het E .F.M .S. voortvloeiend uit de 
toepassing van voormeld akkoord in de m ate d a t ze, ten 
gevolge van een verschillende vervaldag, niet voor on
derlinge compensatie in aanm erking komen.

Vóór de inwerkingtreding van het E .F.M .S. w aren de 
vorderingen uitgedrukt in Europese M onetaire Reken
eenheden, w aarvan de boekingskoers 48,65724 Belgische 
frank beliep.

Sinds de inwerkingtreding, in 1979, van het E .F.M .S. 
zijn ze uitgedrukt in Ecu’s.

E.E.G. : Financiële bijstand op middellange termijn

K rachtens de overeenkomst van 17 decem ber 1974 
tussen de Belgische S taat en de N.B.B. betreffende de 
inwerkingstelling van de financiële bijstand op m iddel
lange termijn tussen de lidstaten van de E.E.G . heeft de 
N.B.B. van 1974 tot 1977 de financiering op zich 
genomen, voor rekening van de Belgische Staat, van een 
lening op middellange term ijn die aan de Italiaanse 
Republiek, volgens een richtlijn van de R aad  van Euro
pese Gem eenschappen, eveneens van 17 decem ber 1974, 
werd toegestaan.

Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde valuta’s en goud

De verplichtingen tegenover de N.B.B. van kopers van 
op termijn tegen Belgische franken te leveren deviezen of 
goud. De tegenpost op de passiefzijde is de rekening « Te 
leveren vreemde valu ta’s en goud ».

Handelspapier

De portefeuille handelspapier om vat, behalve het in 
België betaalbare handelspapier, het gedisconteerde pa
pier in Belgische franken betaalbaar in het buitenland.

Zie ook de tabel X V III-5  « Herdiscontoplafonds en 
maandelijkse voorschottenquota’s van de financiële in
stellingen bij de N.B.B. » en de tabellen X IX -1 tot 
X IX -3 betreffende de disconto- en rentepercentages van 
de N.B.B.

Over de portefeuille « handelspapier » handelen arti
kel 17, 1° en artikel 19 van de S tatuten :

« Artikel 17 : De verrichtingen van de Bank bestaan in : 
1° H et disconteren, aankopen en overdragen van wissel

brieven en andere effecten die handelsverrichtingen

tot doel hebben. Voor de toepassing dezer bepaling 
worden insgelijks als handelsverrichting beschouwd 
koop en verkoop door of aan  de landbouw ers van vee, 
landbouwgereedschap, meststoffen, zaden, oogsten, 
en over het algemeen, goederen en w aren in verband 
m et de uitoefening van hun beroep ».

« Artikel 19 : Alleen de gezegelde handelseffecten aan 
order die binnen 120 dagen ten laatste vervallen en door 
drie solvabele handtekeningen gew aarborgd zijn, worden 
gedisconteerd.

Handelseffecten m et twee handtekeningen mogen even
wel worden toegelaten in de gevallen, op de wijze en 
onder de voorwaarden te bepalen bij verordeningen 
vastgesteld in Algemene raad  en goedgekeurd door de 
M inister van Financiën.

Een pand in w arrants, koopwaren of overheidsfondsen, 
toereikend om het geheel der schuldvorderingen te 
dekken, kan in plaats van een handtekening gelden.

De bank m ag discontokredieten openen ten einde nijver- 
heidsbestellingen te financieren betaalbaar op halflange 
term ijn, evenwel zonder da t de aldus gedisconteerde 
effecten meer dan 120 dagen te lopen hebben ».

Voorschotten op onderpand

De voorschotten in rekeningen-courant en de kortlo
pende beleningen op onderpand van overheidsfondsen en 
van effecten, zoals gepreciseerd in artikel 17, 8° van de 
statu ten  van de N.B.B. :

« Artikel 17 : De verrichtingen van de Bank bestaan in : 
8° H et toekennen van voorschotten in rekening-courant, 

en van kortlopende beleningen, op onderpand :
a) van overheidsfondsen op korte, halflange of lange 

term ijn, uitgegeven of gew aarborgd door de Bel
gische S taat of door de Luxem burgse Staat, door 
het Gem eentekrediet van België of door interna
tionale financiële instellingen opgericht door over
eenkom sten waarbij België partij is;

b) van soortgelijke fondsen uitgegeven door lichamen 
w aarvan de verbintenissen door de Belgische 
S taat of door de Luxem burgse S taat worden 
gewaarborgd;

c) van effecten van leningen van de provincies en van 
de gem eenten, die ter beurze worden genoteerd, 
evenals van preferente aandelen van de N.M .B.S. 
die in het publiek werden uitgegeven.
De voorw aarden en de perken van deze voorschot
ten en beleningen worden vastgesteld door de 
R egentenraad ».

Zie ook de tabel X V III-5  « H erdiscontoplafonds en 
maandelijkse voorschottenquota’s van de financiële in
stellingen bij de N.B.B. » en de tabellen X IX -1 tot 
X IX -3  betreffende de disconto- en rentepercentages van 
de N.B.B.

Overheidsejjecten

(Artikel 20 van de statu ten  —  Overeenkomsten van
14 septem ber 1948, 15 april 1952, 30 m aart 1968, 23 juli
1974 en 15 ju li 1977) : De voorw aarden w aaraan de 
onder deze post geboekte effecten moeten voldoen, zijn 
bepaald in verscheidene overeenkomsten tussen de Staat 
en de N.B.B.
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H et m axim um bedrag van de portefeuille die de N.B.B. 
bezit ten gevolge van verrichtingen gedaan overeenkom
stig artikel 11, 3° en 9° van haar organieke wet werd 
opgevoerd van 16.533 miljoen frank in 1968 tot 21.303 
miljoen frank vanaf 1 augustus 1974 en tot 38.250 
miljoen frank vanaf 18 ju li 1977.

In  dat laatste cijfer is een kredietm arge begrepen van 
1.250 miljoen frank die door de N.B.B. ter beschikking 
van de Luxem burgse S taat is gesteld.

Bijzondere bijstand aan het Rentenfonds

De overeenkomst van 15 ju li 1977 tussen de Belgische 
S taat en de N.B.B., waarbij het m axim um bedrag werd 
vastgelegd van de portefeuille overheidseffecten die de 
N.B.B. mag aanhouden werd aangevuld door een proto
col van dezelfde datum  tussen de M inister van Finan
ciën, het Rentenfonds en de N.B.B., waarbij voorzien 
werd in de toekenning door de N.B.B. van een bijzondere 
bijstand aan het Rentenfonds om het dit laatste mogelijk 
te maken bijkomende middelen aan de S taat te verschaf
fen ter dekking van de seizoenmatige en onvoorziene 
tekorten boven de kredietm arge w aarover hij bij de 
N.B.B. beschikt.

Die bijzondere bijstand w ordt verleend in de vorm van 
een bijzondere voorschottenlijn die aan het Rentenfonds 
naast zijn gewone voorschottenlijn ter beschikking wordt 
gesteld.

H et m axim um bedrag van de bijzondere bijstand aan het 
Rentenfonds is veranderlijk. H et w ordt vastgesteld m et 
het akkoord van de Regentenraad en ter kennis gebracht 
van het publiek in de vorm van een noot op de rugzijde 
van de weekstaat van de N.B.B.

Deel- en pasmunt

Incasso van de N.B.B. in thesauriebiljetten en m etaal- 
geld die voor rekening van de Schatkist in omloop 
worden gebracht.

De maxim um grens van d a t incasso, die op 700 miljoen 
frank was vastgesteld, is krachtens een overeenkomst 
gesloten einde februari 1980 tussen de M inister van 
Financiën en de N.B.B. opgevoerd tot 5 pet. van de 
hoogtegrens voor de uitgifte van bedoelde biljetten en 
m unten.

Deze overeenkomst preciseert de toepassingsmodalitei- 
ten als volgt :
1. in geval van overschrijding van de grens op de data  

van alle weekstaten van een bepaalde m aand wordt 
de Schatkist door de N.B.B. verzocht op de werkdag 
volgend op de datum  van de laatste weekstaat van die 
m aand, het gemiddelde excedent over de beschouwde 
m aand terug te betalen m et dien verstande d a t het 
terug te betalen bedrag eventueel verm inderd wordt 
tot een som toereikend om het incasso terug te 
brengen tot het bedrag van de grens;

2. telkens als het incasso in deelm unt van de N.B.B., in 
weerwil van de aldus verrichte terugbetaling, zich in 
de loop van de volgende m aand boven de grens 
handhaaft, wordt de Schatkist door de N.B.B. 
verzocht, op de werkdag volgend op de datum  van de 
laatste weekstaat van die m aand, het volledig bedrag 
terug te betalen waarmee de grens op de datum  van 
die weekstaat overschreden wordt.

Tegoed bij het Bestuur der Postchecks

H et tegoed dat door de N.B.B. op h aar gewone rekening 
bij het B.P.C. w ordt aangehouden, w ordt beperkt tot 
onbelangrijke bedragen.

Sinds het ja a r  1976 stort de N.B.B., op verzoek van de 
Schatkist, op een bijzondere postrekening, genaam d 
rekening B, de tegenwaarde van de bedragen ingeschre
ven op in haar boeken geopende rekeningen ten nam e 
van de centrale bank of van de regering van de landen die 
een financiële bijstand genieten in het raam  van door de 
S taat gesloten bilaterale leenakkoorden. H et gaat om 
bedragen die reeds door de O penbare Schatkist werden 
gestort, m aar nog niet door de begunstigde landen 
worden gebruikt.

Geconsolideerde vordering op de Staat

Artikel 3, § b van de wet van 28 ju li 1948 betreffende de 
sanering van de balans van de N.B.B. beschikt d a t de 
schuld van de S taat jegens de N.B.B., ten belope van 
35 miljard frank, wordt omgezet in geconsolideerde 
schuld.

Aan de hand van een opnem ing op het jaarlijkse aandeel 
van de S taat in de winst van de N.B.B. werd de schuld in 
de daaropvolgende ja ren  teruggebracht to t 34 m iljard 
frank.

Ze werd op dit cijfer gehandhaafd in uitvoering van 
artikel 3, § b van de wet van 19 ju n i 1959 w aardoor de 
terugbetaling voorgeschreven bij artikel 3, § b van de wet 
van 28 ju li 1948 werd verm inderd van 5 tot 1 m iljard 
frank.

Speciale Schatkistbons

O p 31 decem ber 1973 werd met de S taat een overeen
komst gesloten betreffende de toepassing van de staats
w aarborg ten aanzien van de tegoeden in U .S.-dollars die 
door de N.B.B. werden verworven tussen 18 decem ber 
1971, datum  van de M onetaire Conferentie van 
W ashington, en 12 februari 1973, datum  van de tweede 
devaluatie van de U .S.-dollar.
E r wordt in bevestigd d a t de w aarborg van de S taat voor 
die tegoeden aan de N.B.B. verworven is krachtens 
artikel 6 van de besluitwet num m er 5 van 1 mei 1944, 
zoals het de laatste keer bij de wet van 24 m aart 1978 
werd gewijzigd.

K rachtens de overeenkomst werden aan de N.B.B. 
speciale schatkistbons afgeleverd die n aar luid van 
artikel 2 zouden worden terugbetaald in de vorm van 
jaarlijkse aflossingen ten belope van de helft van het 
aandeel van de S taat in het provenu van de dollarbeleg- 
gingen van de N.B.B.

Die aflossingsmodaliteiten werden naderhand gewijzigd 
door de overeenkomst tussen de S taat en de N.B.B. van 
31 decem ber 1975 die de aflossing van het nog uitstaande 
bedrag spreidde over vijf annuïteiten, éen eerste van 
61,6 miljoen frank te betalen op 31 decem ber 1975 en de 
andere vier, ieder van 200 miljoen frank, te betalen op 
31 decem ber van de volgende vier ja ren . In  afwijking van 
die beschikkingen werden de laatste twee annuïteiten 
vereffend einde decem ber 1978.

Voorlopige aanpassing naar aanleiding van de wet d.d. 3 ju li 1972 

In  haar eindejaarsrekening afgesloten op 31 december
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1973 heeft de N.B.B. met het akkoord van de M inister 
van Financiën de netto actiefvermindering tot uit
drukking gebracht die voortvloeide uit de opwaardering 
van de Belgische frank en de devaluatie van de U.S.- 
dollar ingevolge de beschikkingen van de M onetaire 
Conferentie van W ashington van 18 decem ber 1971.

Die netto w aardeverm indering valt onder toepassing van 
artikel 2 van de wet van 3 ju li 1972 betreffende de 
m untpariteit volgens dewelke de netto-actiefverhoging of 
-verm indering die voor de N.B.B. voortvloeit uit een 
wijziging van de pariteit van de frank voor rekening is 
van de Staat.

Bij ontstentenis van het koninklijk besluit van uitvoering 
van de wet van 3 ju li 1972 betreffende de m untpariteit, is 
de aanpassing van de balans per 31 decem ber 1973 van 
voorlopige aard.

Ze heeft betrekking op de volgende rubrieken van de 
balans :

(M iljoenen franken)
W aardeverm inderingen :
—  G oudvoorraad ........................................................  1.957
—  In ternationaal M untfonds :

—  D eelnem ing .......................................................  801
—  Bijzondere trekkingsrechten

(actief-passief)..................................................  361
—  Toepassing van de wisselgarantie verleend 

aan  de Federal Reserve Bank of New York op 
h aar schuld in het raam  van het « swap »- 
akkoord met die bank op het ogenblik van 
de voormelde Conferentie van W ashing
ton ..............................................................................  351

Totaal w aardeverm inderingen ........................... 3.470

W aardeverm eerdering :
—  Vreemde valu ta’s ...................................................  20

Netto w aardeverm indering .................................  3.450

Te innen waarden

Cheques, te innen coupons en terugbetaalbare effecten, 
van derden te recupereren of te ontvangen bedragen, 
onder meer wegens verrichtingen op effecten of in 
vreemde valu ta’s, en wegens drukwerk.

In de cijfers per 31 december 1978, 1979 en 1980 zijn 
bovendien de bedragen begrepen overeenstemmend met 
het negatieve saldo van de koersverschillen ontstaan naar 
aanleiding van de verrichtingen die een wijziging teweeg
brachten in de door de N.B.B. aangehouden activa of 
passiva uit hoofde van de internationale akkoorden die ze 
uitvoert voor rekening van de S taat of waarvoor deze 
laatste zijn w aarborg verstrekt.

Overheidsfondsen

Overheidsfondsen en andere effecten die door de N.B.B. 
worden verworven krachtens de artikelen 18 en 21 van 
h aar statuten.

De portefeuille die de N.B.B. uit dien hoofde mag 
bezitten is beperkt tot het bedrag van het kapitaal en dat 
van het reservefonds, hetwelk is samengesteld uit de 
statu taire reserve, de buitengewone reserve en de af- 
schrijvingsrekening van gebouwen, materieel en meu
belen.

Gebouwen, materieel en meubelen

Boekwaarde van de terreinen en de gebouwen in België 
en het Groothertogdom  Luxemburg.

De waarde van de gebouwen is volledig afgeschreven en 
opgenomen op de passiefrekening « Afschrijvingsreke- 
ning voor gebouwen, materieel en meubelen ». H et 
m aterieel en de meubelen worden in de rubriek enkel pro 
memorie ingeschreven.

Waarden van de Pensioenkas van het Personeel

De w aarden van de Pensioenkas bestaan uit overheids
fondsen, geboekt tegen de verwervingsprijs, alsmede uit 
de tegoeden in rekening-courant van het pensioenfonds.

De tegenpost op het passief luidt « Pensioenkas van het 
Personeel ».

De verhoging, van het ene ja a r  tot het andere komt voort 
van de toelagen gestort door de N.B.B., de inhoudingen 
op de bezoldigingen van het personeel en de tijdens het 
ja a r  geïnde intresten, loten en prem iën, na aftrek van de 
uitbetalingen waartoe door de Pensioenkas is overge
gaan.

Overgangsrekeningen

O nder deze rubriek zijn opgenomen :
—  te vorderen rente op de tegoeden op het buitenland en 

op de overheidsfondsen verworven krachtens de sta
tuten;

—  voorraden voor de Drukkerij, voor de diensten van de 
N.B.B. en drukwerken in uitvoering;

—  de waarden van het Fonds van de H onderste V erja
ring en van de Verzamelingen waarvoor ook tegen- 
posten bestaan onder de passief-overgangsrekenin- 
gen.

PASSIVA

Bankbiljetten in omloop

Bedrag van de biljetten uitgegeven door de N.B.B. 
(coupures van 100, 500, 1.000 en 5.000 frank), verm in
derd met het bedrag van de biljetten die zich in kas 
bevinden.

H et wettelijk sta tuu t en de niet-inwisselbaarheid van de 
biljetten van de N.B.B. worden geregeld bij de artikelen 3 
en 4 van de wet van 12 april 1957 betreffende het 
m untstatuut :

« Artikel 3 : De biljetten van de N ationale Bank van 
België moeten, niettegenstaande elke andersluidende 
overeenkomst, door openbare kassen en particulieren als 
wettelijke m unt worden aanvaard.

De voorgaande bepaling mag niet ingeroepen worden 
door de Nationale Bank van België ten opzichte van de 
houders van haar biljetten ».

« Artikel 4 : De Nationale Bank van België is tijdelijk 
vrijgesteld van de verplichting h aar biljetten in speciën 
terug te betalen.

De Koning kan, bij besluit waarover in de M inisterraad 
is beraadslaagd, aan die vrijstelling een einde maken.

Ook kan Hij, in dezelfde vormen, andere voorwaarden
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inzake inwisseling en betaling der biljetten van de 
N ationale Bank van België bepalen ».

Tabel X I I I - 15 geeft een indeling van de bankbiljetten in 
omloop naar de coupure.

Rekeningen-courant

Schatkist : Gewone rekening : O p deze rekening worden de 
lopende verrichtingen van de Schatkist geboekt die de 
N.B.B in haar hoedanigheid van Rijkskassier uitvoert.

T ot de inwerkingtreding van de overeenkomst van 15 ju li
1977 tussen de Belgische S taat en de N.B.B. werd de 
gewone rekening van de Schatkist, in geval van debet- 
stand, gecrediteerd voor het provenu, van overheidseffec- 
ten die ter disconto door de Schatkist aan de N.B.B. 
werden afgegeven voor een to taalbedrag dat derwijze 
werd vastgesteld dat de gewone rekening na de verrich
ting een creditsaldo vertoonde lager dan 25 miljoen frank 
(25 miljoen is de kleinste coupure van het bedoelde 
overheidspapier).

H et gedisconteerde papier werd geboekt op de actiefreke- 
ning « Belgische overheidseffecten ».

Sinds de inw erkingtreding van de voormelde overeen
komst van 15 ju li 1977 en van het aanvullende protocol 
d a t dezelfde dag tussen de M inister van Financiën, het 
Rentenfonds en de N.B.B. werd gesloten, w ordt een 
eventueel tekort op de gewone rekening van de Schatkist 
gedekt door middel van een cessie van schatkistcertifica- 
ten aan het Rentenfonds dat voor de financiering ervan 
een beroep kan doen op een speciale kredietlijn die de 
N.B.B. met da t doel ter beschikking stelt. Een beroep op 
die kredietlijn komt tot uiting in de actiefpost « Bijzon
dere bijstand aan het Rentenfonds ».

Buitengewone conjunctuurtaks : Bij de wet van 12 m aart 1957 
houdende sommige bepalingen op financieel, economisch 
en sociaal gebied werd een buitengewone conjunctuur
taks ingevoerd.

Artikel 7 van die wet luidt als volgt :

« De opbrengst van de buitengewone conjunctuurtaks 
zal, naarm ate van de inning, worden aangewend tot de 
vorming van een reservefonds dat, globaal, het voorwerp 
zal uitm aken van een bij de N ationale Bank van België 
geopende speciale rekening ».

De rekening die sinds het ja a r  1973 geen bewegingen 
meer vertoonde werd afgeschaft door storting van het 
saldo ervan in de Rijkskas, in uitvoering van artikel 12 
van de wet van 22 decem ber 1977 houdende de rijksmid- 
delenbegroting voor het begrotingsjaar 1978. Zij werd 
wegens het geringe belang, niet opgenomen in de tabel.

Voor de overige rekeningen-courant en diversen wordt 
een uitsplitsing gem aakt volgens de :

—  Instellingen waarvoor een bijzondere wet geldt;
—  Banken in België;
—  Ondernemingen en particulieren;
—  Banken in het buitenland, gewone rekeningen;
—  Te betalen waarden.

W at meer bepaald de post « Banken in het buitenland, 
gewone rekeningen » betreft, zij gepreciseerd dat het gaat 
om de verplichtingen van de N.B.B. in Belgische frank 
jegens buitenlandse banken die hun oorsprong vinden in 
verrichtingen buiten het toepassingsveld van beta-

lingsakkoorden. Is eveneens onder die post opgenomen, 
de direct opvraagbare rekening in Belgische frank ge
opend ten nam e van het I.M .F . w aarop, volgens de 
regels uitgevaardigd door het I.M .F ., tot in 1973 een 
bedrag overeenstem m end m et 1 pet. en, vanaf 30 januari
1974, m et 1/4 pet. van het quotum  van België moet 
worden gestort.

O nder de benam ing « T e betalen w aarden » komen 
diverse verbintenissen voor luidend in Belgische franken, 
zoals o.m. : bankassignaties, verplaatste cheques, betaal- 
m andaten, dividenden, tegenwaarde van vreemde valu
ta ’s verschuldigd aan derden, te betalen belastingen, 
betalingen te doen aan leveranciers en aan de R.S.Z., 
hangende creditberichten, lopende verrichtingen die la
ter dienen te worden betaald of op het credit van 
rekeningen-courant m oeten worden ingeschreven.

Internationale akkoorden

T ot in 1975 werden onder deze rubriek de tegoeden in 
Belgische franken gegroepeerd van :
—  enerzijds, de centrale banken van de lidstaten van het 

Europees M onetair Akkoord en, m et ingang van 
1 jan u ari 1973, van de ondertekenaars van het 
akkoord waarbij een valu tagarantie werd ingesteld 
onder de centrale banken van de lidstaten van de
O .E .S.O .;

—  en, anderzijds, van de centrale banken of de regerin
gen van landen die een financiële bijstand genieten in 
het raam  van door de S taat gesloten bilaterale 
leningsakkoorden.

Sinds het ja a r  1976 worden laatstgenoem de tegoeden 
afgezonderd onder de subrubriek « Financiële bijstands- 
akkoorden » en de tegenwaarde ervan w ordt gestort op 
een ten name van de N.B.B. geopende postrekening (zie 
actiefpost : « Bestuur der Postchecks : rekening B »).

H et vorenvermeld O .E .S .O .-akkoord liep, na een verlen
ging m et d r ie ja a r  tot 31 decem ber 1978, definitief a f  op 
laatstgenoem de datum . Sindsdien worden onder de sub
rubriek « Andere akkoorden » nog enkel de tegoeden in 
Belgische frank opgenomen aangehouden door instellin
gen van landen w aarm ee betalingsakkoorden werden 
gesloten.

Internationaal Muntfonds : Bijzondere trekkingsrechten, netto 
cumulatieve toewijzing

Tegenpost van de aan België toegewezen bijzondere 
trekkingsrechten w aarvan sprake was bij het com m en
taar betreffende de actiefrekening « I.M .F . : bijzondere 
trekkingsrechten ».

H et saldo van de rekening vertegenwoordigt de tegen
w aarde van de bijzondere trekkingsrechten die aan het
I.M .F. zouden moeten gerestitueerd worden indien een 
einde werd gesteld aan de bijzóndere trekkingsrechten of 
indien België besliste zich eruit terug te trekken.

H et verschil tussen de bedragen uitstaande op de actief
rekening « I.M .F . : bijzondere trekkingsrechten » en de 
passiefrekening « I.M .F . : bijzondere trekkingsrechten, 
netto cumulatieve toewijzing » geeft de positie weer van 
België in het stelsel van de bijzondere trekkingsrechten.

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

Zie de gelijknamige rubriek opgenomen op de actiefzijde 
van de balans.
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Ecu’s te leveren aan het E.F.M .S.

Zie de com m entaar betreffende de actiefpost « E cu’s ». 
H et gaat om de Ecu’s die op term ijn w ederverkocht zijn 
aan het E.F.M .S. in het raam  van de « swap »-kredieten 
gebruikt om bij deze instelling 20 pet. van de goudvoor
raad en van de bruto dollarreserves in te brengen.

Monetaire reserve

K rachtens gentlem en’s agreem ents tussen de N.B.B. en 
de Bankcommissie enerzijds en de financiële instellingen 
anderzijds en schikkingen die terzake in het G roothertog
dom Luxem burg werden getroffen werden tijdens de 
ja ren  1972 tot 1974 tegoeden bij de N.B.B. als m onetaire 
reserve gedeponeerd.

Zulks gebeurde opnieuw tegen het einde van het ja a r  
1978, toen overeenkomstig de aanbevelingen van m one
ta ir beleid van de N.B.B. op 23 oktober 1978 aan de 
voornaam ste financiële instellingen, sommige onder hen, 
wegens de overschrijding van de vastgestelde norm en, 
werden verzocht per 20 decem ber 1978 een m onetaire 
reserve aan te leggen.

Te leveren vreemde valuta’s en goud

Deze rubriek geeft de verplichtingen weer uit hoofde 
van :
1° C ontant te leveren vreemde valu ta’s.

H et gaat om vreemde valu ta’s die, ofwel op rekening 
bij buitenlandse correspondenten worden aangehou
den in afwachting dat instructies betreffende de 
aanw ending ervan worden ontvangen, ofwel op de 
valu tam arkt werden verworven bij wijze van gedeel
telijke dekking voor nog uit te voeren betalingsop
drachten van, hoofdzakelijk, de Schatkist. De be
trokken vreemde valu ta’s zijn eveneens geboekt op de 
actiefpost « Vreem de valu ta’s »;

2“ O p term ijn te leveren vreem de valu ta’s.
H et betreft vreem de valu ta’s die op term ijn werden 
verkocht, hetzij tegen Belgische franken aan de 
Schatkist, hetzij tegen andere vreemde valu ta’s aan 
buitenlandse banken.
D e tegenpost op de actiefzijde van de balans is 
« D ebiteuren wegens term ijnverkopen van vreemde 
va lu ta ’s en goud » of « T e ontvangen vreemde valu
ta ’s en goud », naar gelang de termijnverkopen 
gebeuren tegen Belgische frank of tegen andere 
vreem de valu ta’s.
Bij term ijnverkopen aan de Schatkist gaat het om de 
opbrengst van leningen in vreemde valu ta’s die 
vooraf aan  de N.B.B. werd gecedeerd. Ze gebeuren 
tegen de koers toegepast bij de cessie van de deviezen- 
opbrengst aan  de N.B.B., zodat het koersrisico wordt 
uitgeschakeld.
De term ijnverkopen van vreemde valu ta’s tegen 
andere vreem de valu ta’s geschieden in het raam  van 
« swap »-verrichtingen m et buitenlandse banken die 
verband houden m et de belegging van door de Schat
kist aan de N.B.B. gecedeerde opbrengsten van 
leningen in vreem de valu ta’s.

Pensioenkas van het Personeel

Deze rekening, die de tegenpost is van de actiefrekening 
« W aarden van de Pensioenkas van het Personeel » 
brengt de verplichtingen tot uiting van het pensioenfonds 
jegens de aangeslotenen.

Overgangsrekeningen

Deze rekeningen om vatten :
—  de vooruitontvangen rente op handelspapier, op 

overheidseffecten en op beleggingen in het buiten
land;

—  de te betalen rente op verplichtingen tegenover het 
buitenland;

—  het Fonds van de H onderdste V erjaring en de 
Verzam elingen, die een tegenpost hebben onder de 
actief-overgangsrekeningen;

—  de uitgedrukte en niet gerealiseerde koersverschillen 
die het gevolg zijn van de boeking van de tegoeden op 
het buitenland tegen boekingskoersen die verschil
lend zijn van de marktkoersen;

—  diverse voorzieningen.

Kapitaal

H et kapitaal bedraagt 400 miljoen frank, verdeeld in 
400.000 aandelen op naam  of aan toonder, van 1.000 
frank ieder; daarvan  zijn er 200.000 niet-overdraagbare 
ingeschreven op naam  van de Belgische Staat.

Reservefonds

H et Reservefonds, w aarvan sprake in artikel 14 van de 
statu ten  van de N.B.B., om vat volgende rubrieken :

Statutaire reserve : Artikel 15 van de statu ten  bepaalt da t 
voor de reserve een afhouding van 10 pet. op de 
nettow inst boven 6 pet. ’s ja a rs  w ordt gedaan.

Buitengewone reserve : Deze reserve w ordt gestijfd m et de 
toewijzing w aarin jaarlijks w ordt voorzien bij de door de 
Algemene R aad geregelde winstverdeling. H et bedrag 
van die toewijzing om vat het gedeelte van de winst dat, 
krachtens de artikelen 34, 36 en 105 van het W etboek der 
Inkom stenbelastingen, fiscale vrijdom  geniet, mits het 
onbeschikbaar blijft, en d a t verwezenlijkt werd op de 
verkoop en de inning van effecten uit de portefeuille 
overheidsfondsen, alsm ede op de verkoop van oude 
gebouwen en van afgedankte meubelen en materieel.

Afschrijvingsrekening voor gebouwen, materieel en meubelen

Deze rekening w ordt enkel gebruikt voor de boeking van 
de afschrijving van de gebouwen. H et verschil tussen het 
bedrag van de actiefpost « Gebouwen, materieel en 
m eubelen » en dat van de afschrijvingsrekening komt 
overeen m et de boekwaarde van de terreinen.

Te verdelen nettowinst

De te verdelen nettowinst bestaat uit het saldo van de 
resultatenrekening, na de toewijzing aan de reserves en 
de voorzieningsrekeningen. Ze w ordt overeenkomstig de 
beschikkingen van artikel 38 van de statu ten  verdeeld als 
volgt :
1° Aan de aandeelhouders, een eerste dividend van 

6 pet. op het nom inaal kapitaal;
2° V an het overschot :

a) 10 pet. aan  de reserve;
b) 8 pet. aan het personeel o f aan instellingen 

opgericht te zijnen voordele;
3° V an het overschot komen toe :

a) Aan het Rijk, één vijfde;
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b) Aan de aandeelhouders, een bedrag w aardoor hun 
een tweede door de Regentenraad vastgesteld 
dividend kan toegewezen worden;

c) H et saldo aan de reserve.

Noten

1. Luidens artikel 7 van de Organieke wet van de 
N.B.B. en van artikel 30 van haar statu ten  m oeten de 
verbintenissen op zicht van de N.B.B. tot een bedrag 
van ten minste één derde gedekt zijn door haar 
tegoeden in goud, door haar schuldvorderingen in 
goud op de internationale financiële instellingen en 
door de rechten die de Belgische S taat als lid van het
I.M .F. bezit en die door de N.B.B. krachtens de wet 
als eigen tegoeden worden geboekt.
Die bepaling is in tegenspraak m et de wet van
24 m aart 1978, waarbij het tweede am endem ent aan 
de statu ten  van het I.M .F. werd goedgekeurd.
D at am endem ent beschikt immers onder meer da t de 
officiële goudprijs w ordt afgeschaft en d a t het goud 
niet meer fungeert als w aardem eter voor het bijzon
der trekkingsrecht.
Gelet op de praktische onmogelijkheid om nog verder 
de voormelde bepaling van de organieke wet en van 
de statuten van de N.B.B. na te leven, werd m et het 
akkoord van de M inister van Financiën, in de loop 
van 1978 beslist da t voortaan van de berekening van 
een dekkingscoëfficiënt wordt afgezien.

2. Tabel X III-2  geeft een economische herindeling van 
de balansposten. Talrijke andere tabellen bevatten 
gegevens over de N.B.B.

Tabel XIII-15

Biljetten en m unten in omloop —  Indeling n aar de 
coupure of de m unt

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Indeling van de biljetten van de N.B.B. en 
van de biljetten en m unten van de Schatkist in 
omloop naar de coupure of de m unt.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bron : N.B.B. —  De indeling, naar de coupure, van 
de bankbiljetten van de N.B.B. w ordt gepubliceerd in 
de jaarverslagen (rubriek : « O ntleding van de ja a r 
rekening » —  post « Biljetten in omloop »).
De gegevens bestaan voor de N .B.B.-biljetten vanaf 
1866 en voor de biljetten en de m unten van de 
Schatkist vanaf 1925.

d. Frequentie : Cijfers per einde jaa r. Gegevens per einde 
m aand zijn beschikbaar.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De N.B.B. alleen heeft het recht bankbiljetten van 
100 frank en meer uit te geven. H et totaal stem t overeen 
m et de passiefpost « Bankbiljetten in omloop » van de 
N.B.B. (zie tabel X III-14).

De biljetten en m unten met een geringere w aarde dan 
100 frank worden uitgegeven voor rekening van de 
Schatkist. De bedragen om vatten het incasso van de 
N.B.B. N a aftrek hiervan vindt men de cijfers van tabel
X III-7 , rubriek 3.11 «B ilje tten  en m unten van de 
Schatkist ».

Bestuur der Postchecks

1. Basisgegevens
a. Inhoud : Diverse inlichtingen betreffende het B.P.C.

b. Eenheden : Rekeningen : aantal in duizenden per einde 
jaa r; tegoeden : daggem iddelden in m iljarden fran
ken; verrichtingen : m aandgem iddelden in m iljarden 
franken; verrichtingen uitgevoerd zonder gebruik van 
chartaal geld : procenten van de totale verrichtingen. 
De oorspronkelijke statistiek is opgesteld in een
heden.

c. Bron : B.P.C. —  G epubliceerd in het Belgisch S taats
blad en in N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  
Statistieken -  T abel X I I I -1 1.
De statistiek bestaat vanaf mei 1934.

d. Frequentie : Jaarcijfers. H et Belgisch S taatsblad publi
ceert maandcijfers.

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
H et tegoed in rekening van de « particulieren » is gelijk 
aan het gezamenlijke tegoed verm inderd m et het tegoed 
van de gewone en de buitengewone rekenplichtigen van 
het Rijk. H et vertegenwoordigt de schuld van het B.P.C., 
d a t wil zeggen een deel van de S taatsschuld1. De 
inlichtingen over de beweging van de tijdens de m aand 
uitgevoerde verrichtingen hebben niet alleen betrekking 
op de beweging van de tegoeden van de « particulieren » 
doch eveneens op die van de rijksrekenplichtigen die over 
een postrekening beschikken.

De tabel verm eldt het aantal rekeningen per einde jaar, 
het gemiddelde totale dagelijkse tegoed in rekening 
(particulieren, rijksrekenplichtigen) en het gemiddelde 
dagelijkse tegoed van de particulieren afzonderlijk.

De tegoeden van de particulieren per einde tijdvak, 
worden gepubliceerd in tabel X V I-6 « Gedetailleerde 
stand van de binnenlandse openbare schuld » (onderver
deling schuld op korte term ijn). Zij om vatten tevens :
—  tot 1972, het tegoed van de N.B.B. bij het B.P.C. voor 

rekening van het M inisterie van O penbaar O n 
derwijs (schoolpact van 29 mei 1959, artikel 15);

—  de tegoeden op postrekening van de geldscheppende 
instellingen, de Europese organismen, de instellingen 
van de sociale zekerheid en de lagere overheid.

V an de verrichtingen worden vooreerst de stortingen en 
diverse creditverrichtingen beschouwd die om vatten :
—  de stortingen in speciën ten bate van houders van 

postrekeningen, gedaan bij het B .P.C. te Brussel en in 
al de postkantoren van het Rijk;

—  de opbrengst van de incassering van ontvangkaarten;
—  de cheques op bankiers ingeschreven bij de Verreken- 

kam er en geïnd door bem iddeling van het B.P.C.;
—  de assignaties en postwissels ter inning aan het

B.P.C. overgemaakt;
—  de opbrengst van de incassering van kwijtingen en 

handelswissels.

Tabel XIII-16

1 Z ie  ta b e l X V I-4  « R ijk ssch u ld  —  O fficië le  s ta a t  ».
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De rubriek « cheques en diversen » om vat de cheques 
aan toonder, dat wil zeggen de cheques die aan de 
loketten van het B.P.C. te Brussel aangeboden worden 
voor directe betaling en de cheques op naam , d a t wil 
zeggen de cheques gestuurd aan het B.P.C. of aan huis 
betaald door de brievenbestellers; zij om vat daarenboven 
de « diversen » da t wil zeggen de bijkomende onkosten 
w aarvoor de aangeslotenen gedebiteerd worden : diverse 
leveringen, taksen op de verrichtingen, enz.

De giro’s komen in de boekingen van het B .P.C. twee
m aal voor, op het debet en het credit, en voor dezelfde 
bedragen.

H et percentage van de « Verrichtingen uitgevoerd zon
der gebruik van chartaalgeld » heeft als teller :
—  de postgiro’s op debet en credit;
—  de giro’s gedaan per assignatie en postwissel;
—  de door de post aangenom en stordngsbulletins in de 

verrekenkamers;
—  de stortingen gedaan per bankcheques, accreditieven 

en betalingsorders;
—  de postassignaties en postcheques in verrekenkam er 

betaald;
—  de cheques zonder betaling in speciën, uitgegeven 

door de rekenplichtigen der posterijen voor de afha- 
ling van gelden geboekt op hun lopende postrekening 
wegens de postgiro’s aangenom en door de postkanto
ren voor de betaling van wissels, kwijtingen, ont- 
vangkaarten, aankoop van zegels, enz.;

—  de cheques w aarvoor de aangeslotenen gedebiteerd 
worden en w aarvan het bedrag door de zorgen van 
het B.P.C. omgezet w ordt in postwissels betaalbaar 
in het buitenland.

Tabel XIII-17

Algemene staat der banken

1. Basisgegevens
a. Inhoud : De algemene staat der banken opgem aakt 

door de N.B.B. aan de hand van de staten die haar 
worden opgestuurd door de instellingen die on
derworpen zijn aan titel I van het koninklijk besluit 
num m er 185 van 9 ju li 1935.

b. Eenheid : M iljarden franken; de oorspronkelijke staat 
w ordt opgesteld in duizenden franken.

c. Bron : N.B.B. —  Gepubliceerd in Belgisch S taatsblad 
(vlugst beschikbaar) en in N.B.B. —  T ijdschrift van 
de N.B.B. -  Statistieken -  T abel X I I I - 12. A anvul
lende inlichtingen in het jaarverslag  van de Bank
commissie.
De algemene staat der banken bestaat trimestrieel 
vanaf 31 decem ber 1936; m aandelijks vanaf 30 april
1949.

d. Frequentie : Toestand op 31 decem ber. De algemene 
staa t der banken wordt aan  het eind van iedere 
m aand opgesteld.

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
a. Het wettelijke statuut van de banken en hun informatieplicht

H et wettelijke sta tuu t van de banken w ordt bepaald in 
het koninklijk besluit num m er 185 van 9 ju li 1935 op de 
bankcontrole en het uitgifteregime van titels en effecten.

De verzameling « W etten, Besluiten en Reglem enterin
gen —  Toepassingsm aatregelen » van de Bankcom m is
sie, gepubliceerd einde 1981, bevat de officieuse coördi
natie van da t koninklijk besluit nadat rekening was 
gehouden met alle tekstwijzigingen die er sedert 1935 
werden in aangebracht.

In  titel I, artikel één worden de instellingen gedefinieerd 
die de staten hebben geleverd op basis w aarvan de 
« Algemene staa t der banken » wordt opgem aakt. De 
definitie van een bank w ordt er als volgt omschreven : 
« Aan de bepalingen van deze titel zijn onderworpen de 
Belgische en buitenlandse ondernem ingen, die gewoon
lijk op zicht o f op term ijnen van hoogstens twee ja a r  
terugbetaalbare gelddeposito’s ontvangen ten einde ze 
voor eigen rekening tot bank-, krediet- of beleggingsope- 
ratiën aan te wenden ».

Evenwel is deze titel niet van toepassing op :
1° de N.B.B., het H .W .I., de ASLK, het G em eentekre

diet van België, de N .I.L .K ., de N .M .K .N ., ...;
2° de financiële ondernem ingen, die er zich bij beperken 

de liquide m iddelen van haar filialen in ontvangst te 
nemen om de belegging ervan te centraliseren, onder 
de voorwaarde dat er gewoonlijk geen gebruik van 
w ordt gem aakt voor m et andere derden dan haar 
filialen overeengekomen bank- of kredietoperatiën. 
D it lid is ook van toepassing op de N ationale 
Investeringsm aatschappij en op de gewestelijke in
vesteringsm aatschappijen, m et betrekking tot de li
quide middelen die zij van hun filialen ontvangen en 
onder dezelfde voorw aarden als voor de in dit lid 
genoemde financiële ondernem ingen;

3° de financiële ondernem ingen bedoeld bij 1° van 
artikel 1 van het koninklijk besluit num m er 42 van 15 
decem ber 1934, betreffende de controle op de private 
spaarkassen en de ondernem ingen die, zonder deposi- 
tobanken te zijn, gelddeposito’s ontvangen. Al deze 
ondernem ingen worden voortaan bedoeld door a rti
kel 1 van de beschikkingen om trent de controle op de 
private spaarkassen, gecoördineerd door het konin
klijk besluit van 23 jun i 1967.

De financiële instellingen die aan deze wettelijke definitie 
beantw oorden zijn verplicht zich bij de Bankcommissie 
te laten inschrijven. De lijst hiervan en alle in het ja a r  
daaraan  gebrachte wijzigingen worden in het Belgisch 
S taatsblad bekend gem aakt. U itsluitend de op die lijst 
voorkomende instellingen zijn gerechtigd de naam  
« bank » te gebruiken.

Artikel 12 van het genoemde koninklijk besluit regelt de 
inform atieverplichting van de banken : « De banken 
leggen jaarlijks aan  de N.B.B. en aan de Bankcommissie 
een gedetailleerde balans en dito resultatenrekening voor 
en, m aandelijks, een staa t van hun activa en passiva. »

b. Korte beschrijving van de rubrieken

De gepubliceerde staten, ook genaam d « Balans mo
del B » of « Schema B » worden opgeteld zonder toepas
sing van het consolideringsprincipe. De banken naar 
Belgisch recht met een Belgische m eerderheidsparticipa
tie die buitenlandse succursalen hebben nemen in hun 
staat die succursalen op volgens het consolideringsprin
cipe. Voor de succursalen van éénzelfde buitenlandse 
bank die in België bedrijvig zijn w ordt één m aandstaat 
opgem aakt na onderlinge consolidering.
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Voor het opstellen van model B geeft de Bankcommissie 
richtlijnen. H ierna volgt een bondige beschrijving van de 
inhoud van de verschillende rubrieken.

A CTIV A

Kas, Nationale Bank, Postrekening, N.K.B.K.

Biljetten en m untstukken van de Schatkist, biljetten van 
de N.B.B., vreemde m unten en bankbiljetten in de m ate 
d a t zij als gemakkelijk te verwezenlijken kunnen be
schouwd worden, tegoeden in rekening-courant bij de 
N.B.B. en het B .P.C., alsmede de dadelijk opvraagbare 
tegoeden bij de N .K .B .K . van de door deze instelling 
erkende banken.

Daggeld

In  deze rubriek worden, benevens de verrichtingen op de 
officiële daggeldm arkt, al de uitzettingen ingeschreven 
die worden verricht :
1° met als tegenpartij banken of andere kredietinstel

lingen;
2° a) ofwel voor een vaste term ijn van één of twee bank

werkdagen, eventueel hernieuw baar;
b) ofwel onder beding van een vooropzeg van één of 

twee bankwerkdagen;
3° en tegen vergoeding van een interest bepaald :

a) ofwel bij de aanvang van elke termijn;
b) ofwel door middel van een verwijzing naar een 

dagelijks fluctuerende m arktprijs.

Bankiers

O nder deze rubriek mogen geen activa worden inge
schreven die onder de bepaling vallen van de rubrieken 
« K as, Nationale Bank van België, Postrekening, 
N .K .B .K . », « Daggeld », « M oederm aatschappij, suc
cursalen en filialen », « Andere te innen w aarden op 
korte term ijn », « Wissels », « Effecten » en « Participa
ties ». O nder voorbehoud van het voorgaande worden 
niet enkel activa op banken ingeschreven m aar ook 
activa op financiële instellingen van de overheidssector 
en op privé-spaarkassen. Zowel buitenlandse als Bel
gische financiële instellingen worden hier bedoeld.

Moedermaatschappij, succursalen en filialen

Rekeningen van banken, bijhuizen van banken en van 
privé-spaarkassen. W ordt beschouwd als filiale :
—  elke vennootschap w aarin de banken, rechtstreeks of 

onrechtstreeks, persoonlijk of via tussenpersonen, een 
participatie hebben die ten m inste de helft van het 
kapitaal vertegenwoordigt of w aaraan een aantal 
stemmen verbonden is, ten minste gelijk aan de helft 
van de stemmen verbonden aan de gezamenlijke door 
deze vennootschap uitgegeven effecten;

—  behoudens bewijs van het tegendeel, elke vennoot
schap w aarin de banken, rechtstreeks of onrecht
streeks, persoonlijk o f via tussenpersonen, een partici
patie bezitten, w aaraan een aantal stem m en verbon
den zijn tenm inste gelijk aan de helft van de stem 
men, aanwezig of vertegenwoordigd op de jongste 
algemene vergadering;

—  elke vennootschap waarin de banken, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, persoonlijk of via tussenpersonen, een 
overheersende invloed uitoefenen op basis van an 
dere, onder meer contractuele, m echanismen.

Andere te innen waarden op korte termijn

De term ijn mag de dertig dagen niet overschrijden. Deze 
rubriek bevat de coupons en uitkeerbare effecten met 
inbegrip van post- en fiscale zegels, de incassodienst en 
de overnemers van wissels ter incasso. V anaf ju li 1972 
bevat deze rubriek niet meer de wisselverrichtingen op 
zeer korte termijn.

Wissels

a. Overheidspapier : Effecten door de Belgische S taat of 
onder zijn w aarborg op hoogstens een ja a r  uitgege
ven, om het even of die in Belgische frank dan wel in 
vreem de valu ta’s luiden en ongeacht of zij bij de 
oorsprong werden verworven dan wel werden overge
nomen van een cederende instelling in het kader van 
een m obilisatieverrichting.

b. Handelswissels : Deze rubriek heeft betrekking op :
—  Herdisconteerbare wissels : Handelswissels en war

rants, herdisconteerbaar bij de N.B.B. of, krach
tens vaste overeenkomsten, bij publieke kredie
tinstellingen (onder meer de wissels die de kredie
ten vertegenwoordigen, onder het stelsel van de 
« voorschotten op bepaalde term ijn », verleend 
door de banken die door de N .K .B .K . erkend 
zijn) o f nog, wissels die gemakkelijk mobiliseer- 
baar zijn op de voornaam ste buitenlandse 
markten;

—  Niet herdisconteerbare wissels : H andelspapier en 
w arrants die niet herdisconteerbaar zijn en factu
ren, gedisconteerd overeenkomstig de wet van
25 oktober 1919, gewijzigd door de wet van 
31 m aart 1958;

—  Wissels geaccepteerd door de bank : Bankaccepten in 
disconto genomen door de acceptant. De banken 
mogen deze wissels niet compenseren met de 
verbintenissen die op het passief voorkomen on
der de rubriek « Wissels geaccepteerd », tenzij de 
bank, bij het in disconto nemen van haar eigen 
accepten, deze wissels vernietigt en in de plaats 
van het acceptkrediet een faciliteit onder een 
andere vorm aan haar cliënt toezegt, bij voorbeeld 
een desgevallend door promessen vertegenwoor
digd voorschot op vaste termijn.

De rubriek om vat niet de bij de N.B.B. en andere 
publieke kredietinstellingen herdisconteerde wissels, 
noch de wissels « en pension » bij de publieke kredietin
stellingen. De bedragen in verband hiermede worden in 
voetnoot vermeld op de actiefzijde van de algemene 
staat.

Evenmin worden onder deze rubriek vermeld, de activa 
die dienen te worden geteld onder de rubrieken « Andere 
te innen w aarden op korte term ijn » en « Diverse debi
teuren » (bijvoorbeeld als schuldvorderingen op finan
ciële vennootschappen envop leden van het beheer en de 
directie), noch het papier d a t verkopen op afbetaling of 
persoonlijke leningen vertegenwoordigt, zelfs al is het, 
krachtens uitdrukkelijke overeenkomsten, bij publieke 
kredietinstellingen mobiliseerbaar.

Prolongaties en voorschotten op effecten

De voorschotten op effecten zijn volledig door effecten 
gewaarborgde voorschotten die wegens het onderpand 
aan wisselmakelaars of hiermee gelijk te stellen beroepen
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verleend worden of volledig door effecten gewaarborgde 
niet commerciële voorschotten die krachtens het onder
pand aan particulieren worden toegestaan.

Debiteuren wegens verstrekte acceptaties

Rechten van de banken op begunstigden van door hen 
verleende acceptkredieten. De tegenwaarde van deze 
rubriek komt op de passiva voor onder de rubriek 
« Wissels geaccepteerd ». H et in disconto nemen door 
banken van hun eigen accepten blijft zonder invloed op 
deze rechten.

Diverse debiteuren

Vooral de voorschotten op korte term ijn, halflange of 
lange term ijn (kaskredieten en wentelkredieten) aan 
zowel de privé-sector als de overheid; tevens alle schuld
vorderingen, onder welke vorm ook, op de financiële 
vennootschappen en alle kredieten, onder welke vorm 
ook, aan personen die beheerder, zaakvoerder of direc
teur van de betrokken banken zijn alsm ede de debiteuren 
wegens hypotheek. O nder financiële vennootschappen 
moet worden verstaan, de vennootschappen w aarvan de 
bedrijvigheid voornamelijk bestaat uit het beheer, de 
uitgifte of de verhandeling van effecten of participaties 
van handelsvennootschappen.

Effecten

Effecten die niet tot de rubrieken « Belegde wettelijke 
reserve » of « Participaties » behoren en die eigendom 
zijn van de bank.

a. Belgische overheidsfondsen : Effecten uitgegeven o f ge
w aarborgd door de Belgische openbare besturen.
—  Staatsleningen
—  Obligaties o f  aandelen gewaarborgd door de Staat : De 

beperkenderwijze opgevatte staatsw aarborg w aar 
het hier over gaat is die welke geldt voor de 
uitkering van de interesten (of w anneer het, 
uitzonderlijk, aandelen betreft, van een dividend) 
evenals voor de terugbetaling van het kapitaal.

—  Andere Belgische overheidsfondsen : Obligaties of aan
delen uitgegeven of gew aarborgd door de Belgi
sche openbare besturen andere dan de S taat en 
zonder da t de w aarborg van deze laatste eraan 
verbonden is.

—  Uit te geven Belgische overheidsfondsen : Effecten 
w aarvan de plaatsing in feite w ordt voortgezet na 
de officiële afsluiting van een publieke emissie, en 
die gedurende ten hoogste drie m aand na die 
datum  in deze onderrubriek ingeschreven blijven.

b. Overige leningen :
—  Beleggingseffecten : D it zijn effecten andere dan  die 

welke voorkomen onder de rubriek « Participa
ties » en die met het oog op hun rendem ent als 
geldbelegging werden verworven. Zowel buiten
landse overheidsfondsen als leningen van private 
vennootschappen of organism en worden hier on
dergebracht, evenals de leningen van internatio
nale organismen, onder meer die welke in de 
sectie Ibis van de Koerslijst van de Fondsen- en 
W isselbeurs van Brussel zijn ingeschreven.

—  Te emitteren o f  te verkopen effecten : Effecten die, 
voorlopig, met het oog op de verkoop ervan aan 
derden, verworven werden of die bestemd zijn om

aan derden te worden overgedragen (te em itteren 
effecten, de effecten verworven m et het oog op de 
private plaatsing ervan, de effecten ex-schuldvor- 
deringen en overige te verwezenlijken effecten).

c. Aandelen en deelbewijzen : Zoals in de hierboven ge
noemde rubriek « b. Overige leningen », worden hier 
eveneens beleggingseffecten en uit te geven effecten 
opgenomen. In  principe is het de banken verboden, 
op grond van artikel 14 van het koninklijk besluit 
num m er 185, aandelen of deelbewijzen in portefeuille 
te houden.

N ochtans voorziet hetzelfde artikel :
« De banken mogen echter op zulke effecten inschrij
ven of ze anderszins dan op een openbare fondsen- 
beurs verkrijgen met het doel ze te koop aan te 
bieden, en ze in eigendom bewaren gedurende een 
term ijn van niet meer dan  één ja a r  te rekenen van de 
eerste inschrijving of verkrijging m et d a t doel ver
richt. De banken mogen eveneens, binnen dezelfde 
grenzen, aandelen onder zich houden in één of meer 
verenigingen in deelnem ing opgericht m et het oog op 
de tekoopbieding van aandelen o f obligaties. »

De banken kunnen bovendien van bedoelde w aarden 
eigenaar worden om zich voor hun dubieuze of 
onbetaald gebleven schuldvorderingen te dekken. 
Deze w aarden moeten binnen een term ijn van twee 
ja a r  worden vervreemd.
D e aandelen en deelbewijzen die niet onder de 
verbodsbepaling vallen worden opgenomen in de 
rubriek « Participaties », die hierna besproken wordt.

d. Overige effecten : Al de effecten die niet elders in de 
rubriek « Effecten » konden ingeschreven worden, en 
namelijk die w aarvan de kwalificatie bezwaarlijk 
toelaat ze op te nemen onder de « Belgische over
heidsfondsen », « Overige leningen » en « Aandelen 
en deelbewijzen ». D aartoe behoren, bij voorbeeld, de 
deelbewijzen in onverdeelde gemeenschappelijke 
fondsen en de vastgoedcertificaten.

Belegde wettelijke reserve

De banken opgericht in de vorm van kapitaalvennoot
schappen zijn door artikel 13 van het koninklijk besluit 
num m er 185 verplicht hun wettelijke reserve te plaatsen 
in fondsen uitgegeven hetzij door de Staat, de provincies 
en de gemeenten, hetzij onder hun w aarborg.

Participaties

De aandelen of deelbewijzen in vennootschappen, instel
lingen, verenigingen of organism en van om het even 
welke aard , w aarvan het duurzaam  bezit voor de activi
teit van de bank nuttig  of nodig is, ongeacht het 
rendem ent van deze effecten.

De participaties in filialen voor immobiliën worden niet 
onder deze rubriek, m aar wel onder rubriek « Participa
ties in filialen voor immobiliën » vermeld.

Oprichtings- en eerste inrichtingskosten

Kosten van oprichting en eerste inrichting, evenals alle 
soortgelijke kosten, zoals die voor verlenging, fusie, 
wijziging aan de statu ten .
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Gebouwen

Gebouwen bestem d voor het uitoefenen van het bedrijf 
en andere, in gebruik of te verkopen.

Diversen

Activa die niet onder de bepaling vallen van enige andere 
actiefrubriek.

PASSIVA

—  O pvraagbaar

Schuldeisers gedekt door zakelijke zekerheden

Deze rubriek heeft voorrang op de rubriek « Daggeld
a) Gedekt door reële zekerheden. » De subrubriek 
« Schuldeisers gew aarborgd door voorrechten » bevat de 
te betalen taksen en belastingen alsmede de schulden 
ontstaan ingevolge de sociale wetgeving. De subrubriek 
« Schuldeisers bij overeenkomst door zakelijke zeker
heden gew aarborgd » om vat alle schuldeisers bij over
eenkomst gew aarborgd door een zakelijke zekerheid, dit 
wil zeggen een pand  of een hypotheek.

Daggeld

Opnem ingen van daggeld die beantwoorden aan de 
m aatstaven die ook van toepassing zijn op de gelijkna
mige actiefrubriek.

Bankiers en Moedermaatschappij, succursalen en filialen 

Zie m aatstaven voor gelijknamige actiefrubrieken.

Wissels geaccepteerd

V erplichtingen van de banken uit hoofde van door hen 
geaccepteerde wissels.

Andere te betalen waarden op korte termijn

Evenmin als reeds het geval was voor de overeenstem
m ende actiefrubriek mogen de w aarden een looptijd 
hebben van meer dan dertig dagen, noch bevat zij, vanaf 
ju li 1972, de wisselverrichtingen op zeer korte termijn.

Crediteuren wegens wissels ter incasso

H et gaat hier om tegenwaarden van de aan banken ter 
incasso afgegeven wissels (zie com m entaar bij actief
rubriek « Andere te innen w aarden op korte term ijn » 
post c) « Incassodienst »).

Deposito’s en crediteuren

De term ijndeposito’s worden in de vermelde onderru- 
brieken ingeschreven volgens de contractuele term ijn, dit 
wil zeggen volgens de term ijn w aarvoor ze oorspronkelijk 
werden toevertrouwd en niet volgens de term ijn die nog 
loopt tot de vervaldag op het ogenblik d a t de staa t w ordt 
opgemaakt. De subrubriek « d) O p meer dan één ja a r  » 
bevat het totaal van de ingeschreven deposito’s op vaste 
termijn van 1 ja a r  en deposito’s m et een vooropzeg van 
1 jaa r. De notarisrekeningen, beheerst door artikel 4 van 
het koninklijk besluit van 14 decem ber 1935, moeten 
worden ingeschreven in de onderrubriek « a) dadelijk 
opvraagbaar ».

De onderrubriek « Bankboekjes » heeft betrekking op de 
deposito’s die worden ingeschreven in boekjes, w aarover 
slechts beschikt mag worden door aflossingen op voorleg
ging van het boekje, hetzij in contanten, hetzij door

overschrijving op een op naam  van de houder van het 
boekje geopende rekening, en voor zover de bedragen 
w aarvan de houder contractueel het recht heeft de 
terugbetaling te eisen, aan zekere voorw aarden voldoen. 
De hoogte van die bedragen en de voorw aarden van 
terugbetaling worden vastgesteld door het C entraal 
Comité voor de C reditrentetarieven van de Belgische 
Vereniging der Banken.

De subrubriek « Andere op boekjes ingeschreven deposi
to ’s » bevat de op boekjes ingeschreven deposito’s welke 
hetzij dadelijk opvraagbaar zijn of w aarvan de opvra- 
gingsvoorwaarden m inder strikt zijn dan  die welke 
gelden voor de « Bankboekjes ».

Obligaties en kasbons

Betreft de schuld in één van deze vormen aangegaan. 

Diversen

Passiefelementen die in geen enkele andere rubriek 
konden opgenomen worden.

—  Speciaal opvraagbaar 

Achtergestelde passiva

Achtergestelde converteerbare obligatieleningen, gewone 
achtergestelde obligatieleningen, achtergestelde andere 
leningen en achtergestelde voorschotten in rekening die 
ingevolge hun aard  (lening of voorschot) zouden behoren 
tot de opvraagbare passiva indien er geen clausule van 
achterstelling of ondergeschiktheid bestaat. Door deze 
clausule nochtans aanvaarden de schuldeisers van deze 
speciale leningen of voorschotten, evenals de vennoten, 
op de tweede rang na de overige schuldeisers te worden 
geplaatst ingeval van vereffening van de bank.

—  Niet opvraagbaar 

Kapitaal

H et kapitaal van een individuele bank moet luidens 
artikel 8 van het koninklijk besluit num m er 185 (zoals 
gewijzigd door artikel 38 van de wet van 30 ju n i 1975) 
ten minste 50 miljoen frank bedragen en volledig gestort 
zijn.

Wettelijke reserve

Zie com m entaar bij de actiefpost « Belegde wettelijke 
reserve ».

Andere reserves

Voor 31 oktober 1975 werden de onder deze rubriek 
opgenomen bedragen deels opgenomen onder « N iet be
schikbare reserve wegens uitgiftepremie » en deels onder 
« Beschikbare reserve ».

Reservefonds

Deze rubriek mag slechts gecrediteerd worden door het 
debet van de overeenstem m ende rubriek op de winst- en 
verliesrekening. Ze m ag slechts gedebiteerd worden door 
het credit van de rubriek « Overboeking van het reserve
fonds » van de winst- en verliesrekening.

Noot

Tabel X III-4  geeft een economische herindeling van de 
posten van de algemene staat der banken. Talrijke 
andere tabellen bevatten gegevens over de banken.
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Gezamenlijke betalingen en gebruiksfrequentie

1. Basisgegevens
a . Inhoud : Inlichtingen in verband m et gezamenlijke 

betalingen met behulp van de voornaam ste vormen 
van het girale geld : de direct opvraagbare bankdepo
sito’s in Belgische franken en de tegoeden in postreke
ningen en de verhouding van de omzet tot de hoe
veelheid van deze betaalm iddelen, m et andere woor
den hun gebruiksfrequentie.

b. Eenheden : Gezamenlijke betalingen : m iljarden fran
ken; gebruiksfrequentie : verhouding.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  Statistie
ken -  T abel X III-13 . De statistiek bestaat vanaf mei
1950.

d. Frequentie : Jaarlijkse en driem aandelijkse inlichtin
gen. H et Tijdschrift van de N.B.B. publiceert m aand
cijfers.

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
De « gezamenlijke betalingen » zijn benaderende gege
vens volgens het totaal van de debetverrichtingen in 
rekening (inclusief de rekeningen van vreemdelingen en 
de debetverrichtingen m et betrekking tot betalingen aan 
het buitenland).

Voor de betalingen door middel van direct opvraagbare 
bankdeposito’s slaat de telling op de Generale 
Bankm aatschappij, de Bank Brussel-Lam bert, de K re
dietbank, de H andelsbank en de Bank van Parijs en de 
Nederlanden (België).

De medewerkende banken vertegenwoordigen, gemeten 
door de belangrijkheid van hun dadelijk opvraagbare 
deposito’s in Belgische franken van hun cliënteel (exclu
sief de banken), ongeveer 85 pet. van de gezamenlijke 
banken.

M et betrekking tot de betalingen door middel van 
postrekeningen verwijderde men uit de brutogegevens 
van de debetinschrijvingen, een groot aan tal dubbel 
getelde giro’s die meestal het gevolg zijn van de inrich
ting van de rijksboekhouding. Volgende elem enten wer
den uitgeschakeld :

Tabel XIII-18 —  de cheques zonder betaling in speciën, getrokken op 
de rekening van de rekenplichtigen der postchecks en 
op de rekening van de rekenplichtigen der Posterijen;

—  de cheques aan toonder betaald aan de loketten te 
Brussel, Antwerpen en Luik;

—  de giro’s van de rijksrekenplichtigen op rekening van 
de Schatkist;

—  de belangrijkste betalingen door het debet van de 
rekening van de openbare Schatkist ten bate van de 
rijksrekenplichtigen of van parastatale  instellingen. 
O pgem erkt zij d a t deze betalingen de bijdragen van 
de S taat aan de verschillende instellingen voor sociale 
verzekering om vatten.

De gebruiksfrequentie w ordt bekomen door het bedrag 
van de inschrijvingen op het debet van de direct op
vraagbare bankdepositorekeningen in Belgische franken 
of op het debet van de postrekeningen der particulieren 
en van de buitengewone rijksrekenplichtigen te delen 
door het gemiddelde tegoed van deze rekeningen tijdens 
de beschouwde periode.

Dit gemiddelde tegoed vertegenwoordigt :
a) voor de bankdeposito’s : het gem iddelde van de 

creditsaldi op de eerste werkdag van elke week van de 
onmiddellijk opvraagbare rekeningen in Belgische 
franken;

b) voor de postrekeningen : het dagelijkse gem iddelde 
van de tegoeden van de particulieren plus het gem id
delde van de u itstaande bedragen van de buitenge
wone rijksrekenplichtigen op het einde van de vorige 
m aand en op het einde van de beschouwde m aand.

Ten einde de gevolgen van de ongelijke du u r der 
m aanden uit te schakelen werden de gebruiksfrequenties 
berekend door de debetinschrijvingen te herleiden tot 
type-m aanden van 25 werkdagen.

M oeilijkheden met de optekening van de verrichtingen 
van de buitengewone rekenplichtigen bij het B .P.C ., 
sloten voor het ja a r  1977 de berekening van de gebruiks
frequentie voor de tegoeden in postrekening uit.

Voor aanvullende inlichtingen zie N.B.B. —  T ijdschrift 
voor Voorlichting en D ocum entatie, X X V e ja a r , deel II, 
num m er 4, oktober 1950 « Een nieuwe statistiek : de 
coëfficiënt van omloopsnelheid der dadelijk opvraagbare 
deposito’s bij de banken ».
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XIV. Financiële instellingen 
andere dan overwegend geldscheppende

A. ALGEMENE INLEIDING

D it hoofdstuk verstrekt in hoofdzaak de balansen op
31 decem ber van elk ja a r  van de financiële instellingen 
andere dan overwegend geldscheppende. M et financiële 
instellingen worden bedoeld instellingen die geldm idde
len opnem en, w aardoor er vorderingen van economische 
subjecten ontstaan, om ze ter beschikking te stellen van 
economische subjecten m et een financieel tekort; als 
financiële instellingen andere dan  overwegend geld
scheppende worden gerekend alle financiële instellingen 
behalve de N.B.B., de geldscheppende openbare instel
lingen (B.P.C., M untfonds, Gem eentekrediet van België,
H .W .I.) en de depositobanken (zie de algemene inleiding 
tot hoofdstuk X II I  « Overwegend geldscheppende 
instellingen »).

H et Gem eentekrediet van België wordt vanuit statistisch 
oogpunt slechts als een niet-geldscheppende instelling 
beschouwd voor zijn niet direct opvraagbaar passief, en 
een daarm ee overeenstem m end bedrag van de activa. 
Ook het H .W .I. w ordt slechts als niet-geldscheppend be
schouwd voor zijn andere verbintenissen dan die tegen
over de overwegend geldscheppende instellingen. De in 
d it hoofdstuk behandelde balansen van het Gemeente
krediet van België en het H .W .I. zijn echter gezamenlijke 
balansen, w aarin het onderscheid tussen hun al of niet 
geldscheppend karakter niet wordt gemaakt.

H et hoofdstuk is ingedeeld in vijf afdelingen. Wegens de 
eigen specifieke rol van het H .W .I. en het Rentenfonds 
komen ze afzonderlijk voor onder respectievelijk A en B.

O nder C en D komen de zogenaamde institutionele 
beleggers aan bod, da t wil zeggen de financiële instellin
gen die in hoofdzaak het inzamelen en beheren van 
geldmiddelen tot taak hebben ten einde ze renderend te 
maken.

O nder C werden de spaarkassen en de hypotheek- en 
kapitalisatiem aatschappijen gegroepeerd. Hoewel de 
hypotheekm aatschappijen eerder kredietinstellingen 
zijn, leek de rangschikking ervan onder eenzelfde letter 
als de spaarkassen verantw oord om dat deze m aatschap
pijen zeer dikwijls terzelfder tijd spaarkassen zijn. Hoe
wel de ASLK een openbare kredietinstelling is werd haar 
Spaarkas toch gerangschikt onder C om dat haar finan
ciële verrichtingen, althans tot 1980, meer overeenstem
ming vertonen m et die van de private spaarkassen dan 
m et die van de niet-geldscheppende kredietinstellingen.

O nder D komen de instellingen voor verzekering op het 
leven en tegen arbeidsongevallen, en de pensioenfondsen 
aan bod. D it zijn de financiële instellingen waarbij de

particulieren een contractuele (levensverzekering) of op
gelegde besparing (arbeidsongevallen en pensioenfond
sen) aanleggen.

O nder E tenslotte werden de niet-geldscheppende open
bare kredietinstellingen gerangschikt, da t wil zeggen de 
financiële instellingen die, oorspronkelijk althans, door 
de overheid werden gecreëerd ten einde welbepaalde 
leemtes in de financiële sector in het vlak van de 
kredietverlening op te vullen.
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B. COMMENTAAR PER TABEL

Herdiscontering- en W aarborginstituut —  Voornaam ste 
balansposten op 31 decem ber

1. Basisgegevens
a. Inhoud : V oornaam ste posten uit de balans van het

H .W .I. op 31 december.

b. Eenheid : M iljarden franken. De balans wordt gepu
bliceerd in franken.

c. Bron : H .W .I. —  G epubliceerd in het Belgisch Staats
b lad en in de verslagen van het H .W .I.

d. Frequentie : Jaarlijks op 31 december.

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
H et H .W .I., opgericht bij koninklijk besluit num m er 175 
van 13 jun i 1935, is een instelling van openbaar nut, met 
rechtspersoonlijkheid. H et kapitaal werd onderschreven 
door de banken en, sinds 1976, de private spaarkassen; 
de verbintenissen ten belope van een wettelijk vastgelegd 
plafond (27,5 m iljard frank in 1970, verhoogd in de loop 
der ja ren , tot 100 m iljard eind 1980) worden gew aar
borgd door de Staat. H et H .W .I. w ordt bestuurd door 
een comité sam engesteld uit een voorzitter en zeven 
leden, w aaronder een of meer vertegenwoordigers van de 
N.B.B.

H et H .W .I. heeft tot doel « aan de Belgische deposito
banken, de Belgische private spaarkassen en aan de 
Belgische nijverheids-, handels- en landbouw onderne
mingen zijn m edewerking te verlenen om, binnen de 
m ate w aarin het algemeen nut zulks wenselijk m aakt, in 
de mobilisatie van hun schuldvorderingen en in de 
voldoening van hun speciale kredietbehoeften te 
voorzien ».
a) H et H .W .I. treedt op als houder van en m akelaar op 

de m arkt van het particuliere disconto (zie tabellen
X V III-6  « A anbod van en vraag naar papier door het 
H erdiscontering- en W aarborginstituut ingewilligd 
voor eigen rekening of als m akelaar », X IX -5 « T a 
rieven door het Herdiscontering- en W aarborginsti
tuu t toegepast bij de aankoop van bankabel papier » 
en X IX -6  « Tarieven toegepast op de m arkt van het 
privaatdisconto »). Sinds 1977 verhandelt het ook 
overheidspapier, namelijk schatkist- of Rentenfonds- 
certificaten op respectievelijk 12 m aanden maximum 
o f 4 m aanden.

b) H et H .W .I. heeft ten gunste van de financiële instel
lingen beperkte kredietlijnen geopend die te beschou
wen zijn als occasionele en tijdelijke thesauriere- 
serves. Binnen die kredietlijnen kunnen de financiële 
instellingen niet-bankabel papier mobiliseren dat 
geen koper v indt in de m arkt door het H .W .I. 
beheerd, en ander niet-bankabel papier ressorterend 
onder m obiliseringsakkoorden (dit zijn akkoorden die 
het H .W .I. vooraf en kosteloos toekent met be
trekking tot kredieten die banken aan ondernem ingen 
verleenden, en die beantw oorden aan welbepaalde 
bestem m ingen zoals industriële investeringen, fabri- 
cageprogram m a’s, en dergelijke).

Tabel XIV-1 c) H et H .W .I. neem t niet alleen het secretariaat van 
C reditexport op zich, m aar speelt ook een rol in de 
financiering van de export op één ja a r  of meer, ter 
aanvulling van het Creditexportsysteem . Sinds 
novem ber 1978 verleent het H .W .I. op verzoek van 
de depositobanken discontoverbintenissen en -belof
ten, o f principiële adviezen in verband m et exportfi
nanciering m et een duur begrepen tussen één en twee 
ja a r . E r zij hierbij aangestipt da t het H .W .I. reeds 
langer tegen dezelfde voorw aarden als C reditexport, 
de kleine exportverrichtingen (m inder dan 25 miljoen 
in 1980) op m iddellange en lange term ijn voor eigen 
rekening behandelde.

d) H et H .W .I. verleent kredieten ter vergemakkelijking 
van de reorganisatie en de liquidatie van deposito
banken en financiële instellingen. M eer nog, sinds
1975, werd er bij het H .W .I. door alle depositoban
ken van Belgisch recht en de private spaarkassen een 
« buitengewone interventiereserve » van 3 m iljard 
frank gevormd, ter beveiliging van het bankwezen of 
van het financiële systeem en van de deponenten. In 
het geval van een faillissement van een financiële 
instelling zou het H .W .I. de deponenten terugbeta
len, evenwel volgens de m odaliteiten en binnen 
bepaalde limieten die het H .W .I. vrij kon bepalen. 
H et H .W .I. kon daartoe de fondsen van de bijzondere 
interventiereserve opvragen en nadien terugbetalen 
voor zover het eindverlies van mogelijke reddingsope
raties niet meer dan 500 miljoen frank bedroeg.

Voor de financiering van de portefeuille van het H .W .I. 
w ordt verwezen naar tabel X V III-7  « Financiering van 
het Herdiscontering- en W aarborginstituut ».

De rubrieken van het actief om vatten :

Aandeelhouders : het deel van het kapitaal w aarop door de 
depositobanken en de private spaarkassen werd inge
schreven en dat nog niet werd gestort, d a t is 80 pet. van 
het kapitaal;

Belegde reserve : de tegenwaarde van de wettelijke reserve; 
zij bestaat in hoofdzaak uit door de Belgische S taat 
uitgegeven of door de S taat gew aarborgde obligaties die 
tegen aankoopprijs geboekt zijn;

Portefeuille Belgische overheidsfondsen : deze portefeuille, 
eveneens samengesteld uit door de S taat uitgegeven of 
door de S taat gewaarborgde obligaties, stem t vooral 
overeen m et het gestorte deel van het kapitaal (20 pet.) 
en het Speciaal Reservefonds;

Portefeuille handelswissels : de om vang van deze portefeuil
le is natuurlijk afhankelijk van het volume netto  financie
ringsm iddelen die het H .W .I. zich kon verschaffen. Hij 
bevat zowel bankabel als niet-bankabel papier, d a t is 
papier met betrekking tot bijstandskredieten bij liquida
tie van depositobanken, papier m et betrekking tot opne
mingen van herdiscontokredieten, kortlopend handelspa
pier en middellang papier (zie ook tabel X V II1-4 
« H ouders van het door de depositobanken gediscon
teerde handelspapier en van de bankaccepten »);
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Uitgezette daggeldleningen : het gedeelte van de kapitalen 
die het H .W .I. voor « veiling » ontleende, d a t door het
H .W .I. wordt uitgezet op de gewaarborgde daggeld- 
m arkt, om er de rentestijging te drukken en aldus bij te 
dragen tot de regulering ervan;

Kredieten geopend aan diversen en niet opgenomen, volledig 
opneembaar : de geopende herdiscontokredieten, die voor 
eenzelfde bedrag op het passief voorkomen, en voor de 
begunstigden onmiddellijk beschikbaar zijn;

Diversen : deze rubriek om vat alle andere posten van het 
actief.

De rubrieken van het passief om vatten :

Kapitaal en reserves : het kapitaal w aarop door de deposi- 
tobanken en private spaarkassen werd ingeschreven, de 
wettelijke reserve en het Speciaal Reservefonds aange
legd sinds 1947 ter dekking van de risico’s die eigen zijn 
aan de activiteiten van het H .W .I.;

Daggeldleningen : leningen aangegaan op de gew aarborg
de en niet-gewaarborgde m arkt (zie ook tabel X V III-1  
« Om zet op de daggeldm arkt »);

Kortlopende leningen : leningen op de interbankenm arkt, 
die het H .W .I. sinds 1974 heeft aangegaan, om zijn 
portefeuille niet-bankabel papier te financieren m et m id
delen die qua looptijd beter geschikt zijn dan  het dag
geld;

Kredieten geopend aan diversen en niet opgenomen, volledig 
opneembaar : zie de overeenkomstige rubriek van het 
actief;

Diversen : bevat alle overige posten van het passief. 

Tabel XIV-2

Rentenfonds —  V oornaam ste balansposten op 31 de
cember

I. Basisgegevens
a. Inhoud : V oornaam ste posten uit de balans van het 

Rentenfonds op 31 december.

b. Eenheid : M iljarden franken. H et jaarlijks verslag 
publiceert de balans op 31 decem ber in franken; de 
maandcijfers in miljoenen franken.

c. Bron : Rentenfonds —  Gepubliceerd in het jaarlijks 
verslag (bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad).
Zie ook N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  
Statistieken -  T abel X IV -4.

d. Frequentie : Toestand op 31 december. H et jaarlijks 
verslag publiceert de toestand op het einde van elke 
m aand.

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
H et Rentenfonds, da t werd opgericht bij besluitwet van 
18 mei 1945, is een openbare instelling, met rechtsper
soonlijkheid, w aarvan de verplichtigen zijn gewaarborgd 
door de Staat. H et Rentenfonds wordt beheerd door een 
comité van zes door de K oning benoemde leden, w aar
van drie op voordracht van de N.B.B. en drie op 
voordracht van de M inister van Financiën.

T o t in 1959 bestond zijn opdracht erin de m arkt van het 
overheidspapier op m iddellange en lange term ijn door 
aan- en verkopen te reguleren. Door de wet van 19 jun i 
1959 werd zijn werkgebied verruim d : het Rentenfonds 
d a t sedert 1957 optrad  op de m arkt der certificaten op 
korte term ijn, m aar enkel als uitgever, kon van dan af 
ook optreden als koper en werd aldus gem achtigd open- 
m arkttransacties te doen.

V erder heeft de reorganisatie van de daggeldm arkt 
(protocol van 16 november 1959) de toegang van het 
Rentenfonds tot de m arkt, als uitlener, vergemakkelijkt 
en werd het namelijk in staa t gesteld bij de sluiting van 
de verrekening als regulerende instelling op te treden.

Tenslotte moet aangestipt worden dat het Rentenfonds 
gaandeweg een rol is gaan spelen in de financiering van 
de Schatkist, door in te tekenen op schatkistcertificaten 
gefinancierd door voorschotten bij de N.B.B. In  1977 
werd besloten, in een overeenkomst van de M inister van 
Financiën m et de N.B.B., om die financiering van de 
S taat door de N.B.B. via het Rentenfonds doorzichtiger 
te maken, en werd formeel bepaald dat het Rentenfonds, 
om onvoorziene of seizoengebonden tekorten van de 
Schatkist te dekken, op schatkistcertificaten kan inschrij
ven of ze rechtstreeks kopen bij de Schatkist, na —  indien 
zijn gewone middelen daartoe ontoereikend zijn — 
daarvoor de middelen te hebben aangetrokken bij de 
N.B.B., die te dien einde bijzondere voorschotten kan 
toestaan (die afzonderlijk op de weekstaat van de N.B.B. 
moeten worden verm eld).

De middelen waarover het Rentenfonds kan beschikken 
ter financiering van zijn activiteiten bestaan uit :
—  een dotatie van 2,8 m iljard frank vanwege de 

Schatkist (volgens artikel 9 van de wet van 19 ju n i 
1959);

—  ontleningen op de daggeldm arkt;
—  de uitgifte van certificaten voor 4 m aand, verkrijg

baar, bij wekelijkse toewijzing, door de banken, de 
private spaarkassen en een aantal parastatale instel
lingen;

—  voorschotten op onderpand bij de N.B.B.;
—  een bijzondere voorschottenlijn bij de N.B.B. be

stem d ter financiering van de Schatkist.

De rubrieken van het actief om vatten :

De Portefeuille die zelf ingedeeld is in drie subrubrieken :
—  de Genoteerde waarden om vatten de overheidsfondsen, 

d a t wil zeggen leningen uitgegeven door de S taat of te 
zijnen laste, door de S taat gewaarborgde leningen, 
leningen van het G em eentekrediet van België en van 
de Intercom m unale Verenigingen voor Autosnel
wegen, niet-gew aarborgde leningen van de N .M .B.S., 
leningen van de provincies, steden en gemeenten. De 
effecten zijn gew aardeerd tegen boekwaarde, da t wil 
zeggen de w aarde die resulteert uit de boeking van 
zowel aan- als verkopen tegen de koers van de 
verrichting. In  voetnoot w ordt dezelfde portefeuille 
vermeld tegen de nom inale waarde;

—  de Schatkistcertificaten tranche B, in het bezit van het 
Rentenfonds, komen nog voort uit de hervorm ing van 
de geldm arkt van 12 november 1957. H et uitstaande 
bedrag van de op dit tijdstip bij de banken onderge
b rachte schatkistcertificaten werd vastgelegd op een 
bedrag van 28,9 m iljard frank. Deze consolidatie 
werd verwezenlijkt door de uitgifte van een bijzon
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dere lening in de vorm van schatkistcertificaten die 
een tranche A van 20 m iljard, bestaande uit certifica
ten voor 12 m aanden, en een tranche B van 8,9 mil
ja rd  (in 1962 op 9,1 m iljard gebracht) bestaande uit 
certificaten voor 4 m aanden, om vat. H et Rentenfonds 
ging de verbintenis aan onmiddellijk alle certificaten 
van de tranche B die de banken ter incasso bij de 
Schatkist aanboden, op te nemen. De aldus opge
nom en certificaten werden ofwel bew aard in de porte
feuille van het Rentenfonds, ofwel ter gelegenheid van 
de door dit laatste georganiseerde toewijzingen, op
nieuw afgestaan aan de banken in plaats van en op 
dezelfde voorw aarden inzake looptijd en rentetarie
ven als haar eigen certificaten. Door de overeenkomst 
van 15 ju li 1977 tussen het Rijk en de N.B.B., 
betreffende de kredietm arge van het Rijk bij de 
N.B.B., werden die B-certificaten geannuleerd; het 
verlies aan  financieringsm iddelen dat er voor de 
Schatkist uit voortvloeide, werd goedgemaakt door 
een overeenkomstige perm anente verhoging van het 
m axim um bedrag van de rechtstreekse voorschotten 
van de N.B.B. aan  het Rijk;

—  de Andere schatkistcertificaten, eventueel, bij ontoe
reikende gewone m iddelen, gefinancierd door de 
speciale voorschotten bij de N.B.B. (zie overeenkom
stige passiefpost).

Het « Creditsaldo bij de N .B .B . » : eventuele overtollige 
middelen van het Rentenfonds.

Te leen gegeven geld voor zeer korte termijn.

Diversen : een aan tal overgangsrekeningen.

De rubrieken van het passief om vatten de verschillende 
financieringsmiddelen van het Rentenfonds, w aarvan 
hierboven reeds sprake was.

De rubriek Diversen om vat van haar kant hoofdzakelijk de 
samengevoegde winst die het Rentenfonds sedert zijn 
oprichting maakte.

Andere tabellen waarin gegevens over het Rentenfonds 
voorkomen zijn onder meer :

X I -1 « Netto financieringsbehoeften van de 
Schatkist en hun dekking » : Schatkistcertifica
ten in het bezit van het Rentenfonds en gefi
nancierd door de N.B.B.;

X II-1 « U itstaande vorderingen en schulden » en
X I I-2 « Bewegingen van de vorderingen en 
schulden » m et de vorderingen en schulden 
van het Rentenfonds per sector en per soort;

X III-1  « Gezamenlijke balansen van de overwegend 
geldscheppende instellingen » : Voorschotten 
van de N.B.B. voor de financiering van schat
kistcertificaten en de overige vorderingen van 
de overwegend geldscheppende instellingen. 
Een indeling hiervan wordt gegeven in de 
tabellen X III-2  « Balansen van de N.B.B. » en
X III-4  « Balansen van de depositobanken » 
w aarin ook de verbintenissen van deze instel
lingen ten aanzien van het Rentenfonds 
voorkomen;

X III-6  « O orzaken van de veranderingen in de geld
hoeveelheid » : Tegeldem aking van overheids
papier door tussenkom st van het Rentenfonds;

X V I-9b « Schulden in Belgische franken voor meer dan 
een ja a r  van de overheidssector —  Indeling 
n aar de houders »;

X V I-10 « O m zet ter beurze op de rentenm arkt »;

X V III-1  « O m ze t op de daggeldm arkt » : Gemiddelde 
geleende en opgenomen bedragen door het 
Rentenfonds;

X V III-2  « Schatkistcertificaten in Belgische franken en 
certificaten van het Rentenfonds —  Indeling 
n aar de soort effecten » : U itstaande bedragen 
van de certificaten van het Rentenfonds;

X V III-3  « Schatkistcertificaten in Belgische franken en 
certificaten van het Rentenfonds —  Indeling 
n aar de inschrijvers » : U itstaand  bedrag van 
de schatkistcertificaten in de portefeuille van 
het Rentenfonds en gefinancierd hetzij met 
eigen middelen, hetzij m et een speciaal voor
schot van de N.B.B.;

X IX -7 « Rentetarieven van de schatkistcertificaten en 
van de certificaten van het Rentenfonds ».

Tabel XIV-3

Algemene Spaar- en Lijfrentekas —  V oornaam ste ba- 
lansposten van de Spaarkas op 31 decem ber

1. Basisgegevens

a. Inhoud : V oornaam ste posten uit de balans van de 
Spaarkas van de A SLK  op 31 december.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bron : ASLK. Gepubliceerd in N.B.B. —  Tijdschrift 
van de N.B.B. -  Statistieken -  T abel X IV -5.

d. Frequentie : Jaarlijks op 31 december.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De ASLK werd opgericht bij wet van 16 m aart 1865 als 
een spaarkas m et rechtspersoonlijkheid, onder staats
w aarborg. De activa- en passivaverrichtingen die de 
A SLK  doet, hebben in de loop der ja ren  een grondige 
evolutie ondergaan onder meer door de wetten van 
23 mei 1967 en van 30 ju n i 1975, en meer recentelijk van 
8 augustus 1980 waarbij de A SLK , met ingang van 1981, 
werd omgevormd tot openbare bank.

De activa zijn ingedeeld in drie grote rubrieken : de 
beschikbare middelen, de voorlopige en definitieve beleg
gingen. Die indeling is nog gebaseerd op de statu taire 
bepalingen, w aardoor de beleggingsmogelijkheden van 
de ASLK nauwkeurig w erden omschreven (artikelen 26, 
27, 28 en 29 van de organieke wet van 16 m aart 1865). 
De reeks van toegestane beleggingen werd verruim d door 
talrijke wetten en koninklijke besluiten, onder meer het 
koninklijk besluit num m er 20 van 23 mei 1967 en de wet 
van 30 ju n i 1975. Die laatste wijzigt ook de indeling van 
de activa, in dadelijk opvraagbare of kortlopende activa, 
en activa op m iddellange of op lange termijn. Deze 
indeling kon niet worden toegepast op de balansen van 
vóór 1975 zodat, voor de homogeniteit, verkozen werd de 
oude activa-indeling te behouden voor het hele decen
nium.
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De voornaam ste activaposten zijn :

Beschikbaar : om vat in hoofdzaak de kastegoeden, de 
rekeningen bij de N.B.B. en bij de het B.P.C.;

Voorlopige beleggingen : om vatten in hoofdzaak de beleg
gingen en kredieten op korte term ijn, in hun diverse 
vormen (zie de betreffende wettelijke bepalingen), w aar
onder :
—  Wissels op België : om vat onder meer de financiering 

van de discontokantoren;
—  Voorschotten aan de nijverheid;
—  Exportkrediet : het aandeel van de Spaarkas in de 

financiering van de pool van Creditexport;

Definitieve beleggingen : vooral beleggingen en kredieten op 
lange termijn, w aaronder :
—  Obligaties van de overheid en van Belgische vennoot

schappen;
—  H ypothecaire leningen : om vat de hypothecaire le

ningen die rechtstreeks door de Spaarkas worden 
toegekend;

—  Voorschotten aan de N .M .H . en aan erkende ven
nootschappen : kredieten bestem d voor de financie
ring van de sociale huisvesting;

—  K redietopeningen : om vat onder meer de werkm id
delen verschaft aan  het N .I.L .K . en de financiering 
van de universiteiten (zie overeenkomstige passiva- 
post).

De post Vervallen effecten van de portefeuille vertegenwoor
digt het bedrag van de vervallen effecten, w aarvan de 
inning, de consolidatie of de hernieuwing in de loop van 
het volgende boekjaar plaats heeft.

De Diversen tenslotte om vatten de rekeningen Diverse 
debiteuren en Vastgelegde middelen.

De opvraagbare passiva om vatten :

Deposito’s zowel op zicht, op boekjes als op term ijn en 
spaarbons;

Deposito’s van openbare en andere instellingen, w aaronder 
deposito’s van instellingen voor sociale verzekering, 
vennootschappen voor volkswoningen, ontleningen op de 
interbankenm arkt en, in 1980, de verbintenissen in 
Belgische franken en vreemde valu ta’s tegenover Bel
gische en vreemde bankiers;

Inlagen op rekeningen-courant : betreffen rekeningen van de 
m aatschappijen voor de volkshuisvesting, van sociale 
instellingen en de interesten op spaarrekeningen en op 
rekeningen-courant;

Ontwikkelingsfonds der vrije universiteiten : d it deposito wordt 
gevormd door de opbrengst van de leningen die door het 
Ontwikkelingsfonds worden geplaatst bij de andere fi
nanciële instellingen, en aan de ASLK wordt overge
m aakt met het oog op de financiering van de investerin
gen der vrije universiteiten. Die financiering gebeurde 
namelijk bij overeenkomst voor ruim  een derde door de 
ASLK zelf, voor het overige deel door het Ontwikkelings
fonds der vrije universiteiten.

De niet-opvraagbare passiva om vatten de diverse 
reserverekeningen.

De voorlopige en definitieve beleggingen zijn geboekt 
tegen hun budgettaire boekwaarde, da t wil zeggen na 
uitschakeling van de vervallen effecten die eerst in de

loop van volgend boekjaar geïncasseerd, geconsolideerd 
of vernieuwd worden.

De balansen van de overige kassen van de A SLK  zijn 
gepubliceerd in tabel X IV -7.

Tabel XIV-4

Algemene Spaar- en Lijfrentekas —  Verrichtingen van 
de gezinnen bij de Spaarkas

1. Basisgegevens
a. Inhoud : De tabel verm eldt, voor ieder ja a r , het 

bedrag van de stortingen, de opvragingen en de 
overschotten op het geheel van de door de gezinnen 
bij de Spaarkas van de ASLK aangehouden deposi
to ’s, evenals de ontwikkeling van het uitstaande 
bedrag aan het einde van het ja a r  van de spaar- en 
kapitalisatiebons, da t sam engeteld bij het uitstaande 
bedrag van de deposito’s het totaal weergeeft van de 
tegoeden van de gezinnen.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bron : ASLK. G epubliceerd in N.B.B. —  Tijdschrift 
van de N.B.B. — Statistieken -  Tabel X IV -5a.
De gegevens zijn beschikbaar vanaf 1919.

d. Frequentie : Jaarcijfers. H et Tijdschrift van de N.B.B. 
publiceert maandcijfers (zie hoger).

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
De deposito’s om vatten de gewone spaarboekjes, inclu
sief de inlagen op w oonspaarrekeningen, deposito’s op 
term ijn, deposito’s op korte term ijn en met opzegging, 
dotatieboekjes en dadelijk opvraagbare tegoeden.

De stortingen zijn inclusief de vervallen interesten van de 
deposito’s op termijn.

De uitstaande bedragen per einde ja a r  om vatten de 
gekapitaliseerde interesten van het boekjaar voor de 
gewone spaarboekjes en de dadelijk opvraagbare te
goeden.

In  de spaarbons zijn de groei- en kapitalisatiebons 
begrepen.

H et totaal stem t overeen met de lijn « Inlagen op 
spaarboekjes en spaarbons : Particulieren » van tabel
X IV -3 —  Passiva.

Tabel XIV-5

Algemene staat der private spaarkassen op 31 december

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De algemene staa t der private spaarkassen 
opgem aakt tot 30 april 1976 door het C entraal 
B ureau voor de Kleine Spaarders (C.B.K.S.) en 

. daarn a  door de N.B.B., aan de hand van de staten die 
hen medegedeeld worden door de instellingen die 
onderw orpen w aren aan het koninklijk besluit num 
m er 42 van 15 decem ber 1934 (gewijzigd door de wet 
van 30 ju n i 1975). De lijst van deze instellingen wordt 
gepubliceerd in het jaarverslag  van de Bankcom- 
missie.
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b. Eenheid : M iljarden franken; de oorspronkelijke staat 
w ordt opgesteld in duizenden franken.

c. Bronnen : T o t 1975 : C .B .K .S.; daarna : Belgisch 
Staatsblad (vlugst beschikbare publicatie); N.B.B. —  
T ijdschrift van de N.B.B. — Statistieken -  Tabel
X IV -7; Bankcommissie —  Jaarverslag  (m et aanvul
lende inlichtingen).
De algemene staa t der private spaarkassen bestaat 
vanaf 1969, na het opleggen van een volledig uni
forme boekhoudkundige staat.

d. Frequentie : Jaarlijks op 31 december. De algemene 
staa t der private spaarkassen w ordt aan het einde van 
elke m aand opgesteld.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

a. Het wettelijke statuut van de private spaarkassen en hun 
informatieplicht

Volgens het artikel 1 van de gecoördineerde bepalingen 
van 23 ju n i 1967 betreffende de controle op de private 
spaarkassen worden als private spaarkassen beschouwd 
de ondernem ingen die, tegen uitkering van rente, ge
woonlijk terugbetaalbare fondsen inzamelen, op gelijk 
welke wijze, en daarbij in hun m aatschappelijke bena
ming of in de benam ing van de docum enten w aarin de 
ingezamelde fondsen belichaam d zijn, gebruik maken 
van de term  « spaarkas » of van alle andere benam ingen 
waarin het woord « sparen » voorkomt, of die, om van 
deposito’s te doen blijken, zich bedienen van spaar- en 
depositoboekjes.

De aard van de verrichtingen die de aldus bepaalde 
instellingen mochten doen en de belegging van de door 
hen verzamelde spaarfondsen was voorheen nauwkeurig 
bepaald door het koninklijk besluit num m er 42 van
15 december 1934. Een wet van 7 decem ber 1934 en een 
koninklijk besluit van 25 jan u ari 1935 onderw ierpen ze 
aan de controle van het C.B.K .S. Een versoepeling van 
hun wettelijk sta tuu t verkregen zij door het koninklijk 
besluit num m er 11 van 18 april 1967. Door de wet van
30 jun i 1975 werd een verdere stap  gezet in de richting 
van het bankstatuut. De lijst der activa w aarin zij de 
spaarfondsen mochten beleggen werd verruim d. Vol
gende beleggingen zijn aldus toegelaten :
—  kasmiddelen, tegoeden op de postrekening en bij de 

N.B.B.;
—  deposito’s bij de banken, bij de private spaarkassen, 

bij de kredietverenigingen erkend door de N .K .B .K ., 
bij de kredietkassen erkend door het N .I.L .K . of bij 
de openbare kredietinstellingen die door de M inister 
van Financiën aangewezen worden en, in de m ate da t 
de terzake geldende voorschriften het zullen toelaten, 
bij de centrale kassen waarbij de ondernem ingen zijn 
aangesloten;

—  disconto van en voorschotten op wissels, order
briefjes, w arrants en facturen;

—  Belgische staatsfondsen of fondsen door de Belgische 
S taat gewaarborgd; obligaties van Belgische provin
cies, steden, gemeenten, obligaties van het G em eente
krediet van België en van de N.M .B.S. en alle andere 
door de M inister van Financiën toegestane effecten;

—  voorschotten op de onder voorgaande parag raaf 
bedoelde effecten;

—  hypothecaire leningen en kredietopeningen;
—  obligaties van Belgische vennootschappen;

—  aandelen of deelbewijzen van vennootschappen, 
w aarvan, per post, de w aarde en het eraan verbonden 
stem recht de quotiteiten niet overtreffen bepaald 
door een op advies van het C .B .K .S (later : Bank
commissie) genomen koninklijk besluit;

—  kortlopende kredietopeningen, voorschotten en kre
dietopeningen op m iddellange en lange term ijn, b in
nen de perken en onder de voorw aarden die door het 
C .B .K .S (later : Bankcommissie) voor alle onderne
mingen of per categorie ondernem ingen worden vast
gesteld;

—  alle andere door het C.B.K .S. (later : Bankcom m is
sie) toegestane beleggingen. O nder deze laatste zijn 
in het bijzonder te verm elden de verrichtingen met 
het buitenland voor zover de kassen daartoe vooraf
gaandelijk door het B .L .I.W . werden erkend.

D aarenboven w erden talrijke bepalingen betreffende de 
controle van de banken ook van toepassing op de private 
spaarkassen (meedelen van maandelijkse staten aan het
C .B.K .S. —  later : Bankcommissie —  en de N.B.B., 
invoering van het revisoraat ...).

Tenslotte werd op 30 april 1976 het C .B .K .S. opgeheven 
en kwamen de private spaarkassen onder controle van de 
Bankcommissie.

De inform atieplicht van de private spaarkassen wordt 
bepaald in artikel 12 van de wet van 30 jun i 1975, die het 
artikel 16 van de gecoördineerde bepalingen betreffende 
de controle op de private spaarkassen heeft gewijzigd.

b. Korte beschrijving van de voornaamste balansposten

De gepubliceerde staten, ook genaam d « Balans model 
B » o f « Schema B », worden geglobaliseerd, da t wil 
zeggen opgeteld zonder toepassing van het consolide- 
ringsprincipe.

Voor het opstellen van model B geeft de Bankcommissie 
richtlijnen. H ierna volgt een bondige beschrijving van de 
inhoud van de verschillende rubrieken :

A CTIV A

Kas, N.B.B., Postrekening

Biljetten en m unten van de Schatkist, biljetten van de 
N.B.B., vreem de m unten en bankbiljetten in de m ate dat 
zij als gemakkelijk te verwezenlijken kunnen beschouwd 
worden.

Daggeld

Daggeld uitgezet op de m arkt van het gewaarborgde 
daggeld en ander.

Tegoeden bij financiële instellingen

Tegoeden, op zicht en op term ijn, bij Belgische en 
buitenlandse instellingen.

Schuldvorderingen en waarden op korte termijn (maximum één 
maand

O nder meer agenten, vervallen coupons en vorderingen, 
uitkeerbare effecten.

Handelspapier en facturen

Als belegging verworven ter financiering van recht
streekse kredieten (inclusief C reditexport).
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Acceptdebiteuren

Accepten in omloop, accepten in portefeuille en herdis- 
conteerde accepten.

Voorschotten, kredietopeningen en leningen zonder hypothecaire 
waarborg

Voorschotten op handelspapier, op w arrants of Belgische 
overheidsfondsen, leningen aan leden, leningen op afbe
taling en persoonlijke leningen, leningen m et bankaval, 
kaskredieten, girorekeningen m et een debetsaldo al dan 
niet toegestaan, overige leningen op korte of lange 
termijn.

Effectenportefeuille en participaties

De tabel geeft een duidelijke indeling.

Hypothecaire leningen en hypothecaire kredietopeningen

Door aflossing of door reconstitutie, met levensverzeke
ring, op vaste term ijn of in rekening-courant.

Aandeelhouders o f leden-vennoten

Nog niet volgestort m aatschappelijk kapitaal.

Diverse debiteuren

Leasingverrichtingen op roerende en onroerende goede
ren, voorschotten op belastingen en alle schuldvorderin
gen van welke aard  ook die niet uitdrukkelijk bedoeld 
worden in de hiervoor genoemde rubrieken of in de 
rubriek diversen.

Diversen

Schuldvorderingen die voortspruiten uit de activiteiten 
bedoeld in artikel 15, paragrafen 1 tot 4 van de gecoördi
neerde bepalingen, vorderingen op levensverzekerings- 
agenten en herverzekeraars. Leningen met tussenkomst 
of wedersamenstellende derde, leningen m et solidaire 
verbintenissen en andere nader te omschrijven vorde
ringen.

Inrichtingskosten en immateriële activa

Gebouwen en gronden, materieel en meubilair (netto).

Roerende en onroerende leasing 

Wettelijke borgstellingen

Spaarkassen die zich vóór 30 ju n i 1972 inlieten met 
levensverzekerings-, kapitalisatie- o f immobiliënverrich- 
tingen of leningen m et tussenkomst of wedersam enstel
lende derde moeten een door de wet verplichte borgstel
ling deponeren om de goede afloop van deze verrichtin
gen te waarborgen.

Overgangsrekeningen

Posten die tot doel hebben op het einde van een 
activiteitsperiode de aanpassing van de resultaten voor 
deze periode mogelijk te maken. Inclusief de resultaatre- 
keningen (pro rata-interesten, regularisatieboekingen en 
wachtrekeningen.)

Noot

H et bedrag van de beleggingen die onderaan afzonderlijk 
worden vermeld zijn de toegelaten beleggingen van de 
spaarfondsen, opgesomd in artikel 12 van de gecoördi
neerde bepalingen, die bij bijzonder voorrecht worden

aangewend 1" tot de betaling van de fiscale of strafrech
terlijke geldboeten, 2° tot de terugbetaling van de fond
sen ingezameld op de m anier verm eld in artikel 1 (zie 
hiervoor 2.a).

PASSIVA

Spaarfondsen

De indeling van de spaarfondsen werd op 31 decem ber
1975 gewijzigd. H et was niet mogelijk dezelfde indeling 
toe te passen op de balansen voor 1975.

De spaarfondsen bedoeld in artikel 23, p arag raaf 5 van 
het koninklijk besluit num m er 11 van 18 april 1967, 
betreffen de vóór 1 ju li 1967 uitgegeven kasbons en 
obligaties, die niet genieten van het bijzondere voorrecht 
w aarvan hiervoor sprake.

Technische reserves

In  hoofdzaak de wiskundige reserves van de spaarkassen 
die ook levensverzekeringen —  meestal gebonden aan het 
hypothecaire krediet da t zij toestaan —  en kapitalisatie- 
verrichtingen doen.

Reconstitutiefondsen

Betreft de annuïteiten die door de opnem ers van hy
pothecaire leningen worden gestort om het kapitaal da t 
zij aan het einde van de lening volledig terugbetalen 
samen te stellen en die door de m aatschappijen worden 
gekapitaliseerd.

Schuldeisers gedekt door zakelijke zekerheden

W ettelijk en contractueel bevoorrechte schuldeisers.

Leningen

De private spaarkassen mogen op de daggeldm arkt, bij 
de N.B.B. of bij andere financiële instellingen fondsen 
ontlenen doch enkel om een tijdelijk tekort aan  kasgelden 
te verhelpen ten einde de uitkering mogelijk te maken 
van spaarfondsen w aarvan de terugbetaling onverw acht 
w ordt aangevraagd, en w aardoor het evenwicht verbro
ken w ordt tussen de liquiditeitsgraad van diverse catego
rieën beleggingen en de opeisbaarheidsgraad van de 
ingezamelde spaarfondsen.

H et mag derhalve slechts om toevallige en bijkomstige 
verrichtingen gaan.

Herdisconteerders

Geherdisconteerd handelspapier, w arrants, accepten en 
Creditexport-effecten, die voorkomen in de activapost 
handelspapier en facturen.

Mobilisering van activa

M obilisering van kredieten en leningen m et of zonder 
hypothecaire waarborg, die voorkomen op het actief.

Andere verbintenissen op hoogstens één maand

Verbintenissen die, in principe, voor de spaarkas onm id
dellijke uitbetalingen tot gevolg kunnen hebben of die 
volgens hun graad van opeisbaarheid kunnen gerang
schikt worden tussen de schulden terugbetaalbaar bin
nen de 30 dagen (creditsaldi van de lopende rekeningen 
der agenten, te betalen commissielonen, vervallen divi
denden).
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Diverse crediteuren

Nog te storten op effecten en participaties, vervroegde 
stortingen door aandeelhouders of leden-vennoten, w aar
borgen op leasingverrichtingen en alle schulden jegens 
derden die niet in andere verm elde posten van de passiva 
voorkomen, m et uitzondering van de schulden die voort
spruiten uit levensverzekeringen of kapitalisatie alsook 
die welke het gevolg zijn van een bedrijvigheid uit
drukkelijk toegestaan door de Bankcommissie.

Voorzieningen voor lasten

Deze voorzieningen hebben betrekking op lasten van het 
lopende boekjaar, m aar die slechts tijdens een volgend 
boekjaar zullen aanleiding geven tot een uitbetaling 
(onder meer de fiscale voorzieningen).

Diversen

Zie toelichting bij de gelijknamige post op het actief. 

Eigen middelen
—  Kapitaal : m aatschappelijk kapitaal. H et nog te stor

ten bedrag staa t in de post « Aandeelhouders » op het 
actief;

—  Wettelijke reserve : samengesteld volgens de voorschrif
ten van de gecoördineerde wetten op de handelsven
nootschappen, door voorafneming op de nettowinsten 
van tenm inste een twintigste en dat minstens tot de 
reserve een tiende van het m aatschappelijk kapitaal 
bereikt heeft;

—  Andere reserves : om vatten de herschattingsreserves, de 
sta tu ta ire  reserves, de vrije reserves en andere buiten
gewone reserves. De reserves mogen slechts onder de 
eigen m iddelen worden opgenomen w anneer zij 
werkelijke en definitief verwezenlijkte winsten ver
tegenwoordigen.

A ctiefrechtzettingen

Voorzieningen voor w aardeverm indering van de effec- 
tenportefeuille of de kredieten, die gevormd worden 
ingevolge een ram ing van de vastgestelde of vermoede 
waardeverm inderingen.

Overgangsrekeningen

Posten die de tegenwaarde vormen van lasten die tijdens 
de afgesloten boekhoudperiode ontstaan zijn m aar pas in 
een latere boekhoudperiode zullen verschuldigd zijn 
(bijvoorbeeld niet vervallen renteschuld van de spaar
fondsen) en posten welke opbrengsten vertegenwoordi
gen die reeds tijdens de afgesloten boekhoudperiode 
geboekt werden m aar gedeeltelijk op een latere boek
houdperiode betrekking hebben. Inclusief de resultaatre- 
keningen.

Noot

Talrijke andere tabellen bevatten gegevens betreffende 
de private spaarkassen.

Tabel XIV-6

Hypotheek- en kapitalisatiem aatschappijen die geen 
spaarinlagen opnem en —  V oornaam ste balansposten op
31 decem ber

1. Basisgegevens

a. Inhoud : V oornaam ste geglobaliseerde posten uit de 
staten van de hypotheek- en kapitalisatiem aatschap
pijen die geen spaarinlagen opnemen en lid zijn van 
de Belgische V ereniging van H ypothecaire O nderne
mingen.

b. Eenheid : M iljarden franken; de oorspronkelijke gege
vens luiden in duizenden franken.

c. Bron : Belgische Vereniging van H ypothecaire O n 
dernem ingen. De gegevens worden rechtstreeks over
gem aakt aan de N.B.B. sedert 1957.
H et Statistisch Tijdschrift van het N .I.S . publiceert, 
voor het eerst in het februarinum m er van 1973 
(gegevens vanaf 1968) en nadien op onregelm atige 
tijdstippen, een tabel « Gecom bineerde balansen van 
de hypotheek-, spaar- en kapitalisatiem aatschap
pijen » waarin, naast de hier opgenom en m aatschap
pijen, ook de spaarkassen zijn vervat.

d. Frequentie . Jaarlijks op 31 december.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De kapitalisatiem aatschappijen zijn omschreven als on
dernem ingen die een beroep doen op het spaarwezen en 
die tegenover eenmalige of periodieke stortingen, be
paalde verrichtingen aangaan. O m  het hoofd te bieden 
aan de aangegane verplichtingen vorm en zij wiskundige 
reserves. H et merendeel van de kapitalisatiem aatschap
pijen zijn terzelfder tijd private spaarkassen en uit dien 
hoofde werd hun activiteit opgetekend in tabel X IV -5.

De hypotheekm aatschappijen die niet terzelfder tijd 
spaarkassen zijn, financieren zich in hoofdzaak door de 
doorlopende uitgifte van obligaties en kasbons. Zij 
ontvangen eveneens diverse deposito’s en verschaffen 
zich middelen bij geldschieters met het oog op indirecte 
hypothecaire leningen.

O p het passief van deze vennootschappen komen even
eens de reconstitutiefondsen van de hypothecaire lenin
gen voor, die het deel van de annuïteiten vertegenwoordi
gen die door de opnemers van hypothecaire leningen 
worden gestort om het kapitaal d a t zij aan het einde van 
de lening volledig terugbetalen, sam en te stellen en die 
door de m aatschappijen worden gekapitaliseerd.

W at hun beleggingen betreft, zijn de kapitalisatiem aat
schappijen onderworpen aan wettelijke voorschriften die 
vrijwel identiek zijn met die van de beleggingen der 
levensverzekeringsm aatschappijen (zie tabel X IV -8).

De beleggingen van de hypotheekm aatschappijen zijn 
niet onderworpen aan kwantitatieve norm en behalve wat 
de « reconstitutiefondsen » der indirecte hypothecaire 
leningen betreft.

H et grootste deel van de middelen van de hypotheek- en 
kapitalisatiem aatschappijen w ordt gebruikt voor hy
pothecaire leningen en in m indere m ate voor andere 
leningen (met nam e voor de financiering van verkopen 
en leningen op afbetaling), alsmede voor onroerende 
beleggingen.
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Algemene Spaar- en Lijfrentekas —  V oornaam ste 
balansposten van de Lijfrentekassen en van de Levens- 
verzekeringskas op 31 decem ber

1. Basisgegevens
a. Inhoud : V oornaam ste posten uit de balansen van de 

Lijfrentekassen en van de Levensverzekeringskas van 
de ASLK.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bron : ASLK.

d. Frequentie : Jaarlijks op 31 december.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
a. Lijfrentekassen

In  1970 onderscheidde men volgende afzonderlijke ba
lansen :

—  Buitenwettelijke voordelen voor werknemers (konink
lijk besluit van 14 mei 1969) : betreft de reserves en 
de belegging ervan, van de Lijfrentekas der « Buiten
wettelijke voordelen voor werknemers —  koninklijk 
besluit van 14 mei 1969 en wet van 28 mei 1971 ». 
H et betreft een stelsel w aarin alle werknemers zich 
door persoonlijke stortingen een aanvullend pensioen 
kunnen verzekeren; het is het enige stelsel waarin 
gedurende het hele beschouwde decennium  stortin
gen werden verricht, en dus nieuwe reserves werden 
gevormd;

—  Beheer van de verzekeringen gesloten in het kader 
van de wet van 12 februari 1963 —  vrijwillige verze
kering en aanvullende verzekering : betreft de reser
ves van de vrijwillige en aanvullende verzekeringen 
(dat wil zeggen van personen die niet onder een of 
ander wettelijk verplicht pensioenstelsel vallen) die 
na 1962 werden gevormd. Door de wet van 5 januari
1976 werd dit stelsel opgeheven w aardoor sinds 
1 jan u ari 1976 ook geen stortingen meer werden 
verricht;

—  De Lijfrentekas « Algemene wet » : betreft de be
staande reserves, Rentenfonds genaam d (niet te 
verw arren m et de openbare instelling behandeld in 
tabel X IV -2), en de belegging ervan, van het tot 1957 
bestaande kapitalisatiestelsel der arbeiderspen- 
sioenen;

—  Beheer van de verzekeringen gesloten in het kader 
van de wettelijke pensioenregeling der bedienden — 
Verplichte en bijkomende stortingen : betreft de 
wiskundige reserves en de belegging ervan, van het 
tot 1967 bestaande kapitalisatiestelsel van de wette
lijke bediendenpensioenen, door verplichte en bijko
mende stortingen.

In  1971, door de wet van 28 mei, die de eenmaking en de 
harm onisatie van de wettelijke kapitalisatiestelsels 
verwezenlijkte, werden de reserves uit de laatste twee 
balansen versmolten en voortaan tot uiting gebracht op 
de balans : W erknem ers —  Verplichte stortingen —  wet 
van 28 mei 1971. H et gedeelte van de reserves met 
betrekking tot de bijkomende stortingen, die vervat 
waren in de balans betreffende de bediendenpensioenen, 
kwam op een afzonderlijke balans te staan, namelijk

Tabel XIV-7 « Vrijwillige en aanvullende verzekering » (ministerieel 
besluit van 3 decem ber 1935 en bij besluit van de Regent 
van 12 septem ber 1946 sam engeordende w etten). Ook in 
dit stelsel gebeurden na 1967 geen stortingen meer.

Gelet op w at voorafging is het norm aal d a t het geheel 
van de reserves van de Lijfrentekassen een dalende 
tendens vertoont; er worden immers renten uitbetaald  en 
afgekocht zonder d a t daar nieuwe stortingen tegenover 
staan (tenzij in het stelsel der buitenwettelijke pensioe
nen). H et Reservefonds, d a t voorkomt op de passiefzijde 
werd opgelegd door de wet van 28 mei 1971 en moet 
5 pet. van de wiskundige reserves bedragen.

b. Levensverzekeringskas

De activiteit van de Levensverzekeringskas van de ASLK 
is traditioneel zeer nauw  verbonden met de hypothecaire 
kredietverlening door de A SLK  en de door haar erkende 
instellingen; de schuldsaldoverzekering vertegenwoor
digt het overgrote deel van de afgesloten contracten en 
verzekerde kapitalen. Sedert 16 april 1977 is de Levens
verzekeringskas gem achtigd alle verzekeringen op het 
leven a f te sluiten, zonder inachtnam e van vroeger 
geldende m axim a betreffende het verzekerde kapitaal, 
alsmede ongevallenverzekeringen, invaliditeitsverzeke
ringen en dergelijke (in de praktijk gebeurde dit van 
1 jan u ari 1979 af). V anaf diezelfde datum  is zij tevens., 
onderworpen aan de wet van 9 ju li 1975 betreffende dè 
controle der verzekeringsondernemingen.

c. Voornaamste balansposten

De tabel verstrekt de voornaam ste balansposten van de 
verschillende kassen :
—  op de actiefzijde het deel « definitieve beleggingen » 

van de portefeuille, exclusief de vervallen w aarden 
die eerst in de loop van het volgende boekjaar 
geïncasseerd, geconsolideerd of vernieuwd worden. 
« Definitieve » beleggingen zijn de beleggingen toege
laten door de wet van 1 ju li 1869 en van de talrijke 
bijzondere bepalingen uit wetten en koninklijke 
besluiten, die de reeks sta tu ta ir toegestane beleggin
gen hebben verruim d;

—  op de passiefzijde de wiskundige reserves en provisies 
die de collectieve w aarborg vormen van de verzeker
den, en respectievelijk het reserve- en repartidefonds 
die worden gestijfd door de verlies- en winstrekening.

. Noot

De voornaam ste balansposten van de Spaarkas van de 
ASLK zijn gepubliceerd in tabel X IV -3.

Tabel XIV-8

Levensverzekeringsmaatschappijen —  V oornaam ste
balansposten op 31 december

1. Basisgegevens
a. Inhoud : V oornaam ste geglobaliseerde balansposten 

op 31 december van de levensverzekeringsm aat
schappijen naar Belgisch recht, enerzijds, en van de 
levensverzekeringsmaatschappijen m et m aatschap
pelijke zetel in het buitenland (zowel in als buiten de 
E .E .G .), anderzijds.
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b. Eenheid : M iljarden franken; in de oorspronkelijke 
bron : miljoenen franken.

c. Bronnen : T o t 1974 : M .E.Z. —  Verslagen over de 
uitvoering van de wet van 25 ju n i 1930 m et be
trekking tot de controle van de levensverzekerings
m aatschappijen (beschikbaar vanaf 1933).
V an af 1975 : C ontroledienst voor de Verzekeringen
—  Verslagen over de activiteiten en de toestand van 
de verzekeringsondernemingen in België.

d. Frequentie .'Jaarlijks op 31 december.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
De beleggingen van de wiskundige reserves van de 
levensverzekeringsmaatschappijen zijn onderw orpen aan 
het controlereglement vastgesteld bij koninklijke beslui
ten van 17 jun i 1931 en van 8 augustus 1935 die m ini
m um percentages vaststellen voor de beleggingen in over- 
heidsfondsen (15 pet.) en m axim um percentages voor de 
andere beleggingen.

V anaf 1976 werd het genoemde controlereglem ent ver
vangen door de wet van 9 ju li 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen en het uitvoe
ringsbesluit van 12 m aart 1976; dit laatste neem t evenwel 
m et enkele aanpassingen de vroegere reglem entering 
over.

De beleggingen van de bedragen bestem d voor de 
borgstelling waren aan een gelijkaardig controleregle
m ent onderworpen da t bij de eerstgenoemde koninklijke 
besluiten werd vastgesteld.

De borgstellingen die op de passiva van de balansen 
van de levensverzekeringsmaatschappijen voorkomen, 
moesten aangelegd worden door van het bedrag van de 
ontvangen premies 5 per duizend in te houden tot het 
gereserveerde totaal ten minste 3 pet. van de wiskundige 
reserves bereikte.

Eveneens door het nieuwe controlereglem ent, w ordt er 
vanaf 1976 van de Belgische ondernem ingen en van de 
ondernem ingen met m aatschappelijke zetel binnen de 
E.E.G . geen borgsom meer vereist, m aar moeten ze een 
welbepaalde solvabiliteitsmarge in acht nemen (die niet 
als dusdanig op de balans tot uiting wordt gebracht).

De laatste rubriek van de tabel geeft het totaal van de 
wiskundige reserves, van de reserves voor te betalen 
schadegevallen, van de technische reserves en van de 
andere reserves voor de deelneming in de w insten als
mede van de garantiereserve.

De wiskundige reserves vorm en de voornaam ste post van 
de passiva der balansen; zij zijn de nettoschuld van de 
ondernem ingen tegenover de gezamenlijke verzekerden 
die een bij haar onderschreven lopend contract hebben 
op het ogenblik w aarop de balans wordt opgesteld.

De reserves voor te betalen schadegevallen vertegen
woordigen het deel van de kosten van de tijdens het 
dienstjaar aangegeven schade die bij de afsluiting nog 
niet is uitbetaald.

De technische reserves voor deelneming in de winsten 
zijn gevormd als tegenpost van de verhogingen van de 
verzekerde kapitalen die door de verzekeringsm aatschap
pij als w instaandeel aan hun verzekerden werden toege
kend.

De winstfondsen ten voordele van de deelnemende 
verzekerden zijn hetzij fondsen die door de verzekerings
m aatschappijen en de onderlinge m aatschappijen voor 
wettelijke pensioenfondsen werden gevormd, hetzij een 
deel van de winsten bestemd als reserve voor de deelne
m ing in de winsten.

Door de wet van 9 ju li 1975 werden de levensverzeke
ringsm aatschappijen onderw orpen aan de daarvoor op
gerichte Controledienst voor de Verzekeringen. D it heeft 
onder meer geleid tot de overdracht van de portefeuille 
van enkele belangrijke buitenlandse ondernem ingen aan 
Belgische ondernem ingen. H ieruit vloeit de verm inde
ring voort van de activa en passiva, in het bijzonder van 
de wiskundige reserves, in 1976 bij de buitenlandse 
ondernem ingen.

In  de tabel zijn eveneens de cijfers van de Levensverzeke- 
ringskas van de A SLK  begrepen, die men ook terugvindt 
in tabel X IV -7.

Tabel XIV-9

N ationale M aatschappij voor K rediet aan de Nijverheid
—  V oornaam ste balansposten op 31 decem ber

1. Basisgegevens
a. Inhoud. : V oornaam ste posten uit de balans van de 

N .M .K .N . op 31 december.

b. Eenheid : M iljarden franken; de balans wordt in 
franken gepubliceerd.

c. Bronnen : Belgisch S taatsblad; N .M .K .N . — Jaa rv e r
slagen (m et aanvullende inlichtingen); N.B.B. —  
T ijdschrift van de N.B.B. — Statistieken -  Tabel
X IV -6.

d. Frequentie : Jaarlijks op 31 december.

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
De N .M .K .N . is een naam loze vennootschap, opgericht 
door de wet van 16 m aart 1919, w aarvan het kapitaal 
voor de helft in handen is van de Staat. H et m aatschap
pelijk doel bestaat in het verlenen van kredieten op 
middellange en lange term ijn, voornamelijk ter financie
ring van de industriële investeringen. V erder kan worden 
aangestipt da t de N .M .K .N . in de loop der ja ren  
vanwege de S taat diverse bijzondere opdrachten kreeg te 
vervullen onder m eer in het kader van de wetten op de 
economische expansie, de financiering van bepaalde 
economische sectoren zoals de steenkoolmijnen en de 
staalnijverheid. In  de beheerraad zetelen diverse verte
genwoordigers van de werkgevers- en w erknem ersorgani
saties en van het M inisterie van Financiën. De 
N .M .K .N . heeft, naast een beperkt aantal kantoren in de 
provinciesteden om de kredietaanvragen te ontvangen, 
een overeenkomst gesloten m et een groot aantal zelfstan
dige agenten voor de plaatsing van haar kasbons en 
obligaties.

De activaposten zijn :

Investeringskredieten op lange en op halflange termijn

Deze kredieten zijn bestem d voor de financiering van 
bedrijfsgronden, -gebouwen, -materieel en -uitrusting,
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alsmede voor de duurzam e uitbreiding van het bedrijfs
kapitaal. Zij worden verleend hetzij tegen de gewone 
rentevoorwaarden, da t wil zeggen die welke vastgelegd 
werden door de beheerraad volgens de stand van de 
m arkt, hetzij tegen een verm inderde rente op grond van 
wettelijke of reglem entaire bepalingen.

Rentesubsidies worden of werden toegestaan in het kader 
van de volgende wetten en besluiten :
—  de wet van 7 augustus 1953 betreffende de hulp voor 

de oprichting, de vestiging, de w ederuitrusting en de 
rationalisatie van industriële en am bachtelijke onder
nemingen;

—  de wet van 24 mei 1959 waarbij de toegang tot de 
beroeps- en am bachtskredieten voor de m iddenstand 
vergemakkelijkt werd;

—  de wet van 17 ju li 1959 waarbij m aatregelen genomen 
en gecoördineerd werden om de economische expan
sie en de oprichting van nieuwe industrieën te 
bevorderen;

—  de wet van 18 ju li 1959 waarbij speciale m aatregelen 
werden genomen om de economische en sociale 
moeilijkheden van sommige gewesten te bestrijden;

—  de wet van 15 februari 1961 houdende oprichting van 
het Landbouwinvesteringsfonds;

—  de wet van 14 ju li 1966 waarbij tijdelijk buitengewone 
steun werd verleend ten einde de omschakeling en de 
economische ontwikkeling van de steenkoolgewesten 
en van sommige streken die m et scherpe en dringende 
problemen hebben a f te rekenen, te versnellen;

—  de wet van 30 decem ber 1970 betreffende de econo
mische expansie;

—  het koninklijk besluit van 20 decem ber 1977 tot 
regeling van de toekenning van kredieten, w aarvan 
de interesten door de S taat worden gedragen, ten 
gunste van de ondernem ingen uit de textielsector, 
van bepaalde ondernem ingen uit de kleding- en 
confectiesector alsook uit de breigoedsector, evenals 
van de ondernem ingen uit de sector die onder het 
P arita ir Comité van de vlasvezel vallen;

—  de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriën
tering.

Door de Staat gewaarborgd : K rachtens de hiervoor 
genoemde wetten en besluiten mag de Staat, in 
sommige gevallen garanties verstrekken inzake de 
goede afwikkeling, hetzij rechtstreeks, hetzij via een 
garantiefonds da t daarvoor speciaal werd opgericht. 
Deze kredieten vormen veruit de belangrijkste post 
van de rubriek. D aarnaast om vat zij nog de scheeps- 
kredieten, d it zijn kredieten die in het algemeen een 
rentetoelage genieten en die aan de scheepvaart 
worden toegekend op grond van de wet van 23 augus
tus 1948 tot het instandhouden en het uitbreiden van 
de koopvaardij- en vissersvloot, en de kredieten voor 
de steenkoolnijverheid, toegekend op grond van de 
wetten van 12ju li 1955, van 17 en 18ju li 1959 
alsmede ter uitvoering van het koninklijk besluit 
num m er 60 van 10 novem ber 1967.

Door banken en financiële instellingen gewaarborgd : Deze 
rubriek om vat hoofdzakelijk investeringskredieten die 
door de banken, al of niet m et rentesubsidie, werden 
toegekend en bij de N .M .K .N . werden gemobiliseerd.

Waarvan het risico door de Instelling gedragen wordt : Deze 
rubriek om vat de kredieten w aarvan het risico recht

streeks —  zonodig gedekt door zakelijke en /of per
soonlijke zekerheden —  door de N .M .K .N . wordt 
gedragen en die al of niet van een rentetoelage 
genieten.

Herstelkredieten

Deze post om vat de kredieten voor herstel van oorlogs
schade (wet van 1 oktober 1947) en de kredieten bestemd 
voor het herstel van de schade veroorzaakt door de 
overstromingen (wetten van 26 ju n i 1956 en van 
22 m aart 1965).

Financiering van de door de Belgische Staat voor de staainijverheid 
aangegane verbintenissen

Deze rubriek slaat op de kredieten die aan de S taat 
werden toegekend in het kader van de overeenkomst van 
30 m aart 1979 die voorziet in een plan tot industriële en 
financiële herstructurering van de staalsector; de opne
mingen die gespreid zijn over de ja ren  1979 tot en met 
1983, zijn meer bepaaldelijk bestem d voor het aankopen 
van aandelen, het overnemen van schuldvorderingen in 
hoofdsom van de N .M .K .N . op de staalbedrijven, het 
aanbrengen van vers geld in de bewuste bedrijven 
alsmede voor het ten laste nemen van de interest op 
N .M .K .N .-, bank- en andere kredieten.

Handelskredieten

Deze post om vat diverse kredietsoorten op korte en 
halflange term ijn, voornamelijk de kas- en discontokre
dieten, de financiering op afbetaling van materieel, de 
kredieten m et het oog op de mobilisering van schuldvor
deringen die voortvloeien uit verkopen op afbetaling 
alsmede w arrantkredieten die door bemiddeling van 
discontokantoren toegekend worden.

Uitvoerkredieten betaalbaar op halflange en lange termijn

Deze rubriek vertegenwoordigt de tussenkomst van de 
N .M .K .N . in de financiering van de in het kader van 
C reditexport toegestane kredieten.

Kredieten beheerd voor rekening van de Staat

Deze rubriek om vat :
—  de kredieten aan de steenkoolmijnen voor het dekken 

van de w ederuitrustingsuitgaven door middel van de 
« M arshall-hulp » (begrotingswetten van 30 mei 
1949 en 26 ju li 1952);

—  de kredieten voor de ontwikkeling van de koopvaar
dij- en vissersvloot en van de scheepsbouw, gefinan
cierd door het Fonds voor het U itreden en A anbou
wen van Zeeschepen (wet van 23 augustus 1948, 
artikel 6 bis);

—  de door het Fonds voor Hulpverlening aan de Steen
koolnijverheid gefinancierde kredieten (overeenkomst 
van 21 ju n i 1961);

—  de door het Fonds voor Hulpverlening aan de Belgi
sche ex-kolonialen u it Afrika gefinancierde kredieten 
(overeenkomst van 28 decem ber 1961 en van 31 mei 
1965);

—  de kredieten voor de hulpverlening aan ondernem in
gen in moeilijkheden (overeenkomst van 3 mei 1968 
tussen de S taat en de N .M .K .N .);

—  de kredieten voor hulp aan de pers, toegekend op 
grond van de overeenkomst van 19 februari 1976 
tussen de Belgische S taat en de N .M .K .N .
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Deze beleggingen bestaan vooral uit schatkistcertificaten 
en uit certificaten van het Rentenfonds, uit Belgische 
overheidsfondsen, terugbetaalbaar op min of meer korte 
term ijn en uit kortlopend handelspapier verkregen bij de 
depositobanken en het H .W .I.

Diverse debiteuren

Deze rekeningen om vatten in hoofdzaak van de krediet- 
begunstigde ondernem ingen en de Belgische S taat te 
ontvangen interesten en sommen.

Overheidsfondsen en participaties

Deze rubriek bestaat voor het grootste deel uit de 
beleggingen in overheidsfondsen, en in m indere m ate uit 
participaties en steun voor het wetenschappelijke on
derzoek, onder meer door de participatie in de N ationale 
Investeringsm aatschappij en de intekening op de lening 
van het N ationaal Fonds voor de Financiering van het 
W etenschappelijk Onderzoek.

Diversen

Deze rubriek bevat de rekeningen gebouwen, m eubilair 
en materieel, kassen, N.B.B., postrekeningen en daggeld, 
en de activa-overgangsrekeningen.

De passiva zijn ingedeeld in volgende rubrieken :

Obligaties

De obligaties worden uitgegeven met een looptijd van
5 ja a r  en meer.

Kasbons

Ze worden uitgegeven voor m inder dan 5 jaa r; deze 
rubriek om vat ook de kapitalisatiebons en groeibons met 
een looptijd van 12 jaa r , m et de mogelijkheid van 
terugbetaling na 4 of 8 jaar.

Deposito’s en diverse leningen

H et gaat om alle gelddeposito’s, onder meer door 
openbare en privé-organismen, particuliere krachtens 
bijzondere overeenkomsten verrichte deposito’s, alsmede 
om bepaalde speciale leningen in vreem de m unten.

Geherdisconteerde orderbriefjes

H et betreft orderbriefjes geherdisconteerd bij de ASLK 
en het H .W .I.

Diverse crediteuren, voorzieningen voor lasten en diverse risico’s

Deze rubrieken die tot in 1975 nog versm olten w aren tot 
één, om vatten talrijke rekeningen, onder meer de verval
len, nog niet uitbetaalde coupons, kasbons en obligaties, 
voorzieningen voor krediet- en wisselrisico’s.

Belgische Staat

Deze rubriek om vat de ter beschikking van de N .M .K .N . 
gestelde kapitalen voor financiering van de in de zesde 
activarubriek bedoelde kredieten.

Diversen

O m vat, als grootste post, de interesten verschuldigd op 
obligaties, kasbons en andere financieringsm iddelen, en 
verder het kapitaal en de verschillende reserves, en het 
resultaat van het boekjaar.

Diverse beleggingen op korte termijn

Gemeentekrediet van België —  V errichtingen van de
gewestelijke en plaatselijke overheid en van de instellin
gen van de provinciale en gemeentelijke sectoren

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel heeft betrekking op de financiering, 
door het G em eentekrediet van België, van de investe
ringsuitgaven van de gewestelijke en plaatselijke 
overheid en van de instellingen van de provinciale en 
van de gemeentelijke sector alsmede op de verrichtin
gen in rekeningen-courant van deze autoriteiten en 
organen bij deze instelling.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bron : Gem eentekrediet van België. G epubliceerd 
door de N.B.B. —  T ijdschrift van de N.B.B. — 
Statistieken -  Tabel X IV -8.
Jaarcijfers zijn beschikbaar vanaf 1950; m aandcijfers 
vanaf 1960.

d. Frequentie : Jaarcijfers. H et T ijdschrift van de N.B.B. 
publiceert maandcijfers (zie hoger).

Tabel XIV-10

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Financiering van de investeringsuitgaven —  Toelagen en lenings- 
gelden

De financiering door het Gem eentekrediet van België van 
de investeringsuitgaven van de gewestelijke en plaatse
lijke overheid en van de instellingen van de provinciale 
en van de gemeentelijke sector, zoals intercom m unale 
verenigingen, commissies van de openbare onderstand of 
openbare centra voor m aatschappelijk welzijn, kerkfa
brieken, polders, wateringen en andere instellingen, is 
mogelijk dank zij m iddelen herkom stig enerzijds van de 
leningen bij het Gem eentekrediet van België en ander
zijds van subsidies die door de S taat o f de provincies als 
tegemoetkoming in vorengenoemde uitgaven worden 
verstrekt.

Al de middelen uit deze toelagen of leningen worden 
sam engebracht in de rekeningen Toelagen en leningsgèlden 
w aarvan het beschikbare saldo aan het einde van het ja a r  
op de passiefzijde van de balans van het G em eentekre
diet van België voorkomt (zie tabel X IV -11).

Deze rekeningen ontvangen :
—  de bedragen van de toelagen die door de S taat en de 

provincies in kapitaal aan  het Gem eentekrediet van 
België worden uitgekeerd ten voordele van de provin
ciale en van de gemeentelijke sector;

—  de bedragen van de door het Gem eentekrediet van 
België toegestane en door de voogdij voerende over
heid goedgekeurde leningen die in de loop van het 
ja a r  ter beschikking werden gesteld van de regionale 
en plaatselijke autoriteiten. Deze leningen om vatten, 
buiten die w aarvan de lasten (delgingen en interes
ten) door de leners gedragen worden, de leningen 
w aarvan de S taat de lasten aan de geldopnemers 
terugbetaalt en die krachtens het koninklijk besluit 
van 22 oktober 1959 de tegemoetkoming vormen van 
de S taat in de financiering van de betrokken investe- 
rinsuitgaven in de plaats van de toelagen die hij 
vroeger m et hetzelfde doel betaalde.
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De op de rekeningen Toelagen en leningsgelden gestorte 
tegoeden worden gebruikt ter betaling van buitengewone 
uitgaven die de toekenning van de toelagen of het beroep 
op de leningen veroorzaakten; in een zeer klein aantal 
gevallen dienen zij voor de terugbetaling van leningen.

Schuld tegenover het Gemeentekrediet van Belgïè

De totale schuld van de provincies, de gemeenten en de 
ondergeschikte openbare besturen tegenover het Ge
m eentekrediet van België, uit hoofde van hun investerin
gen, om vat het u itstaande bedrag van de leningen op 
korte, halflange en lange term ijn die hun door deze 
instelling werden toegestaan. De bedragen, die voor
komen op lijn 2 van tabel X IV -10 komen dus overeen 
m et het totaal van de in tabel X IV -11 onder de activa- 
rubriek Openbaar cliënteel opgenomen bedragen, met 
uitzondering van de post Debetsaldi der rekeningen-courant 
en Toegestane kredieten, beschikbaar op zicht.

Er bestaat nochtans een gering verschil tussen de gege
vens van de beide tabellen, ten gevolge van een verschil
lende boekingswijze van de kapitaaldelgingen die in de 
loop van het ja a r  op de bij vaste annuïteiten terugbetaal
bare langlopende leningen plaats vonden.

Kredietverplichtingen

De kredietverplichtingen van het Gemeentekrediet van 
België vertegenwoordigen het bedrag van de door deze 
instelling toegestane leningen dat nog niet ter beschik
king van de leners werd gesteld en dus nog niet op de 
rekeningen « toelagen en leningsgelden » werd gestort.

Gewone uitgaven

Voor de gewone uitgaven van de vorengenoemde autori
teiten en instellingen geeft tabel X IV -10 de gemiddelden 
van de gezamenlijke dagelijkse creditsaldi enerzijds, en 
van de debetsaldi anderzijds, van de rekeningen-courant 
van de betrokken autoriteiten en instellingen evenals het 
totaal van de betalingen die over het debet van die 
rekeningen werden uitgevoerd.

De gezamenlijke debet- en creditsaldi van deze rekenin- 
gen-courant vormen het grootste deel van de posten 
voorkomend op de balans van het Gem eentekrediet van 
België, onder de rubrieken Debetsaldi der rekeningen-courant 
en Creditsaldi der rekeningen-courant van het openbare 
cliënteel.

Tabel XIV-11
Gemeentekrediet van België —  V oornaam ste balans- 
posten op 31 december

1. Basisgegevens

a. Inhoud : V oornaam ste posten uit de balans van het 
G em eentekrediet van België op 31 december.

b. Eenheid : M iljarden franken; de balans w ordt gepubli
ceerd in franken.

c. Bron : Gem eentekrediet van België — Jaarverslagen.

d. Frequentie / Jaarlijks op 31 december.

H et Gemeentekrediet van België werd in 1860 opgericht, 
in de vorm van een naamloze vennootschap, w aarvan 
alleen sommige categorieën van openbare instellingen 
aandeelhouder kunnen zijn. H et m aatschappelijke doel 
bestaat erin enerzijds, door kredietverlening op korte, 
halflange en lange term ijn, bijstand te verlenen aan de 
provincies, de gemeenten, de instellingen m et gewestelijk 
karakter, evenals aan de openbare instellingen die met 
die instellingen samenwerken, anderzijds alle hiervoor 
genoemde instellingen bij te staan door de uitvoering van 
hun begrotingen en het dagelijkse beheer van hun 
exploitaties te bevorderen met aangepaste kredieten. De 
Raad van Beheer w ordt benoemd door de algemene 
vergadering; de M inister van Financiën en de M inister 
van Binnenlandse Zaken beschikken over een vetorecht 
via twee regeringscommissarissen.

De opgenomen actiefposten zijn :

Beschikbaar

Deze post om vat de kasmiddelen, de direct opvraagbare 
tegoeden bij de N.B.B., bij het B.P.C. en bij de deposito- 
banken, alsmede de daggeldleningen en de vreemde 
munten.

Tijdelijke beleggingen

De beschikbare middelen worden (als tweede liquidi- 
teitsreserve) voorlopig belegd in certificaten op korte 
term ijn uitgegeven of gew aarborgd door de Staat, in 
bankpapier (gedisconteerde prom essen), in voorschotten 
en leningen op korte term ijn aan openbare instellingen 
en in deposito’s op de interbankenm arkt.

Effectenportefeuille

Geboekt tegen inventarisw aarde (aanschaffingswaarde 
minus de vastgestelde w aardeverm inderingen). Bevat 
obligaties en participaties vanaf 1980.

Openbaar cliënteel

In  deze post wordt opgenomen de schuld tegenover het 
Gemeentekrediet van België van de openbare besturen 
en instellingen, die er de voornaam ste activacliëntele van 
zijn;
—  debetsaldi der rekeningen-courant : deze post om vat de 

debetsaldi van de rekeningen-courant en van de 
rekeningen, met onderpand of w aarborg van de over
heidsbesturen en van diverse instellingen, alsmede 
het totaal van de debetrente van het tweede semester 
van het voorbije ja a r  die in jan u ari van het daarop
volgende ja a r  ten voordele van de m aatschappij 
wordt gekapitaliseerd;

—  leningen op korte en halflange termijn : de term ijn van 
deze leningen is tot in 1979 niet langer dan 15 jaa r; in 
1980 werden de leningen op 15 ja a r  —  voor een totaal 
bedrag van 22,2 m iljard —  overgebracht naar de 
rubriek leningen op lange term ijn, zodat de rubriek 
leningen op korte en halflange term ijn enkel nog 
leningen tot m axim um  10 ja a r  bevat;

—  leningen op lange termijn : deze post om vat de leningen 
die terugbetaalbaar zijn in schijven binnen termijnen 
van 20 tot 30 ja a r  (vanaf 1980 : 15 tot 30 jaar) en 
leningen op lange term ijn terugbetaalbaar in vaste 
annuïteiten, na aftrek van de kapitaalaflossingen die 
in de loop van het ja a r  plaatshadden;

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling
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—  leasingverrichtingen : sedert 1967 worden onder deze 
post geboekt leningen op lange term ijn die betalingen 
van het Gem eentekrediet van België vertegenwoordi
gen voor het optrekken van openbare gebouwen die 
krachtens onroerendgoed-leasingcontracten in pri
vaat eigendom kunnen overgaan;

—  toegestane kredieten, beschikbaar op zicht : deze rubriek 
om vat de beschikbare m arge op toegestane krediet
openingen. Vóór 1971 was zij ondergebracht bij de 
orderekeningen, rubriek kredietverbintenissen.

Privé-cliënteel —  Rekeningen en kredieten

Deze rubriek groepeert de debetrekeningen-courant van 
particulieren en de hun toegestane kredieten, die tot in 
1973 voorkwamen onder de rubrieken Tijdelijke beleggin
gen, Diverse debiteuren en Hypothecaire kredieten aan particulie
ren. Per einde 1973 bedroegen deze rekeningen van en 
kredieten aan particulieren in het totaal 1,3 miljard.

Diverse debiteuren

Deze post bestaat uit debetsaldi van de rekeningen ten 
nam e van de agenten van het G em eentekrediet van 
België, uit allerlei voorschotten aan het personeel en aan 
derden, onder w aarborg, alsmede uit de saldi van 
verrichtingen verschuldigd door de correspondenten.

Gebouwen

Geboekt tegen aanschaffingswaarde.

Bezit van de pensioenkas van het personeel

Deze post om vat de w aarden, onder meer overheidsfond- 
sen tegen aankoopprijs, die de tegenhanger vormen van 
de verbintenissen uit hoofde van de pensioenen van het 
personeel. Vóór 1971 zijn die w aarden en verbintenissen 
versmolten met andere rubrieken.

Regularisatie- en pro rata-rekeningen

Deze rubriek om vat de verlopen interesten op diverse 
activa en vooruitbetaalde interesten en kosten.

Diversen

Deze rubriek om vat de rekeningen Diversen (vooral te 
innen w aarden ingeschreven op w achtrekeningen), Te 
innen effecten en coupons, Materieel en meubilair en, tot 1979, 
de Participaties. V an af 1980 zijn de participaties begrepen 
in de rubriek Effectenportefeuille.

De opgenom en passiefposten zijn :

Openbaar cliënteel
—  creditsaldi der rekeningen-courant : deze rubriek is sam en

gesteld uit de creditsaldi van de rekeningen-courant 
en uit andere direct opvraagbare rekeningen van de 
lokale besturen en diverse instellingen alsmede uit de 
te kapitaliseren vervallen creditrente;

—  rekeningen « toelagen en leningsgelden » : deze post om vat 
de creditsaldi van de rekeningen w aarop de op
brengst w ordt geboekt van de leningen toegestaan 
aan  overheidsadm inistraties en goedgekeurd door de 
bevoegde overheid, alsmede het bedrag van de sub
sidies welke die overheid hun toekent (zie tabel
X IV -10);

—  beleggingsrekeningen : deze rubriek om vat de deposito’s 
op term ijn van de openbare besturen en instellingen; 
zij om vat de rekeningen met 15 dagen, 1, 3 en

6 m aanden opzegging en de rekeningen voor 1, 2 en 
3 jaar;

—  kredieten beschikbaar op zicht : deze rekening vorm t de 
tegenhanger van de rubriek « Toegestane kredieten, 
beschikbaar op zicht » op de actiefzijde.

Privé-clïènteel

Deze post om vat onder meer de creditsaldi van de 
rekeningen van de agenten van het G em eentekrediet van 
België, de zicht- en term ijnrekeningen en de deposito’s 
op boekjes, inclusief de gekapitaliseerde interesten van de 
privé-cliënteel, evenals allerlei te liquideren interesten en 
commissielonen.

Kasbons en obligaties

Deze post om vat het totale bedrag van de uitgegeven en 
niet-vervallen kasbons en kapitalisatiebons, alsm ede de 
nom inale bedragen van de in omloop zijnde effecten van 
verscheidene leningen op halflange term ijn en het in 
omloop zijnde saldo van de obligaties op lange term ijn en 
van verscheidene nominatieve leningen in Belgische 
franken en vreemde m unten.

Pensioenkas van het personeel

Deze rekening vertegenwoordigt de verbintenissen van 
de m aatschappij inzake pensioenen tegenover haar per
soneel.

Kapitaal en reserves

Deze post om vat het m aatschappelijk kapitaal (0,7 mil
ja rd ) waarop is ingeschreven door de gem eenten, de 
provincies evenals door de beheerders en com m issaris
sen, de wegens uitgiftepremie niet-beschikbare reserve 
betreffende de kapitaalsverhoging die in 1961 werd 
verwezenlijkt, de wettelijke reserve en de gewone reserve 
gestijfd door afnemingen van de winsten.

Afschrijvingen op gebouwen

Regularistie- en pro rata-rekeningen

Deze rubriek om vat voornamelijk de verlopen m aar nog 
niet vervallen interesten evenals de daarbij horende roe
rende voorheffing en, in bijkomende m ate, ook de 
interesten en disconto’s die vervroegd w erden geïnd 
alsmede de ram ing van bepaalde kosten in verband met 
het voorbije jaa r.

Diversen

Deze post om vat de bevoorrechte of gegarandeerde 
schuldeisers (met nam e de S taat en de R .S.Z .), het 
bedrag dat op de participaties nog moet worden gestort, 
de vervallen effecten en interesten, de rekening Bankiers, 
provisies voor diverse risico’s, de w achtrekeningen en de 
resultatenrekeningen.

Tabel XIV-12

Nationale K as voor Beroepskrediet —  V oornaam ste 
balansposten op 31 decem ber

1. Basisgegevens

a. Inhoud : V oornaam ste posten uit de balans van de 
N .K .B .K . op 31 december.
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b. Eenheid : M iljarden franken; de balans w ordt gepubli
ceerd in franken.

c. Bronnen : Belgisch Staatsblad; N .K .B .K . —  Ja a rv e r
slag (met aanvullende inlichtingen).

d. Frequentie : Jaarlijks op 31 december.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
De N .K .B .K . ontstond in 1946 door het sam engaan van 
de Hoofdkas voor het Klein Beroepskrediet en de N atio
nale K as voor K rediet aan den M iddenstand. H et is een 
openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, die geniet 
van de staatsw aarborg. H et m aatschappelijk doel bestaat 
in de versteviging en veralgemening van het beroepskre
diet door bemiddeling van erkende kredietverenigingen 
en van het am bachtskrediet door bem iddeling van 
erkende gewestelijke verenigingen of beroepsverenigin
gen van coöperatieve m aatschappijen, en de afhandeling, 
direct of door bemiddeling van erkende m aatschappijen, 
van beroepskredieten bestemd voor de kleine en m iddel
grote ondernem ingen en personen die een vrij beroep 
uitoefenen. De R aad van Beheer wordt benoem d door de 
K oning op initiatief van de M inister van Financiën en de 
M inister van de M iddenstand.

De toekenning der kredieten is in hoofdzaak toever
trouwd aan het net van erkende instellingen (zie tabel
X IV -13), m aar de N .K .B .K . heeft tot taak het kredietbe- 
leid vast te leggen da t door heel het net w ordt toegepast.

De voornaam ste activaposten zijn :

Portefeuille overheidsfondsen

Debiteuren in rekening-courant

H et gaat om het bedrag verschuldigd door de erkende 
instellingen (uit hoofde van mobilisering van de reke
ning-courant) en door de rechtstreekse cliënten.

Ambachtskredieten

Deze post behelst het bedrag van de orderbriefjes 
geherdisconteerd door de federale m aatschappijen voor 
am bachtskrediet.

Beroepskredieten op bepaalde termijn

H et betreft de voorschotten op halflange en lange termijn 
aan de rechtstreekse cliënten en de mobilisering van 
dergelijke voorschotten van de kredietverenigingen.

Uitvoerkredieten

Betreft het aandeel van de N .K .B .K . in de financiering 
van de pool van Creditexport.

Voorlopige beleggingen

Diversen

Deze rubriek groepeert de rekeningen beschikbare m id
delen, de weinig talrijke speciale kredieten, toegestaan in 
het kader van bijzondere wetten, onder meer van 10 juli 
1957 en 30 decem ber 1970, alsmede de kredieten 
verleend aan uit Afrika gerepatrieerde zelfstandigen, te 
ontvangen w aarden op korte term ijn, portefeuille wissels, 
obligatiehouders nog te storten, diverse beleggingen, 
wacht- en overgangsrekeningen, participaties en het 
vastliggend verm inderd met de afschrijvingen.

De voornaam ste passivaposten zijn :

Kapitaal en reserves

H et kapitaal bestaat uit een « m aatschappelijk fonds » 
w aarop is ingeschreven door de S taat en d a t rente 
opbrengt, terwijl de reserves samengesteld zijn uit de 
overdracht van de winsten.

Deposito’s op korte termijn

Behalve het daggeld, om vat deze post de deposito’s van 
de particulieren en van de erkende instellingen voor 
zover zij direct opvraagbaar zijn of hun resterende 
looptijd 120 dagen niet overtreft.

Deposito’s op termijn

H et betreft deposito’s, in hoofdzaak van particulieren, 
w aarvan de resterende looptijd 120 dagen overtreft.

Kasbons en obligaties

Deze post om vat ook kapitalisatiebons.

Ander opvraagbaar

Deze post om vat in hoofdzaak de discontokredieten 
w aarover de N .K .B .K . beschikt bij de ASLK en bij de 
N .M .K .N . (voor de mobilisering van kredieten).

Diversen

Deze rubriek groepeert in hoofdzaak diverse over
gangsrekeningen en de resultatenrekening.

Tabel XIV-13

Door de N ationale K as voor Beroepskrediet erkende
instellingen —  V oornaam ste balansposten op 31 de
cember

1. Basisgegevens
a. Inhoud : V oornaam ste posten op 31 decem ber uit de 

balans van de door de N .K .B .K . erkende instellingen. 
De N .K .B .K . publiceert jaarlijks de lijst van deze 
instellingen als bijlage bij haar verslag.

b. Eenheid : M iljarden franken; de balansen worden in 
franken gepubliceerd.

c. Bron : N .K .B .K . Beschikbaar vanaf 1952.

d. Frequentie : Jaarlijks op 31 december.

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
H et net van de door de N .K .B .K . erkende instellingen
bestaat uit :
—  kredietverenigingen die alle soorten kredieten verle

nen en die ook het merendeel (ruim  drie vierden) van 
de door de N .K .B .K . rechtstreeks en onrechtstreeks 
verleende kredieten voor hun rekening nemen;

—  m aatschappijen voor am bachtskrediet, gespeciali
seerd in kredieten voor de aankoop o f de om vorm ing 
van werktuigen, machines of u itrusting van werk
plaatsen, meestal terugbetaalbaar op 5 jaa r;

—  de erkende banken die hun aan de kleine en m iddel
grote ondernem ingen verleende kredieten op half
lange en lange term ijn bij de N .K .B .K . kunnen 
mobiliseren;
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—  de discontokantoren die hun kredieten door de 
N .K .B .K . kunnen laten financieren.

Tabel XIV-13 heeft enkel betrekking op de eerstge
noemde categorie, namelijk de erkende kredietverenigin- 
gen. De voornaam ste activa zijn :

Diverse beheerde debiteurenrekeningen en Beheerde debiteurvoor- 
schotten op bepaalde termijn

Kredieten die de erkende instellingen bij de N .K .B .K . 
indienen ingevolge statu taire bepalingen, w aardoor het 
die kredietverenigingen verboden is alleen verplichtingen 
aan te gaan die bepaalde bedragen overschrijden. H et 
risico wordt dan gedragen door de N .K .B .K . m aar de 
erkende verenigingen zorgen voor het beheer ervan. 
V anaf welk kredietbedrag deze regeling geldt hangt 
rechtstreeks a f van de omvang der eigen m iddelen van 
elke kredietvereniging.

Debiteurenvoorschotten op bepaalde termijn

Kredieten op halflange en lange termijn.

De voornaam ste passivaposten betreffen onder andere de 
mobilisering bij de N .K .B .K . van de verleende kre
dieten :

Mobilisering beheerde rekeningen-courant

Deze post vindt op de balans van de N .K .B .K . zijn 
tegenboeking onder de rubriek « D ebiteuren in rekening- 
courant ».

Mobilisering van voorschotten op bepaalde termijn en Mobilise
ring van beheerde voorschotten op bepaalde termijn

Deze twee rubrieken vinden hun tegenboeking op de 
balans van de N .K .B .K . onder de rubriek « Beroepskre
dieten op bepaalde term ijn ».

Tabel XIV-14

N ationaal Instituu t voor Landbouw krediet —  V oor
naam ste balansposten op 31 decem ber

1. Basisgegevens
a. Inhoud : V oornaam ste posten uit de balans van het 

N .I.L .K . op 31 december.

b. Eenheid : M iljarden franken; de balans w ordt gepubli
ceerd in franken.

c. Bron : N .I.L .K . — Jaarverslagen.

d. Frequentie : Jaarlijks op 31 december.

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
H et N .I.L .K . werd opgericht bij koninklijk besluit van
30 septem ber 1937, als openbare instelling, genietend 
van de staatsw aarborg, m et als opdracht het bevorderen 
of het verlenen van krediet aan vooral kleine en m iddel
grote landbouw bedrijven. De financiering gebeurt door 
de uitgifte van kasbons en obligaties. De Raad van 
Beheer wordt benoemd door de K oning op voorstel van 
de M inister van Financiën en de M inister van L and
bouw.

De vermelde activaposten zijn :

Belgische Schatkist

O m vat het tegoed bij het M inisterie van Financiën ten 
belope van het surplus van de middelen die het N .I.L .K . 
als kassier van de Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en 
Landbouw , ter beschikking worden gesteld door de 
S taat.

Voorlopige beleggingen

O m vatten de beleggingen bij andere financiële instellin
gen op een term ijn van m axim um  6 m aand, evenals de 
gebeurlijke voorschotten op korte term ijn aan de Bel
gische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw.

Leningen op halflange en lange termijn, voorschotten

O m vatten de kredieten op meer dan 2 jaa r , toegestaan 
aan landbouw ers en vennootschappen die rechtstreeks 
betrokken zijn bij de landbouwexploitatie. H et betreft 
voornamelijk investeringskredieten, w aarvan een zeer 
groot deel genieten van de tussenkom st van het L and
bouwinvesteringsfonds (wet van 15 februari 1961), zowel 
in de vorm van rentetoelage als van waarborg.

Wissels en warrants

K redieten verleend door middel van wissels, promessen 
of w arrants, onder meer ter financiering van de voor
raden.

Diversen

O m vat de beschikbare m iddelen, de daggeldleningen, de 
portefeuille overheidspapier, diverse activa-overgangsre- 
keningen en het vastliggend.

De vermelde passivaposten zijn :

Oprichtingsfonds

Betreft een dotatie van de Belgische Staat.

Leningen

H et betreft de uitgegeven kasbons en de daggeldle
ningen.

Geherdisconteerde wissels

Vertegenwoordigen de middelen verkregen door mobili
sering van handelspapier bij de financiële instellingen.

Deposito’s en crediteuren

O m vatten de zicht- en term ijndeposito’s die vanaf 1965 
(wet van 14 april 1965) bij het N .I.L .K . worden gevormd 
door het publiek en door de twee kassen erkend door het 
N .I.L .K  : de Coöperatieve Deposito- en Kredietkas voor 
de Landbouw  (Lanbokas) en de « Caisse Coopérative de 
Dépots et de C rédit agricole » (Scopeca).

Belgische Staat —  Diverse Fondsen

O m vat de middelen die door de diverse fondsen —  onder 
andere het Landbouwinvesteringsfonds, het Land
bouwfonds, het Saneringsfonds voor de Landbouw , het 
Fonds voor de financiering van kredieten aan sam en
werkende vennootschappen —  ter beschikking van het 
N .I.L .K . worden gesteld.

Diversen

O m vat de diverse overgangs- en provisierekeningen.
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C entraal Bureau voor H ypothecair K rediet —  Voor
naam ste balansposten op 31 december

1. Basisgegevens
a. Inhoud : V oornaam ste posten uit de balans van het

C .B .H .K . op 31 december.

b. Eenheid : M iljarden franken; de balans w ordt in 
franken gepubliceerd.

c. Bron : C .B .H .K . —  Jaarverslag  (m et aanvullende 
inlichtingen).

d. Frequentie : Jaarlijks op 31 december.

Tabel XIV-15

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
H et C .B .H .K . werd bij koninklijk besluit van 7 jan u ari 
1936 opgericht als openbare instelling, genietend van de 
staatsw aarborg, en kreeg als taak de mobilisering van de 
hypothecaire vorderingen in de hand te werken en de 
rentepercentages van de hypothecaire kredieten te regu
leren.

De Raad van Beheer wordt benoemd door de K oning : 
twee leden op voorstel van de M inister van Financiën en 
de M inister van M iddenstand, één lid door de N.B.B., 
één lid door de ASLK, en twee leden gekozen onder de 
specialisten van het hypothecair krediet.

De voornaam ste activaposten zijn :

Gewone kredieten

Zij om vatten niet alleen het bedrag van de bij het
C .B .H .K . gemobiliseerde hypothecaire vorderingen, 
m aar ook de kredieten door het C .B .H .K . rechtstreeks 
verleend, met het oog op de aankoop of het optrekken 
van gebouwen.

Mobilisatiekredieten

H et betreft de mobilisatie sinds 1976 door de daartoe 
door het C .B .H .K . erkende banken van promessen die 
verrichtingen vertegenwoordigen die hypothecair ge
w aarborgd zijn en w aarvan de voorw aarden gelijk zijn 
aan de voorwaarden van gelijkaardige verrichtingen die 
door het C .B .H .K . zelf verwezenlijkt worden, inzonder
heid w at betreft de rentevoet en de wijze van terugbeta
ling.

Herstelkredieten

Inclusief de kredieten aan de slachtoffers van de oorlog 
en van de overstromingen van 1964 en 1965.

Portefeuille overheidsfondsen

In  hoofdzaak obligaties van de Zelfstandige K as voor 
Oorlogsschade, aangehouden door het C .B .H .K . bij 
wijze van aflossing van herstelkredieten, en spaarbons 
van de ASLK.

Voorlopige beleggingen

In  hoofdzaak de kasmiddelen waarover het C .B .H .K . 
beschikt bij het B .P.C., de depositobanken en de ASLK, 
en beleggingen op korte term ijn bij financiële instel
lingen.

De voornaam ste passivaposten zijn :

Eigen middelen 

Bestaande uit de reserves.

Kasbons en obligaties

Uitgegeven als voornaam ste financieringsbron van de 
activiteiten van het C .B .H .K .

Leningen op korte termijn

Aangegaan bij financiële instellingen.

Gedisconteerde promessen

Bij de ASLK.

Voorschotten Gemeentekrediet

Verleend aan het C .B .H .K ., ter financiering van de 
hypothecaire kredieten die het G em eentekrediet van 
België in die periode door bem iddeling van het C .B .H .K . 
toestond aan zijn cliënteel.

Tabel XIV-16

Nationale M aatschappij voor de Huisvesting —  Voor
naam ste balansposten op 31 decem ber

1. Basisgegevens
a. Inhoud : V oornaam ste posten uit de balans van de 

N .M .H . op 31 december.

b. Eenheid : M iljarden franken; de balans w ordt gepubli
ceerd in franken.

c. Bron : N .M .H . — Jaarverslag.

d. Frequentie : Jaarlijks op 31 december.

2. Kenmerken —  Meting — Samenstelling
De N .M .H . is een burgerlijke vennootschap, opgericht in 
1920 in de vorm van een handelsvennootschap op 
aandelen. H aar voornaam ste activiteit bestaat erin aan 
de door haar erkende bouw m aatschappijen leningen 
tegen gunstige rentetarieven te verstrekken voor de bouw 
van sociale woningen. Zij financiert die leningen vooral 
door de uitgifte van obligatieleningen, die genieten van 
de staatsw aarborg. De N .M .H . geniet eveneens van de 
tussenkomst van de S taat in de rentelasten en de 
aflossingen van de door haar geplaatste leningen.

De N .M .H . valt onder toepassing van het koninklijk 
besluit van 8 oktober 1976, in uitvoering van de wet van 
17 ju li 1975, da t een als m inim um  geldend genorm ali
seerd rekeningstelsel oplegt. D aardoor werd vanaf 1977 
de balansindeling gewijzigd; het was niet mogelijk de 
band te leggen tussen het oude en het nieuwe schema.

De voornaam ste activaposten in het oude schema zijn :

Diverse uitleningen aan haar erkende venootschappen

De uitleningen van de N .M .H . worden namelijk inge
deeld naar de wijze w aarop zij gefinancierd zijn :
—  voorschotten op gewone kredieten : deze post vertegen

woordigt de uitleningen die de N .M .H . heeft toege
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staan via rechtstreekse, vóór 1949 verleende staats
subsidies toen de N .M .H . nog niet de leningsmoge- 
lijkheden genoot van de wet-Brunfaut;

—  voorschotten op de opbrengst « leningen » : het grootste 
deel van de door de N .M .H . verstrekte kredieten is 
gefinancierd door leningen uitgegeven ingevolge de 
wet van 15 april 1949 (wet-Brunfaut) gewijzigd bij de 
wet van 27 ju n i 1956;

—  voorschotten op de opbrengst « verkoop huizen » : hoewel de 
door de erkende m aatschappijen gebouwde woningen 
in beginsel bestem d zijn om te worden verhuurd, is 
het de huurders niettem in mogelijk het gehuurde 
pand te kopen. De opbrengst van deze verkopen 
bezorgt de N .M .H . aanvullende financiële middelen 
die zij opnieuw mag investeren;

—  leningen op « belofte van aankoop » : in tegenstelling met 
de hierboven vermelde kredieten, dienen de middelen 
die binnen het kader van die leningen ter beschikking 
worden gesteld van de erkende m aatschappijen om 
de bouw te bevorderen van sociale woningen die 
bestem d zijn om te worden verkocht binnen een 
term ijn van twee ja a r  vanaf de eerste opneming op de 
toegestane kredieten. D it stelsel, da t het mogelijk 
m aakt geen beroep te doen op de voorafgaande 
financiering door de toekomstige eigenaars, wordt 
gefinancierd door middel van kortlopende leningen 
van de N .M .H . die zich ten dele herfinanciert bij de 
A SLK  en, sinds 1968, bij de Staat.

Bijzondere voorschotten en voorschotten op korte termijn

Betreft leningen op korte term ijn en voorschotten in 
rekening-courant aan  de erkende vennootschappen.

Door de erkende vennootschappen verschuldigde annuiteiten

Betreffen de annuïteiten van het boekjaar, die op 31 de
cem ber vervallen, m aar in werkelijkheid geïnd worden 
aan het begin van het volgende jaa r.

Diversen

O m vat, behalve de beschikbare m iddelen en de porte
feuille effecten, eveneens het eigen vastliggend patrim o
nium  van de N .M .H .

De voornaam ste passivaposten in het oude schem a zijn : 

Voorschotten van de Staat

Deze post vertegenwoordigt het overschot van de m idde
len die de S taat vóór het van kracht worden van de 
bovengenoemde wet-Brunfaut rechtstreeks ter beschik
king van de N .M .H . heeft gesteld.

Leningen van de N.M.H.

Zoals hierboven aangegeven is het grootste deel van de 
middelen van de N .M .H . afkomstig van leningen die de 
m aatschappij heeft uitgegeven in het kader van de wet 
van 15 april 1949, de zogenaam de wet-Brunfaut, gewij
zigd bij de wet van 27 jun i 1956. H et gaat om particuliere 
leningen uitgegeven in de vorm van door de S taat 
gewaarborgde obligaties w aarop voor het m erendeel is 
ingeschreven door de ASLK, de depositobanken, de 
private spaarkassen, de parastatale instellingen voor 
sociale zekerheid en de verzekeringsm aatschappijen. 
V anaf 1970 werd de N .M .H . bovendien gem achtigd 
openbare leningen rechtstreeks op de kapitaalm ark t uit 
te geven.

Voorschot van de ASLK en Voorschot van de Staat : » Leningen 
belofte van aankoop »

Deze twee posten om vatten de bijstand verleend door de 
A SLK en door de S taat (sedert 1968) om de bouw van 
woningen op belofte van aankoop te financieren.

Deposito’s op rekeningen-courant

D it zijn de deposito’s in rekeningen-courant van de 
erkende m aatschappijen die in hoofdzaak gestijfd worden 
door de huurgelden, de opbrengst van de verkoop van 
huizen en de w aarborgsom m en gedeponeerd door de 
kandidaat-kopers.

Voor de inhoud van de diverse activa- en passivaposten 
in het nieuwe schema w ordt verwezen n aar het hogerge
noemde koninklijk besluit van 8 oktober 1976.

Tabel XIV-17

Nationale Landm aatschappij —  V oornaam ste balans- 
posten op 31 december

1. Basisgegevens

a. Inhoud : V oornaam ste posten uit de balans van de 
N .L .M . op 31 december.

b. Eenheid : M iljarden franken; de balans w ordt gepubli
ceerd in franken.

c. Bron : N .L .M . — Jaarverslag.

d. Frequentie : Jaarlijks op 31 december.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De N ationale M aatschappij voor de Kleine Landeigen
dom werd opgericht als een burgerlijke vennootschap 
met handelsvorm  bij koninklijk besluit num m er 120 van 
27 februari 1935 genomen ter uitvoering van de wetten 
van 31 ju li en 7 decem ber 1934; sedert 22 ju li 1970 is haar 
naam  : N ationale Landm aatschappij.

H et hoofddoel van de N .L .M  en van de door haar 
erkende gewestelijke m aatschappijen is, gezinnen met 
bescheiden inkomens te helpen eigenaars te worden van 
een kleine landeigendom  op het p latteland of hun 
huisvesting te verbeteren. D aartoe legt zij een grondre
serve aan met het oog op de aanleg en de bevordering 
van sociale verkavelingen, richt zij woningen op in 
groepsverband, die ze verkoopt tegen uitgestelde betalin
gen, en staat zij tenslotte leningen toe (die verbonden 
moeten zijn met een levensverzekering bij de Verzeke
ringskas van de N .L .M .) voor de aankoop van een door 
haar in groepsverband opgerichte woning of aan indivi
duele aanvragers voor de oprichting of verbetering van 
hun woning. Bovendien is de N .L .M . belast m et het 
secretariaat van de Ruilverkavelingscomités en de finan
ciering en de organisatie van de ruilverkavelingsverrich- 
tingen.

De N .L .M . valt onder toepassing van het koninklijk 
besluit van 8 oktober 1976, in uitvoering van de wet van
7 ju li 1975, da t een als m inim um  geldend genormaliseerd 
rekeningstelsel oplegt. D aardoor werd vanaf 1977 de 
balansindeling gewijzigd; het was niet mogelijk de band 
te leggen tussen het oude en het nieuwe schema.
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De belangrijkste activaposten in het oude schema zijn : 

Hypothecaire schuldenaars

O nder die rubriek zijn al de hypotheekleningen onderge
bracht die door de N .L .M . werden verstrekt voor het 
aanschaffen van een woning, opgericht in groepsver
band, en voor de financiering van individuele verwezen
lijkingen inzake bouw, gezondmaking of verbetering van 
woningen. Zij om vat eveneens de beleggingen in de vorm 
van hypotheekleningen toegestaan door de Verzeke
ringskas.

Effectenportefeuille

Die post vertegenwoordigt hoofdzakelijk de effecten die 
als belegging dienen van de wiskundige reserves van de 
Verzekeringskas.

Gronden en gebouwen

D it zijn door de N .L .M . aangekochte of gebouwde 
onroerende goederen m et het oog op het aanleggen van 
sociale verkavelingen en het verwezenlijken van wonin
gen in groepsverband alsook in het kader van het beleid 
van bodem verbetering (het produktief m aken van land
bouwgronden en de bouw van hoeven om ze te verkopen 
o f te verhuren) en van de ruilverkaveling (aanschaffing 
van gronden om ruilverkavelingen te vergemakkelijken).

Voorschotten voor rekening van de Staat

Die rubriek om vat de voorfinanciering door de N .L.M . 
en de Verzekeringskas van premies, toelagen of rentesub
sidies door de S taat en de lokale overheid voor bepaalde 
transacties toegewezen. H et zijn vooral premies voor de 
bouw of de aankoop van sociale woningen, rentesubsidies 
aan mijnwerkers, premies voor de afbraak van onge
zonde woningen, toelagen Brunfaut voor de uitvoering 
van wegenwerken en ruilverkavelingen.

Kredieten aan Ruilverkavelingscomités

Die rubriek om vat de kredieten toegezegd aan de Ruil- 
verkavelingscomi tés.

Diversen

Die rubriek vertegenwoordigt het vastliggend actief, de 
voorschotten aan de erkende m aatschappijen, het niet- 
gestorte deel van het kapitaal, de kasmiddelen bij het
B.P.C. en bij de banken alsmede de diverse debiteuren.

De belangrijkste passivaposten in het oude schema zijn : 

Kapitaal en reserves

In  die post zijn begrepen het m aatschappelijk kapitaal 
w aarop de S taat en de provincies hebben ingeschreven, 
de wettelijke reserve en de andere reserves en provisies 
van de N .L .M . en van de Verzekeringskas.

Wiskundige reserves

In die post komen de wiskundige reserves van de 
Levensverzekeringskas voor.

Voorschotten van de Staat

Die rubriek om vat het saldo van de kapitalen die de Staat 
rechtstreeks ter beschikking stelt van de N .L.M . ter 
uitvoering van artikel 15 van het koninklijk besluit 
num m er 120 van 27 februari 1935.

Die rechtstreekse voorschotten van de Staat, uitge
trokken op de buitengewone begroting, w erden voor het 
grootste deel in 1949 stopgezet bij de inwerkingtreding 
van de wet-Brunfaut van 15 april 1949 tot oprichting van 
het N ationaal Fonds voor de Huisvesting.

Uitgeschreven leningen

H et grootste deel van de werkmiddelen w aarover de 
N .L .M . beschikt worden h aar verschaft door leningen 
die m et staatsw aarborg in het kader van de bovenge
noemde wet-Brunfaut werden uitgegeven. Die post om
vat eveneens, naast het saldo van die leningen, het saldo 
van de leningen uitgegeven onder de dekking van het 
Landbouwinvesteringsfonds voor de financiering van het 
huisvestingsprogram m a « Landbouw ers ».

Te vereffenen hypothecaire schuldenaars

In  die rubriek is het bedrag opgenomen van de hypothe
caire kredieten die door de N .L .M . en de Verzeke
ringskas werden toegestaan m aar nog niet zijn opge
nomen.

Te vereffenen gebouwen en kredieten

D it is het deel van de op het actief geboekte gronden en 
gebouwen w aarvan de bouw of de betaling nog niet 
plaatsvond.

Te vereffenen kredieten aan de Ruilverkavelingscomités

O nder die rubriek komt het nog niet opgenom en deel 
voor van de kredieten die aan de ruilverkavelingscomités 
werden toegestaan.

Diversen

Die post om vat de voorschotten verkregen van het 
Gem eentekrediet van België om de ruilverkaveling voor 
te financieren, en diverse schuldeisers.

Voor de inhoud van de diverse activa- en passivaposten 
in het nieuwe schema wordt verwezen naar het hogerge- 
noemde koninklijk besluit van 8 oktober 1976.

Tabel XIV-18

Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van 
België —  Voornaam ste balansposten op 31 decem ber

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Voornaam ste posten uit de balans van het 
W oningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen 
van België (W .F.B .K .G .) op 31 december.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bron : W .F.B .K .G . — Jaarverslag .

d. Frequentie .-Jaarlijks op 31 december.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

H et W .F.B .K .G . is een coöperatieve m aatschappij die in 
1929 werd opgericht om aan de grote gezinnen m et een 
bescheiden inkomen de m iddelen te verschaffen om, 
hetzij de eigendom van een goedkope huisvesting of 
woning die hun gezinswoning is, te verwerven of te 
behouden, hetzij om ze als huurder te kunnen bewonen.
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H et W oningfonds valt onder toepassing van het konink
lijk besluit van 8 oktober 1976, in uitvoering van de wet 
van 17 ju li 1975, da t een als m inim um  geldend genorm a
liseerd rekeningstelsel oplegt. D aardoor werd van af 1977 
de balansindeling gewijzigd. O m  de overgang te verge
makkelijken, werd het oude schem a voortgezet tot het 
einde van de periode.

De voornaam ste activaposten in het oude schem a zijn : 

Schuldenaars —  immobilaire leningen

Die rubriek vertegenwoordigt het bedrag van de im m obi
laire leningen toegestaan door de diverse « Fondsen » die 
in de boekhouding van het W .F.B .K .G . worden onder
scheiden volgens verschillende criteria, vooral wettelijke, 
m et betrekking tot de financieringswijzen en de aard  van 
de toegestane kredieten. H et leeuwenaandeel van die 
kredieten wordt uitgem aakt door de kredieten voor 
nieuwbouw of aankoop van een woning of terugbetaling 
van bestaande schulden door grote gezinnen, gefinan
cierd door obligatieleningen w aaraan de S taat zijn 
w aarborg hecht en w aarvoor hij ook rentetoelagen 
verleent.

Beschikbaar

Vertegenwoordigt de beschikbare m iddelen in het bij
zonder in de vorm van deposito’s bij de ASLK.

Diversen

O m vat in hoofdzaak het vastliggende actief en de diverse 
debiteuren.

De voornaam ste passivaposten in het oude schem a zijn : 

Leningen ASLK

O m vat de obligatieleningen onderschreven door de 
ASLK.

Diverse leningen

Betreft de obligatieleningen onderschreven door andere 
instellingen dan de ASLK.

Kredietrekeningen der ontleners

Vertegenwoordigen de sommen die door de kredietopne- 
mers, wier lening reeds verwezenlijkt is, nog moeten 
opgenomen worden, naargelang de vordering der 
bouwwerken van hun woning.

Diversen

O m vat vooral de kapitaal- en reserverekeningen.

Voor de inhoud van de diverse activa- en passivaposten 
in het nieuwe schema wordt verwezen naar het hogerge- 
noemde koninklijk besluit van 8 oktober 1976.
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XV. Financiële activa

A. ALGEMENE INLEIDING

Hoofdstuk X V  bevat een reeks tabellen die jaa r- en 
kwartaalcijfers verstrekken over de financiële activa in 
het bezit van de bedrijven en particulieren enerzijds en 
van de overheid anderzijds.

Deze financiële activa zouden in principe niet alleen de 
activa moeten om vatten die de betrokken economische 
subjecten zich aanschaffen met de specifieke bedoeling 
een financiëel tegoed aan te leggen, m aar zouden ook de 
vorderingen moeten bevatten die tot stand komen in de 
loop van het produktie- en distributieproces, onder meer 
ten gevolge van de toekenning van betalingsterm ijnen of 
wegens vervroegde betalingen. Echter, deze laatste vor
deringen, die hun oorsprong vinden in transacties tussen 
de industriële of commerciële ondernem ingen onderling 
o f tussen deze ondernem ingen en de particulieren of de 
overheid, kunnen bij gebrek aan statistische inlichtingen 
niet worden opgetekend. In  feite worden in da t verband 
alleen de commerciële vorderingen op het buitenland 
opgenomen, althans in de m ate dat ze bekend zijn.

De financiële activa zoals ze in d it hoofdstuk verstrekt 
worden, zijn ook nog om een andere reden onvolledig 
namelijk om dat sommige vorderingen die opgenomen 
zijn in hoofdstuk X II , da t alleen jaarcijfers verstrekt, niet 
opgetekend worden in hoofdstuk XV, dat naast ja a r 
cijfers ook kwartaalgegevens verm eldt. De niet opgete
kende activa om vatten in hoofdzaak vorderingen in de 
vorm van wiskundige reserves bij levensverzekerings
m aatschappijen, instellingen voor verzekering tegen a r
beidsongevallen en pensioenfondsen. De gegevens betref
fende deze vorderingen worden namelijk overgenomen 
uit de balansen van de betrokken instellingen waarbij die 
vorderingen aangehouden worden. De balansen worden 
echter slechts eenm aal per ja a r  gepubliceerd, zodat de 
betrokken financiële activa niet in de kwartaalcijfers 
kunnen worden opgetekend en derhalve, om de consis
tentie van d it hoofdstuk te behouden, evenmin in de 
jaarcijfers opgenomen worden. Aldus m aakt d it hoofd
stuk alleen melding van de financiële activa die door de 
betrokken sectoren worden aangehouden bij de overwe
gend geldscheppende instellingen (zie hoofdstuk X III) , 
bij de spaarkassen, bij de hypotheek- en kapitalisatie
m aatschappijen en bij de kredietinstellingen van de 
overheidssector. Deze werkwijze heeft onder meer tot 
gevolg da t de levensverzekeringsmaatschappijen, de in
stellingen voor verzekering tegen arbeidsongevallen en 
de pensioenfondsen, w at hun financiële activa betreft, in 
feite geteld worden bij de sector bedrijven en particulie
ren. H ieruit volgt da t activa zoals wiskundige reserves op 
indirecte wijze toch in de statistieken van de financiële

activa tot uiting kunnen komen in zover zij de tegenpost 
vormen van de vorderingen die door die instellingen 
aangehouden worden op andere sectoren dan de bedrij
ven en particulieren, bijvoorbeeld onder de vorm van 
kasbons en obligaties, terwijl de wiskundige reserves zelfs 
niet op indirecte wijze tot uiting komen w anneer ze 
bijvoorbeeld aangewend werden voor het verlenen van 
hypothecaire leningen.

Vermits het financiële gedrag van de particulieren sterk 
kan afwijken van da t van de bedrijven, kan de globale 
sector van de bedrijven en particulieren vanuit het 
standpunt van zijn financiëel gedrag, moeilijk als homo
geen beschouwd worden. Aldus zou het wenselijk zijn dat 
de particulieren gescheiden worden van de bedrijven en 
een afzonderlijke sector uitm aken. H et statistische m ate
riaal w aarover men thans beschikt m aakt het echter niet 
mogelijk te bepalen in welke m ate de vorderingen over de 
twee sectoren verdeeld zijn.

De bedrijven w aarvan hierboven sprake, zijn privé- 
bedrijven die geen financiële instellingen zijn, overheids
bedrijven, instellingen voor verzekering op het leven en 
tegen arbeidsongevallen, en pensioenfondsen. V oor de 
financiële activa die voorkomen in de tabellen van 
hoofdstuk X V  wordt systematisch een onderscheid ge
m aakt tussen activa voor ten hoogste een ja a r  enerzijds 
en activa voor meer dan een ja a r  anderzijds. H et doel 
van een dergelijke indeling is een zekere beoordeling 
mogelijk te maken van de liquiditeitsgraad van de 
betrokken financiële activa. De keuze van de term ijn van 
een jaa r , als overgangspunt tussen liquide activa en 
m inder liquide is u iteraard  willekeurig, tem eer d aar de in 
aanm erking genomen termijn meestal de oorspronkelijke 
term ijn is en niet de nog resterende looptijd van het 
betrokken financiëel actief.

Bibliografie

N J iJ l.
—  Jaarverslagen
—  Tijdschrift van de N.B.B. inzonderheid L lle  jaa r, 

Deel I, num m er 1, jan u ari 1977 —  « Geldhoeveelheid 
en andere financiële activa in het bezit van bedrijven 
en particulieren en van de overheid ».
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B. COMMENTAAR PER TABEL

Totale geldhoeveelheid 1

1. Basisgegevens
a. Inhoud : De geldhoeveelheid bevat de meest liquide 

financiële activa, da t wil zeggen de activa die onm id
dellijk kunnen gebruikt worden tot betaling van 
transacties, zonder vooraf te moeten worden omgezet 
in financiële activa van een andere soort.

b. Eenheid : In  principe, u itstaande nominale bedragen, 
in m iljarden franken. H et betreft boekhoudkundige 
gegevens overgenomen uit de kw artaalstaten van de 
betrokken instellingen.

c. Bron : N.B.B. : T ijdschrift van de N.B.B. —  Statistie
ken —  T abel X III-4b .
De statistiek w ordt opgem aakt vanaf 1970.

d. Frequentie : Einde kw artaal.

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
De totale geldhoeveelheid is gelijk aan de som van de 
monetaire verbintenissen van de financiële instellingen 
(de overwegend geldscheppende en de andere financiële 
instellingen) na aftrek van de m onetaire tegoeden die 
door deze financiële instellingen onderling worden aan
gehouden.

De totale geldvoorraad is ingedeeld naar de volgende 
bestanddelen :
—  m onetaire kasmiddelen in het bezit van de bedrijven 

en particulieren. Bij de bedrijven worden in aanm er
king genomen : de privé-bedrijven die geen monetaire 
verbintenissen hebben, financiële instellingen van de 
overheidssector die geen m onetaire verbintenissen 
hebben en overheidsbedrijven. De m onetaire kasm id
delen in het bezit van de bedrijven en particulieren 
worden verder nog ingedeeld naar hun aanwending, 
m et nam e in chartaal geld enerzijds en giraal geld 
anderzijds. H et chartale geld bevat de door de 
bedrijven en particulieren aangehouden m unten en 
biljetten uitgegeven door de Schatkist en de door hen 
aangehouden biljetten uitgegeven door de N.B.B. H et 
girale geld om vat de direct opvraagbare deposito’s in 
Belgische franken van de bedrijven en particulieren. 
D at girale geld w ordt verder nog ingedeeld naarge
lang het w ordt aangehouden hetzij bij de overwegend 
geldscheppende instellingen, hetzij bij de andere 
financiële instellingen;

—  giraal geld in het bezit van de overheid bestaat uit de 
tegoeden van de buitengewone Rijksrekenplichtigen 
bij het B.P.C. evenals uit de m onetaire tegoeden 
aangehouden door de lagere overheid en door sociale 
zekerheidsorganismen.

De reeksen « G iraal geld in het bezit van de overheid —  
Totaal », en « G iraal geld in het bezit van de overheid —  
bij de overwegend geldscheppende instellingen » en

Tabel XV-1 « E indtotaal » vertonen eind 1971 en eind 1977 een 
breuk. De afwijking ten opzichte van de vroegere cijfers is 
toe te schrijven aan de preciezere gegevens over de 
tegoeden van de buitengewone Rijksrekenplichtigen bij 
het B.P.C.

Tabel XV-2

Financiële activa in het bezit van de overheid en van de 
bedrijven en particulieren

1. Basisgegevens
a. Inhoud : Financiële activa, w aarvan onder meer de in 

vorige tabel opgenomen geldhoeveelheid deel u it
m aakt, gevormd door de overheid enerzijds en door 
de bedrijven en particulieren anderzijds.

b. Eenheid : V eranderingen —  of tegenw aarden van ver
anderingen in buitenlandse valu ta’s —  in m iljarden 
franken.,

c. Bron : N.B.B. : T ijdschrift van de N.B.B. —  Statistie
ken —  Tabellen X V -1, XV-2, X V -3a en XV-4.
De statistiek wordt opgem aakt vanaf 1970.

d. Frequentie : a) Jaarcijfers; b) T rim estriële cijfers.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling

De vorming van financiële activa heeft betrekking op de 
netto veranderingen der financiële activa, da t wil zeggen 
de bruto toename in die activa verm inderd m et de 
afbouw ervan. Deze netto veranderingen zijn in de 
meeste gevallen bepaald door vergelijking van de bij het 
begin en bij het einde van de periode in de balansen 
voorkomende uitstaande bedragen.

Verschillende soorten financiële activa, zoals bijvoor
beeld de meeste activa voor ten hoogste een ja a r , hebben 
een vaste m onetaire prijs. Andere, meestal verhandel
bare financiële activa zoals obligaties, hebben een m arkt
prijs die kan afwijken van de koopprijs en van de 
nominale w aarde van de betrokken effecten. In  principe 
worden deze activa geboekt tegen hun nom inale waarde.

De vorming van vorderingen in buitenlandse v alu ta’s 
w ordt uiteraard in de cijfers opgenomen voor de tegen
w aarde in Belgische franken. Deze tegenw aarde kan 
echter veranderen enkel en alleen ten gevolge van 
schommelingen in de wisselkoersen zonder d a t onderlig
gende financiële transacties hebben plaatsgegrepen. 
D aarom  werd de vorming van deze activa in principe 
geboekt na uitschakeling van de louter boekhoudkundige 
invloed van de wisselkoersveranderingen.
De indeling van de financiële activa is als volgt :
—  financiële activa in het bezit van de overheid. N aast 

het girale geld beschikt de overheid over andere

1 Z ie  ook ta b e l X I I I - 7  « G e ld h o ev ee lh e id  bij d e  o v e rw eg en d  ge ld - 
sch e p p e n d e  in s te llin g en  ».
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financiële activa, w aaronder die voor ten hoogste een 
jaa r , aangehouden bij de financiële instellingen, de 
belangrijkste zijn. Zij betreffen vooral termijndeposi- 
to’s' van de lagere overheid en de sociale zekerheids- 
organismen;

—  financiële activa in het bezit van de bedrijven en 
partiulieren —  activa in Belgische franken. Zij bevat
ten naast m onetaire kasmiddelen andere financiële 
activa voor ten hoogste een ja a r  en voor meer dan een 
jaa r. De niet-m onetaire activa voor ten hoogste een 
ja a r  worden verder ingedeeld naargelang ze gevormd 
zijn bij de nationale financiële instellingen enerzijds 
of bij de nationale niet-financiële sectoren of in het 
buitenland anderzijds. De activa gevormd bij de 
nationale financiële instellingen worden ingedeeld 
n aar de vorm : deposito’s op gewone boekjes, d it zijn 
spaarvorm en die een bijzonder fiscaal s ta tuu t genie
ten, deposito’s op term ijn, kas- en spaarbons en 
diversen. De laatste rubriek om vat de vervallen 
kasbons, de vervallen deposito’s en interesten en het 
door de organen van de sector « bedrijven en particu
lieren » aan de financiële instellingen geleende dag
geld. De andere niet-m onetaire activa voor ten hoog
ste en ja a r  zijn die welke gevormd worden bij de 
nationale niet-financiële instellingen, voornamelijk 
schatkistcertificaten aangehouden door overheidsbe
drijven en pensioenfondsen, en die op het buitenland, 
m et nam e deposito’s aangehouden in andere landen 
inclusief het Groothertogdom  Luxemburg. De vor
ming van activa voor meer dan een ja a r  worden 
ingedeeld naar de vorm, met name in kasbons en 
obligaties, deposito’s en door Belgische vennoot
schappen publiek uitgegeven aandelen;

—  financiële activa in het bezit van de bedrijven en 
particulieren - activa in buitenlandse valuta’s, die 
ingedeeld worden in die gevormd voor ten hoogste 
een ja a r  enerzijds en voor meer dan een ja a r  ander
zijds. De eerste zijn deposito’s, die verder uitgesplitst 
werden naargelang ze gevormd worden bij de binnen
landse financiële instellingen of in het buitenland 
inclusief het Groothertogdom  Luxemburg. De finan
ciële activa gevormd voor meer dan een ja a r  betreffen 
de netto aankopen van obligaties en aandelen door 
ingezetenen van de B .L.E .U . De fout die hierbij 
gem aakt w ordt is niet. belangrijk w ant het aandeel 
van het Luxem burgse sparen in deze aankopen is 
eerder gering;

—  andere financiële activa waarvoor de indeling in 
Belgische franken en in buitenlandse valu ta’s niet 
bekend is o f geen zin heeft. H et betreft vooral de 
vorm ing van netto commerciële vorderingen van 
bedrijven op het buitenland en directe investeringen 
in het buitenland, evenals het bedrag da t bekomen 
w ordt door het actief van de geconsolideerde balans 
van de nationale financiële instellingen te verm inde
ren m et het passief tegenover de overheidssector en 
het buitenland evenals m et hun schulden tegenover 
de ondernem ingen en particulieren die als financiële 
activa opgetekend zijn in de andere rubrieken van de 
tabel.

Tabel XV-3

Financiële activa in het bezit van de bedrijven en
particulieren. N iet-m onetaire activa voor ten hoogste een
ja a r  bij de nationale financiële instellingen

1. Basisgegevens
a. Inhoud : Financiële activa voor ten hoogste een ja a r  

die door de bedrijven en particulieren aangehouden 
worden bij de nationale financiële instellingen. De 
indeling naar de vorm van activa in Belgische 
franken, met nam e deposito’s op gewone boekjes, 
term ijndeposito’s, kas- en spaarbons en diversen, is 
precies dezelfde als de indeling die terzake gehan
teerd werd in tabel XV-2, w aar echter niet de 
uitstaande bedragen m aar wel de veranderingen in de 
uitstaande bedragen vermeld werden.

b. Eenheid : In principe, u itstaande bedragen of tegen
w aarden van buitenlandse valu ta’s in m iljarden 
franken.

c. Bron : N.B.B. : Tijdschrift van de N.B.B. —  Statistie
ken —  Tabel XV-3b.
De statistiek wordt opgem aakt vanaf 1970.

d. Frequentie : Einde kwartaal.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
De wijzigingen (per ja a r  of per kwartaal) in de uitstaande 
bedragen van de financiële activa in buitenlandse valu
ta ’s vermeld in tabel XV-3 stemmen niet overeen m et de 
vorming van de overeenkomstige financiële activa zoals 
verstrekt in tabel XV-2 (rubriek 2.211). De reden 
hiervoor is dat de vorming van activa in buitenlandse 
valu ta’s in tabel XV-2 gecorrigeerd is voor de boekhoud
kundige effecten van wisselkoerswijzigingen, terwijl de 
uitstaande bedragen ervan in tabel XV-3 hiervoor u iter
aard  niet gecorrigeerd werden.

Tabel XV-4

Financiële activa in het bezit van de bedrijven en
particulieren bij de nationale financiële instellingen

1. Basisgegevens
a. Inhoud : V eranderingen in en uitstaande bedragen 

van de financiële activa in het bezit van de bedrijven 
en particulieren bij de nationale financiële instellin
gen ingedeeld naar de categorie van financiële instel
lingen waarbij ze worden aangehouden.

b. Eenheid : a) V eranderingen of tegenwaarde van ver
anderingen van buitenlandse valu ta’s in m iljarden 
franken; b) U itstaande bedragen of tegenwaarde van 
buitenlandse valu ta’s in m iljarden franken.

c. Bron : N.B.B. : T ijdschrift van de N.B.B. —  Statistie
ken —  Tabel XV -5a en 5b.
De statistiek w ordt'opgem aakt vanaf 1970.

d. Frequentie : a) V eranderingen : ja a r-  en kw artaal
cijfers; b) U itstaande bedragen : einde kwartalen.

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
De vorming van financiële activa in buitenlandse valu
ta ’s wordt gecorrigeerd teneinde de louter boekhoudkun
dige effecten van wisselkoerswijzigingen uit te schakelen.
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XVI. Uitgiften en schulden van de overheidssector

A. ALGEMENE INLEIDING

Hoofdstuk X V I bevat achtereenvolgens : een overzicht 
van de uitgiften op halflange en lange termijn van de 
overheidssector; een geheel van gedetailleerde gegevens 
betreffende de overheidsschuld; een overzicht van het 
transactievolum e op de m arkt van de overheidsfondsen.

De gegevens betreffende de overheidsschuld kunnen 
worden aangevuld door supplem entaire statistieken die 
gepubliceerd worden in de hierna volgende bibliografie.

Bibliografie

Ministerie van Financiën
—  Studie- en Docum entatiedienst 

Docum entatie
—  Tijdschrift voor

—  Amortisatiekas der O penbare schuld 
Jaarverslag  (Belgisch Staatsblad)

—  M aandelijks perscom m uniqué 

Rentenfonds
—  Jaarverslag  (Belgisch Staatsblad) 

N I tJ i.

—  Jaarverslagen

—  Tijdschrift van de N.B.B.

Gemeentekrediet van België
—  Driem aandelijks Tijdschrift

B. COMMENTAAR PER TABEL

Tabel XVI-1

Uitgiften in Belgische franken voor meer dan een ja a r

1. Basisgegevens
a. Inhoud : De nominale w aarde van de vastrentende 

effecten voor meer dan een jaa r , gesteld in Belgische 
franken en uitgegeven door de Belgische overheids
sector, ongeacht de wijze w aarop da t gebeurt — 
doorlopend of in grote tranches, al dan niet verkrijg
b aar door elke belegger —  of de benam ing die hun 
w ordt toegekend : schatkistcertificaten, kasbons, ka- 
pitalisatiebons, spaarbons, obligaties.

b. Eenheid : Nom inale waarde, in m iljarden franken.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. —  Statis
tieken —  Tabel X V I-1.
De reeks is beschikbaar vanaf 1956.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
De overheidssector werd onderverdeeld in vijf subsecto
ren, samengesteld als volgt :

1. S taat (directe schuld) 1 : het gaat hier alleen om de 
overheidsschuld, met inbegrip van de operaties van 
de m untsaneringslening van 1945, die aan het einde 
van 1971 volledig werd afgelost.

De operaties betreffende een lening van de indirecte 
staatsschuld 1 zijn niet opgenomen in de rubriek 
« S taat », m aar worden beschouwd als zijnde recht
streeks verricht door de instellingen voor rekening w aar
van een dergelijke lening werd uitgegeven. Deze opera
ties zijn derhalve terug te vinden in de rubriek waarin de 
betrokken instelling is opgenomen.

1 D eze  b eg rip p e n  z ijn  o m sch rev en  in  ta b e l X V I-4 .
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2. Zelfstandige fondsen en instellingen voor sociale 
verzekering, met nam e : N ationale Kas voor R am 
penschade (vroeger : Zelfstandige K as voor Oorlogs
schade), Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioe
nen, V erbond der Coöperaties voor Oorlogsschade, 
N ationale Stichting voor de Financiering van het 
W etenschappelijk O nderzoek, Belgisch-Kongolees 
Fonds voor Delging en Beheer (sedert 1972 ') , Fonds 
voor de Ontwikkeling van de Vrije Universiteiten, 
Dotatiefonds voor Oorlogspensioenen, Fonds voor de 
Beroepsziekten, W egenfonds, R ijksinstituut voor 
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Rijksinstituut 
voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen, 
D ienst voor de Scheepvaart, Regie der Gebouwen.

3. O penbare financiële instellingen, ASLK, N .K .B .K , 
W oningkrediet voor Spoorm annen, Studiefonds van 
de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België; Wo
ningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van 
België, N .I.L .K ., Centrale D ienst voor sociale en 
culturele acties ten behoeve van de leden van de 
m ilitaire gem eenschap (w aarvan het M ilitaire Tehuis 
een afdeling is), C .B .H .K ., N .M .K .N ., N .M .H ., 
N .L .M .

4. Lagere overheid, intercom m unalen voor de bouw van 
autowegen en Gem eentekrediet van België : Gemeen
tekrediet van België, provincies, steden en gemeen
ten, intercom m unale verenigingen voor de bouw van 
autowegen.

5. Overheidsbedrijven : S tudiecentrum  voor K ernener
gie, Brusselse Intercom m unale W aterm aatschappij, 
Intercom m unale M aatschappij van de linker 
Schelde-oever, Intercom m unale W aterbedeling, In 
tercom m unale Antwerpse W aterwerken, In tercom 
m unale Brusselse Elektriciteitsm aatschappij, In te r
communale Brusselse G asm aatschappij, Paleis voor 
Schone K unsten te Brussel, B .R .T ., R .T .B ., R .T .T ., 
SABENA, N.V. Zeekanaal en H aveninrichtingen van 
Brussel, M aatschappij voor het Intercom m unaal 
Vervoer te Brussel, N .M .B.S., N .M .V .B ., N ationale 
M aatschappij der W aterleidingen, N ationale In 
vesteringsm aatschappij .

De door elke belegger verkrijgbare effecten zijn die vvelke, 
noch in rechte noch in feite, slechts verkregen kunnen 
worden door één persoon of één instelling of door een 
beperkt aantal personen, of instellingen, m aar die, inte
gendeel, door iedereen kunnen worden aangekocht, 
hetzij reeds bij de (openbare) uitgifte hetzij later, om dat 
zij ter beurze verhandelbaar zijn of om dat zij geregeld 
verhandeld worden op de m arkt die buiten de officiële 
beurzen georganiseerd is. O nder de door iedere belegger 
verkrijgbare effecten komen dus o.m. voor de kasbons en 
spaarbons die sommige openbare financiële instellingen 
doorlopend ter openbare inschrijving aanbieden, als
mede de effecten die, ofschoon zij niet opgenomen zijn in 
een Belgische officiële notering, toch geregeld, buiten 
beurs, verhandeld worden.

De effecten w aarop bovengenoemde m aatstaven niet 
toepasselijk zijn, worden als niet door elke belegger 
verkrijgbaar beschouwd. N aast de schatkistcertificaten 
voor meer dan een ja a r  w aarop kan worden ingeschreven 
door de Belgische en Luxem burgse banken, de openbare 
kredietinstellingen, de privé-spaarkassen en de 
overheidsbedrijven, gaat het in beginsel om uitgiften in

grote tranches evenals om bepaalde doorlopende uitgit1 
ten zoals die van de parastatale instellingen voor de 
huisvesting.

H et begrip aflossing moet in een formele betekenis 
verstaan worden : het betreft de nominale w aarde van de 
uit boekhoudkundig oogpunt afgeloste effecten in de loop 
van een bepaald jaa r. H et om vat dus ook de uitgelote 
effecten, zelfs als zij niet voor terugbetaling werden 
aangeboden.

Indien in de loop van het ja a r  slechts een gedeelte van de 
lening effectief gedekt werd, bevatten de jaarlijkse totalen 
van tabel X V I-1 niet de nom inale bedragen van de 
uitgiften. Aldus worden de uitgiften w aarvan de inschrij
vingsperiode gedeeltelijk over twee opeenvolgende jaren  
loopt, verdeeld onder deze twee ja ren  op basis van de 
bedragen w aarop in ieder ja a r  effectief is ingeschreven.

H et totaal van de netto Rijksuitgiften in Belgische 
franken voor meer dan  een ja a r  en van de nettobeweging 
voor ten hoogste een ja a r  van de Rijksschuld in Belgische 
franken, stem t overeen met de jaarlijkse wijziging van de 
directe Rijksschuld in Belgische franken, zoals die is 
voorgesteld in tabel X V I-4. De directe Rijksschuld in 
Belgische franken voor ten hoogste een -jaar (laatste 
gedeelte van de tabel) om vat de tegoeden van de 
particulieren bij het B.P.C.

Tabel XVI-2

V oornaam ste uitgiften van de overheidssector voor meer 
dan  een ja a r  in Belgische franken

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De voornaam ste bruto-uitgiften per grote 
tranches voor m eer dan een ja a r  van de overheidssec
tor in Belgische franken : het gaat om leningen 
w aarvan een besluit in het Belgisch S taatsblad ver
schenen is.

b. Eenheden : Uitgegeven bedrag : nominale w aarde in 
m iljarden franken; nom inale rentevoet en uitgifte- 
koers : percentage van de nominale waarde; bruto- 
rendem ent voor de houder : reëel rendem ent van de 
belegging in procenten.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. —  Statis
tieken —  T abel X V I-2 : de reeks is gepubliceerd 
vanaf 1929.

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
De jaarlijkse totalen van tabel X V I-2 kunnen verschillen 
van de cijfers in kolom (1) van tabel X V I-1 (bruto- 
uitgiften per grote tranches) om dat zij het nominale 
bedrag van de uitgiften bevatten zelfs als slechts een deel 
van de lening effectief was geplaatst en om dat de 
uitgiften w aarvan de inschrijvingsperiode gedeeltelijk 
over twee opeenvolgende jaren  loopt, in de vorige tabel

1 S e d e rt 1 ju l i  1971, w o rd t h e t  b e h ee r  v a n  h e t B elg isch -K o n g o lees  
F o n d s  v oo r D e lg in g  en  B eh eer w a arg en o m e n  d o o r B elg ië a lle en  en  
d e rh a lv e  w o rd en  de  d o o r d i t  F o n d s  u itg eg ev en  effecten  o p  gelijke  
v o e t b e h an d e ld  a ls  d ie  w elke v a n a f  1972 u itg eg ev en  z ijn  d o o r de  
B elg ische o v e rh e id ssec to r (zie to e lic h tin g  bij ta b e l X V I-4 ) .
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verdeeld zijn onder die twee jaren  op basis van de 
bedragen w aarop in ieder ja a r  effectief is ingeschreven.

H et reële rendem ent voor de houder op de eventuele 
tussentijdse vervaldag of op de eindvervaldag naargelang 
van de periode die hij verkiest, is het rendem ent dat 
gelijk is aan de huidige w aarde van de in de loop van de 
uitgifte te ontvangen annuïteitsterm ijnen (aflossing, 
rente, eventuele loten en premies). H et rendem ent wordt 
berekend vóór belastingheffing bij de bron.

Tabel XVI-3

Uitgiften van de overheidssector voor meer dan een ja a r  
in vreemde valu ta’s

1. Basisgegevens
a. Inhoud : Bruto-uitgiften, door de overheidssector, van 

effecten voor meer dan een ja a r  in vreemde valu ta’s. 
Voor de periode tussen 1970-1980, heeft het onder
scheid tussen de effecten die al dan niet door het 
publiek kunnen worden opgenomen, geen zin : er 
werden immers enkel effecten uitgegeven die voorbe
houden zijn voor bepaalde beleggers.

b. Eenheid : Tegenw aarde in m iljarden Belgische fran
ken. De om zetting van de vreemde valu ta’s gebeurde 
tegen de m iddenkoers van de gereglementeerde 
m arkt te Brussel (daggemiddelden van de m aand van 
uitgifte).

c. Bron : N.B.B. De reeks is in deze vorm beschikbaar 
vanaf 1960.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
De overheidssector werd onderverdeeld in vijf subsec
toren, samengesteld als volgt :

1. S taat : het gaat uitsluitend om de directe schuld

2. O penbare financiële instellingen, inzonderheid : W o
ningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van 
België, N .M .K .N ., N .M .H ., N .L.M .

3. Lagere overheid : Stad Antwerpen

4. Sociale zekerheid

5. O verheidsbedrijven : D ienst voor de Scheepvaart, 
R .T .T ., SABENA, N.M .B.S.

De jaarlijkse totalen bevatten het nominale bedrag van 
de uitgiften, zelfs indien in de loop van het ja a r  slechts 
een deel van de lening effectief werd gedekt.

Tabel XVI-4

Rijksschuld —  Officiële staat

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Overzicht per einde ja a r  van de binnenlandse 
en van de buitenlandse schuld (in goud en in vreemde 
valu ta’s) van de Staat, onderverdeeld in gevestigde 
schuld, in schuld op halflange term ijn en op korte 
termijn. De schuld op halflange term ijn en de schuld 
op korte termijn vormen samen de zogenaamde 
« vlottende schuld ».

b. Eenheid : Nom inale w aarde (of tegenwaarde) in mil
ja rd en  Belgische franken. De tegenwaarde in Belgi
sche franken van de schuld in vreemde valu ta’s werd 
verkregen door gebruik te maken van de pariteiten of 
spilkoersen (zie tabel X-3 « Pariteiten, spilkoersen en 
verplichte interventiekoersen van de voornaam ste 
valu ta’s ») of, als die niet beschikbaar zijn, de koersen 
van de gereglem enteerde m arkt te Brussel aan het 
einde van het jaa r.

Uitzonderingen :
—  de schuld in dollars van de Verenigde Staten w aar

voor tot eind 1978 de spilkoers werd gebruikt van 
vóór het zweven;

—  de kortlopende schuld werd eind 1979 en 1980 
omgezet tegen de op het ogenblik van de uitgifte van 
de certificaten geldende koers.

c. Bron : M inisterie van Financiën, maandelijks pers
communiqué van de M inister van Financiën;
N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. —  Statistieken
—  Tabel X V I-3a (maandcijfers).
De officiële staat van de Rijksschuld wordt vanaf
31 december 1939 ieder kw artaal gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad.

d. Frequentie : Staten aan het einde van het ja a r . M aand
staten zijn beschikbaar.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
De indeling van de overheidsschuld in gevestigde en 
vlottende schuld steunt op criteria van budgettaire aard , 
m et name de boeking van de opbrengst van de leningen 
en de financiering van de terugbetaling.

a . gevestigde schuld : de netto opbrengst van dergelijke 
leningen komt voor op de Rijksm iddelenbegroting en 
wordt als ontvangst op de buitengewone begroting 
geboekt; de aflossing gebeurt door m iddel van aflos- 
singsdotaties op de Rij ksschuldbegroting;

b. vlottende schuld : het provenu van iedere uitgifte van de 
vlottende schuld w ordt als een thesaurieontvangst 
geboekt. Bij de vervaldag w ordt de terugbetaling 
eveneens als een thesaurieuitgave geboekt.

« Zoals de staatsschuld in de officiële docum enten en 
statistieken opgenomen is, om vat zij de nom inale bedra
gen w aarvan de S taat schuldenaar is wegens leningen 
die, hetzij rechtstreeks door hem (directe staatsschuld) 
hetzij door derden (indirecte schuld) werden aangegaan 
en w aarvoor de S taat zich, krachtens bijzondere wettelij
ke bepalingen, verbonden heeft de hoofdsom en de in
teresten te betalen. De indirecte staatsschuld omvat, 
enerzijds, de leningen uitgeschreven door gedecentrali
seerde openbare instellingen, doch bestemd voor de 
financiering van investeringen die tot het vermogen van 
de S taat behoren en, anderzijds, bepaalde leningen die 
om verschillende redenen door de S taat werden overge
nomen »*.

De schuld op halflange term ijn bestaat uit emissies van 
schatkistcertificaten voor meer dan  een jaa r. In de 
kortlopende schuld zijn de diverse categorieën schatkist
certificaten voor ten hoogste een ja a r  ondergebracht, 
evenals de tegoeden van de particulieren bij het B.P.C.

1 B elg ische S en a a t, z ittin g  1966-1967, V e rs lag  R ijk sm id d e len b e g ro tin g  
1967, v e rg a d e r in g  v an  14 d e c e m b e r 1966, n u m m e r 73.
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De van Zaïre overgenomen schuld, m .a .w. de schuld van 
het vroegere Belgisch Kongo, die luidde in een andere 
m unt dan  de Kongolese frank en gewaarborgd was door 
de Belgische Staat, kom t sedert de bekrachtiging van de 
Belgisch-Zaïrese overeenkomst van 6 februari 1965 voor 
in de officiële staten. Deze overeenkomst, goedgekeurd 
bij de wet van 23 april 1965, regelt de overneming van de 
Kongolese schuld van vóór de onafhankelijkheid.

K rachtens deze overeenkomst is de overheidsschuld van 
Kongo van voor de onafhankelijkheid ingedeeld in drie 
delen : de in Kongolese franken uitgedrukte schuld is 
volledig ten laste van de Zaïrese Staat, de schuld 
uitgedrukt in andere valu ta’s dan  de Kongolese frank en 
door België gew aarborgd is ten laste van de Belgische 
Schatkist en, tenslotte werd de last van de schuld van 
Kongo gesteld in andere valu ta’s dan de Kongolese frank 
en niet door België gewaarborgd bij overeenkomst onder 
de twee landen verdeeld.

Voor de praktische regeling van het beheer van deze 
gemeenschappelijke schuld richtten België en Kongo 
samen een autonom e internationaal-publiekrechtelijke 
instelling op, genaam d « Belgisch-Kongolees Fonds voor 
Delging en Beheer » deze instelling kreeg de opdracht 
in eigen naam  een lening in Belgische franken uit te 
geven w aarop kon worden ingeschreven door de houders 
van effecten van de Kongolese schuld uitgedrukt in een 
andere valuta dan  de Kongolese frank en die niet door 
België gewaarborgd was. De inschrijving op de lening 
van het Fonds, 3,5 pet. 1965-2005, werd opengesteld in 
ruil voor deze effecten : het toegestane bedrag voor de 
lening beloopt 10.911,1 miljoen frank, verm eerderd met 
946,2 miljoen frank aan forfaitaire kapitaalbonificaties 
die worden toegekend aan de natuurlijke personen bij de 
afgifte van de effecten. De wet van 5 januari 1977, ten 
slotte, belast het Fonds met de uitgifte, in eigen naam  en 
uitsluitend voor eigen rekening, van een tweede lening- 
tranche 3,5 pet. 1975-2005 : op deze tweede tranche kon 
worden ingeschreven door de houders van bepaalde, in 
Kongolese frank luidende effecten van de schuld van 
Belgisch Kongo ten belope van een toegestaan bedrag 
van 72,5 miljoen; deze wet voorziet bovendien in het ter 
beschikking stellen van de S taat van obligaties van de 
tweede leningtranche om te worden toegekend aan de 
begunstigden van de wet van 14 april 1965 die werd 
gewijzigd door de wet van 12 ju li 1976, houdende 
instelling van een financiële tegemoetkoming van de 
S taat in de schade toegebracht aan particuliere goederen 
naar aanleiding van de onafhankelijkheid van de kolonie 
Belgisch Kongo. H et Fonds diende aldus twee miljard 
frank aan de S taat terug te geven.

De intergouvernem entele schuld die het gevolg was van 
de oorlog 1914-1918 werd aangegaan tegenover het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten : zij vloeide 
voort uit verplichtingen die werden aangegaan om de 
oorlogsinspanning van België te steunen en m et het oog 
op de nationale wederopbouw.

Tabel XVI-5

Rijksschuld —  Veranderingen die aanleiding gaven tot 
geldbewegingen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Overzicht van de m anier w aarop men, u it
gaande van de variaties van de directe en de indirecte 
Rijksschuld en van de overgenomen schuld van Zaïre 
zoals die voorkomen in de in het Belgisch S taatsblad 
gepubliceerde officiële staten, de variaties van de 
Rijksschuld kan berekenen die voor de Schatkist 
geleid hebben tot bewegingen van m iddelen, da t wil 
zeggen het bedrag van de door de Schatkist aange
wende middelen voor de dekking van de netto finan
cieringsbehoeften. D it gebeurt door uitschakeling van 
een aantal louter boekhoudkundige veranderingen en 
dubbel getelde posten.

b. Eenheid : Nominale waarde (of tegenwaarde) in mil
ja rden  Belgische franken. O m zetting van vreemde 
valu ta’s : zie tabel X V I-4.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. —  Statis
tieken —  Tabel X V I-3b . De reeks is beschikbaar 
vanaf 1960.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

Voor de berekening van de variaties van de Rijksschuld, 
steunt men op tabel X V I-4.

H et uitschakelen van de boekhoudkundige variaties heeft 
betrekking op transacties inzake de Rijksschuld, die van 
louter nominale aard  zijn en geen aanleiding geven tot 
kasontvangsten of -uitgaven; het betreft de volgende 
transacties :

—  schatkistcertificaten in het bezit van het I.M.F. De afgifte 
van schatkistcertificaten aan het I.M .F . voor de 
gedeeltelijke storting van de verhogingen van het 
Belgische quotum  geeft u iteraard  geen aanleiding tot 
een thesaurieontvangst; de overige veranderingen 
van de portefeuille van het I.M .F ., die gepaard gaan 
m et zijn verrichtingen in Belgische franken, hebben, 
overeenkomstig de vigerende wettelijke en conventio
nele bepalingen, ontvangsten en uitgavan bij de 
N.B.B. en niet bij de Schatkist voor gevolg;

—  het tegoed van de N.B.B. bij het B.P.C. voor rekening van de 
Ministers van Nationale Opvoeding. De veranderingen 
van het tegoed van de N.B.B. bij het B .P.C. voor 
rekening van de M inisters van N ationale Opvoeding 
hebben identieke bewegingen van het tegoed van de 
M inisters van N ationale Opvoeding bij de N.B.B. als 
ju iste  tegenhanger. Deze post bleef bestaan tot in 
november 1973, m et andere woorden tot aan  het 
einde van de periode gedurende welke de m et de 
betrokken tegoeden overeenstem m ende verplichting 
van de S taat opgenomen was in de Rijksschuld.

—  diversen. Deze post bevat m et nam e de wisselkoersver
schillen die overeenstemmen m et de afwijking tussen 
het naar aanleiding van de deviezenleningen werke
lijk ontvangen bedrag in Belgische franken en de 
tegenwaarde in Belgische franken van de deviezenle
ningen die voorkomt in de officiële staa t van de 
Rijksschuld (zie tabel X V I-4).

1 S e d e rt 1 ju l i  1971 w o rd t h e t b e h ee r v a n  h e t B elg isch -K ongo lees  
F o n d s  v o o r D e lg in g  en  B eh eer w a a rg en o m e n  d o o r B elgië a lleen .
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Bij de dubbel getelde posten vindt men de variaties van 
de schatkistcertificaten w aarop werd ingeschreven met 
de opbrengst van indirecte leningen op lange termijn.

De « V eranderingen die aanleiding gaven tot geldbewe- 
gingen » (rubriek 3) stemmen overeen met de « Netto 
financieringsbehoeften van de Schatkist » (zie tabel X I -1 
« Nettofinancieringsbehoeften van de Schatkist en hun 
dekking » —  rubriek 3).

Tabel XVI-6

Door de S taat gewaarborgde schuld

1. Basisgegevens
a. Inhoud : O verzicht aan het einde van het ja a r  van de 

leningen van verschillende instellingen of bedrijven 
van de overheidssector, uitgegeven onder staatsw aar
borg, zonder dat de S taat de terugbetaling noch de 
interesten van deze leningen rechtstreeks ter laste 
neemt.

De w aarborg die de S taat in bepaalde omstandigheden 
kan bieden aan parastatale instellingen kan beperkt 
worden tot een enkele lening of tot een bepaalde reeks 
leningen uit te geven door een instelling, of algemeen 
gelden indien de wet het verlenen van de waarborg 
toestaat voor alle door een instelling (N .M .K .N ., 
N .L .M .) uit te geven leningen.

b. Eenheid : Nom inale w aarde (of tegenwaarde) in mil
ja rden  franken. Voor de om zetting van de vreemde 
valu ta’s : zie tabel X V I-4.

c. Bronnen :
—  K am er van Volksvertegenwoordigers : « Alge

mene stand van de Schatkist per 31 decem ber »;
—  M inisterie van Financiën —  « D ocum entatie

blad » —  Studie- en D ocum entatiedienst (dit 
T ijdschrift publiceert vanaf 1950 het m aande
lijkse verloop van de gewaarborgde schuld).

Tabel XVI-7

Schuld van de gedebudgetteerde sector

1. Basisgegevens
a. Inhoud : Schuld van de gedebudgetteerde sector, aan 

het einde van het jaa r, w aarvan de rente en de 
aflossing ter laste komen van de Staat.

b. Eenheid : Nom inale w aarde in miljarden franken. 
O m zetting van de schuld in vreemde valu ta’s : zie 
tabel X VI-4.

c. Bron : M inisterie van Financiën —  Studie- en Docu
m entatiedienst. H et « D ocum entatieblad » publiceert 
v anaf 1972 het verloop van de gedebudgetteerde 
schuld.

d. Frequentie : Gegevens aan het einde van het jaa r; er 
zijn eveneens maandgegevens beschikbaar.

De schuld van de gedebudgetteerde sector is het gevolg 
van de zogenaamde gedebudgetteerde uitgaven.

De in aanm erking genomen « debudgetteringen » zijn 
van tweeërlei aard. In  het ene geval worden bepaalde 
uitgaven en de ermee overeenstem m ende ontvangsten —  
van deze laatste zegt men da t ze « toegewezen » zijn —  
tegelijkertijd buiten de begroting geplaatst. De operatie 
bestaat er dus in op hetzelfde ogenblik, en in principe 
voor equivalente bedragen 1 de begrotingsontvangsten en 
-uitgaven te verm inderen zodat enkel de totale begro- 
tingssom beïnvloed wordt, en de saldi ongewijzigd blij
ven. M et andere woorden, deze eerste soort « debudget
teringen » vervalsen de berekening van de vermeerdering 
der begrotingen, m aar hebben norm aal gezien geen 
weerslag op de bedragen van de financieringsbehoeften. 
De techniek wordt bij voorkeur toegepast voor de 
« gedebudgetteerde » gewone operaties.

De tweede soort « debudgetteringen » betreffen de uitga
ven die de centrale overheid norm aal gezien op zich moet 
nemen, m aar voor de financiering w aarvan andere 
overheidsinstanties of autonom e instellingen of organen 
zich, zonder interventie van de Schatkist, de middelen 
aanschaffen voor de eerste financiering, m et andere 
woorden in de praktijk schulden aangaan tegenover 
andere Belgische economische subjecten of tegenover het 
buitenland. De lasten die in een eerste fase gedragen 
worden door deze andere overheidsinstanties, organen of 
instellingen, worden nadien ingeschreven op de begrotin
gen volgens variabele m odaliteiten —  constante of varia
bele annuïteiten, of tolgeld —  m aar die in ieder geval een 
spreiding in de tijd tot gevolg hebben van de begrotings- 
last. In  tegenstelling tot de eerste soort, wijzigt de tweede 
soort « debudgettering » de begrotingssaldi; in de hui
dige fase verhoogt haar reïntegratie het totale tekort en 
bijgevolg ook de financieringsbehoeften. De « debudget
teringen » op het vlak van de buitengewone uitgaven 
behoren over het algemeen tot de tweede soort, aange
zien de buitengewone ontvangsten te verwaarlozen zijn.

O f ze nu van de eerste of van de tweede soort is, de 
« debudgettering » komt geenszins neer op de loutere 
afschaffing van netto begrotingslasten; deze laatste wor
den uiteindelijk integraal gehandhaafd, enkel hun sprei
ding in de tijd kan eventueel verschillend zijn. Door de 
begrotingssom, en in bepaalde gevallen het saldo van de 
ontvangsten en de uitgaven, verm indert de « debudgette
ring » onvermijdelijk de vergelijkbaarheid van de begro
tingscijfers; die vergelijkbaarheid wordt steeds geringer 
naarm ate de analyse betrekking heeft op een langere 
periode. Precies daarom  is het noodzakelijk de vereiste 
correcties aan te brengen.

« De debudgettering door de pré-fmanciering van de 
uitgaven werd lange tijd bij voorkeur gebruikt voor 
operaties in verband met overheidsinvesteringen (inzon
derheid het autow egenprogram m a), ofschoon zij de 
jongste ja ren  opnieuw aanzienlijk is toegenomen in het 
kader van de nationale industriesectoren 2 ».

1 O n d e r  v o o rb eh o u d  evenw el v a n  tijd sv e rsch illen  d ie  zich  k u n n e n  
v o o rd o en  tu ssen  d e  o n tv a n g s ten , en erz ijd s, en  de  u itg a v e n , a n 
de rz ijd s .

2 K a m e r  v a n  V o lk sv erteg en w o o rd ig e rs  (1982), « R ijk sm id d c len b eg ro - 
tin g  en  R ijk ssch u ld b eg ro tin g  v o o r h e t b e g ro tin g s ja a r  1983, v e rs lag  », 
4-1 —  n u m m e r 4.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling
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Deze gedebudgetteerde schuld is zeer heterogeen sam en
gesteld. Zo bijvoorbeeld vloeit het gedeelte van de 
gedebudgetteerde schuld w aarvan de interesten en de 
aflossingen volledig ten laste komen van de Staat, voort 
uit netto-uitgiften die gericht zijn op :

—  de aanleg van autosnelwegen, het kanaal Brussel- 
Rupel, m etro’s en gebouwen;

—  oorlogspensioenen;

—  staatssubsidies voor bepaalde werkzaam heden van de 
lokale overheid;

—  bouwpremies en premies voor de aankoop van wonin
gen;

—  diverse bestedingen (oorlogsschade, kernenergie, 
openbare ziekenhuizen, vernieuw ingsprogram m a van 
de N .M .B.S., enz. ...).

Tabel XVI-8

Vorderingen van het G em eentekrediet van België op de 
openbare besturen en instellingen

1. Basisgegevens
a. Inhoud : O verzicht aan het einde van het ja a r , van de 

schuld van de zogenaamde sector van de lokale 
besturen bij het Gem eentekrediet van België.

b. Eenheid : M iljarden Belgische franken.

c. Bronnen : Gem eentekrediet van België —  Verslag en 
Driem aandelijks Tijdschrift.

De statistiek van de vorderingen van het Gemeentekre
diet van België op de openbare besturen en instellingen 
wordt vanaf 1959 gepubliceerd in zijn jaarverslagen. 
Gedeeltelijke gegevens kunnen worden teruggevonden in 
de verslagen van de voorafgaande jaren . Zo ook zijn in de 
tienjaarlijkse tijdschriften van de Bank statistieken opge
nomen van 1929 tot 1950 die betrekking hebben op de 
schuld van de lokale besturen. De bronnen ervan waren 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en het N .I.S.

d. Frequentie : Gegevens aan het einde van het jaa r.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling

De tabel dekt de schuld van de gemeenten, met inbegrip 
van de leningen aangegaan door de gemeenten voor de 
financiering van het staatsaandeel in de financiering van 
hun investeringen (hoewel de S taat contractueel aflos
sing en interest terugbetaalt, zijn deze bedragen niet 
opgenom en in de indirecte schuld), van de leningen 
aangegaan door de provincies, de intercom m unale ver
enigingen voor autosnelwegen, de overige intercom m u
nale verenigingen en diverse andere lokale instellingen 
(kerkfabrieken, polders, wateringen, de Brusselse agglo
m eratie, de Gewestelijke O ntwikkelingsm aatschappijen, 
de federaties van gemeenten en vooral de O penbare 
C entra  voor M aatschappelijk W elzijn (vroeger : Com 
missies van O penbare O nderstand)).

De cijfers geven slechts gedeeltelijk de economische 
realiteit weer. Zij houden immers geen rekening met de 
schuld van de lokale besturen tegenover andere organen

of subjecten dan het Gem eentekrediet van België en 
vertegenwoordigen geen reële schuld van deze overheids
instanties.

Zo moet de tabel, wil men de totale schuld van de lokale 
besturen kennen, aangevuld worden met de ter beurze 
genoteerde obligatieschuld (op basis van de aan het 
einde van het ja a r  nog in omloop zijnde obligaties), met 
de schulden tegenover het buitenland en m et de even
tuele schulden uit hoofde van particuliere uitgiften. H et 
Gem eentekrediet van België da t deze statistieken sa
menstelt, houdt dus geen rekening m et « de schuld bij 
andere geldschieters, enerzijds om dat zij vergeleken met 
de som van de voorgaande bedragen weinig belangrijk is, 
anderzijds en vooral, om dat zij zonder volledige enquête 
bij alle lokale besturen moeilijk te detekteren is »

O p basis van sociaal-economische beschouwingen, 
m aakt men ten slotte een onderscheid tussen de totale 
schuld van de lokale sector en de reële schuld. Inder
daad , « men kan de schuld van de intercom m unales voor 
autowegen moeilijk « lokale schuld » noemen. T e meer 
d aar financiële akkoorden voorzien da t in fine de last 
ervan toch door de centrale overheid wordt gedragen. 
Hetzelfde kan opgem erkt worden voor de leningen- 
« S taatsaandeel »; ju rid isch  gaat het hier over een schuld 
van de lokale overheid, doch, gezien ook hier de centrale 
overheid interest en aflossing contractueel terugbetaalt 
aan  het lenend bestuur, kan men in een economische 
optiek deze schuld niet als reële schuld van het lokaal 
bestuur beschouwen » 1.

De statistiek van de reële schuld van de lokale overheid is 
geraam d door het Gem eentekrediet van België voor de 
ja ren  1960 tot 1971 en 19782. Deze ram ingen worden 
verkregen door van de totale schuld, de schulden a f te 
trekken van de intercom m unale verenigingen voor auto
snelwegen die w aren aangegaan op de kapitaalm arkt 
evenals de schuld uit hoofde van leningen-« S taatsaan
deel ».

Tabel XVI-9

Schulden in Belgische franken voor meer dan een ja a r
van de overheidssector

1. Basisgegevens
a. Inhoud : O verzicht van het u itstaande bedrag van de 

schulden in Belgische franken voor meer dan een ja a r  
van de overheidssectoren, ingedeeld enerzijds naar de 
debiteuren en anderzijds naar de houders.

b. Eenheid : Nom inale w aarde in m iljarden franken.

c. Bron : N.B.B. —  T ijdschrift van de N.B.B. —  Statis
tieken —  T abel X V I-4.

d. Frequentie : Einde van het jaa r.

1 G e m ee n te k re d ie t v a n  B elg ië, D rie m a a n d e lijk s  T ijd sc h rif t,  26e j a a r 
g a n g , n u m m e r  101, ju l i  1972.

2 G e m ee n te k re d ie t v a n  B elg ië, D rie m a a n d e lijk s  T ijd sc h rif t ,  26e j a a r 
g a n g , n u m m e r  101, ju l i  1972 en  33e ja a rg a n g ,  n u m m e r 132, ap ril 
1979.
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Deze statistieken zijn in hun huidige vorm beschikbaar 
vanaf 1957, en in m inder gedetailleerde vorm, vanaf 
1949.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

In  principe gaat het om dezelfde effecten als in tabel
XVI-1 « Uitgiften voor meer dan een ja a r  in Belgische 
franken ». Toch zijn er belangrijke verschillen, zowel wat 
de bedragen betreft als inzake de uitsplitsing over de 
debetsectoren.

Er zij aangestipt dat, ook al is de speciale conversielening 
van 1962, w aarop de banken konden inschrijven in ruil 
voor hun schatkistcertificaten van tranche A 1 van de 
bijzondere, krachtens de m onetaire hervorming van 
november 1957 gecreëerde lening, niet opgenomen in 
tabel X V I-1 van het vorige tienjaarlijkse verslag, de 
aflossingen ervan evenwel betrokken worden in de bere
kening van de netto-uitgiften tussen 1973 en 1980 2.

Voor 1970 en 1971 is in deze tabel geen rekening 
gehouden m et de effecten die in aanm erking komen voor 
inschrijving op het Belgisch-Kongolees Fonds voor Del
ging en Beheer, noch m et de aan het einde van ieder ja a r  
effectief toegekende bonificaties 3. N aar aanleiding van 
het Belgisch-Zaïrees akkoord van 25 jun i 1971, nam 
België de plaats in van Zaïre in de deelneming van het 
Fonds w aarvan het beheer voortaan wordt waargenomen 
door België alleen; vanaf 1972, zijn de uitgiften van het 
Fonds dus gelijkgesteld m et uitgiften van de Belgische 
openbare sector.

De opsplitsingen van de effecten volgens de diverse 
categorieën van debiteuren zoals die voorkomt in tabel
X V I-9 verschilt bovendien in belangrijke m ate van de 
opsplitsing in tabel X V I-1 (uitgiften). Zo om vat de 
rubriek S taat (kolom 1 van tabel XV I-9) tegelijkertijd de 
directe en de indirecte Staatsschuld, terwijl de indirecte 
schuld in tabel X V I-1 opgenomen is onder de rubriek 
waartoe de instelling, voor rekening w aarvan de uitgifte 
heeft plaatsgehad, behoort.

Er zij eveneens op gewezen dat de uitgiften van het 
G em eentekrediet van België in tabel X V I-1 onderge
brach t zijn in de rubriek « Ondergeschikte besturen, 
intercom m unale rekeningen voor de aanleg van auto
snelwegen en G em eentekrediet van België », terwijl wat 
de uitstaande bedragen betreft (tabel X V I-9a), het 
Gem eentekrediet van België deel u itm aakt van de zoge
naam de openbare financiële instellingen.

De voor de debet- (tabel X V I-9a) en creditsectoren 
(tabel X V I-9b) aangehouden definities zijn dezelfde als 
die welke gebruikt worden in de meest algemene statis
tiek voor de opsplitsing in sectoren van de uitstaande 
bedragen en van de bewegingen van vorderingen en 
schulden in de Belgische economie 4, w aarvan de telling 
van de effecten met vaste opbrengst voor meer dan een 
ja a r  van de overheidssector trouwens een van de elemen
ten vormt.

Zoals voor de meest algemene statistiek wordt in de 
tabellen betreffende de opsplitsing van de in franken 
luidende schulden voor meer dan een ja a r  van de 
overheidssector, een onderscheid gemaakt, zowel voor de 
em ittenten als voor de houders, tussen een groep niet- 
financiële nationale sectoren en een groep financiële 
sectoren. W at de debetsectoren betreft, spreekt het

vanzelf da t elk van deze groepen slechts de instellingen 
bevat die deel uitm aken van de « overheidssector ». Voor 
de eerste groep gaat het om de sectoren « S taat », 
« O verheidsbedrijven », « Sociale verzekering en pen
sioenfondsen », « N iet elders vermelde overheidssector » 
en, voor de tweede groep, de financiële instellingen van 
de overheidssector die vastrentende effecten uitgeven 
voor meer dan een jaa r , meer bepaald « de niet-geld- 
scheppende openbare istellingen » en ten belope van de 
spaarbons die ze uitgeeft, de spaarkas van de ASLK, die 
begrepen is in de sector « Spaarkassen, Hypotheek- en 
K apitalisatiem aatschappijen ».

In  de tabellen X V I-9a en X V Ï-9b zijn dus de in franken 
luidende, door de aldus omschreven debetsectoren uitge
geven vastrentende effecten voor meer dan een ja a r  
opgenomen; samen met soortgelijke effecten, die evenwel 
luiden in vreemde valu ta’s, vormen zij in de statistiek 
van de u itstaande bedragen en van de bewegingen van de 
vorderingen en schulden in de Belgische economie, het 
totaal van de verplichtingen die ingeschreven zijn tege
nover dezelfde sectoren onder de rubrieken « Door elke 
belegger verkrijgbare obligaties » en « Niet door elke 
belegger verkrijgbare obligaties ».

De verdeling van de effecten tussen de debetsectoren 
gebeurt volgens de criteria w aarop eveneens wordt 
gesteund voor de statistiek van de uitstaande bedragen 
en bewegingen van de vorderingen en de schulden, dat 
wil zeggen de last van de schulddelging, zonder rekening 
te houden met de begunstigde van de middelen afkomstig 
van de uitgifte van de lening. Aldus worden de effecten 
die zijn uitgegeven door de « O penbare financiële instel
lingen » en door de organen die deel uitm aken van de 
sectoren « O verheidsbedrijven » en « Niet elders ver
melde overheidssector », slechts opgetekend als verplich
tingen van deze em ittenten als deze laatste de terugbeta
ling ten laste nemen; indien de terugbetaling daaren
tegen voor rekening van de S taat is, vormen deze effecten 
voor de S taat een zogenaam de indirecte schuld en 
worden, samen m et de directe schuld, opgenomen onder 
de rubriek « S taat ».

Indeling van de schulden in Belgische franken voor meer dan een 
jaar van de overheidssector naar de debiteuren

Bij het opstellen van de inventaris van de effecten van de 
overheidssector wordt de schuld verdeeld over de vijf 
sectoren w aarvan hiervoor sprake was.

De effecten van de overheidssector zijn verdeeld in twee 
categorieën, naargelang ze al dan niet verkrijgbaar zijn 
door elke belegger. Voor de definitie van deze beide 
categorieën zij verwezen naar de toelichting bij tabel
X V I-1.

1 Z ie ta b e l X IX -7  « R en te ta r ie v e n  v a n  d e  sch a tk is tc e r tif ic a ten  en  van  
d e  certif ic a ten  v an  h e t R en ten fo n d s  ».

2 V a n a f  1973 w o rd t deze  len in g  a fge lost n a a r  ra to  v a n  een  m ilja rd  
B elg ische  fran k en  p e r  j a a r ;  in  1963 w e rd  zij een  eerste  m a a l m e t 
d a tze lfd e  b e d ra g  afgelost.

3 D e sch u ld  v a n  h e t B elg isch -K ongo lees  F o n d s  voo r D elg ing  en  B eheer 
b e v a t d e  efTecten d ie  h e t h eeft u itg eg ev en , ev en a ls  d e  effecten d ie  in 
a a n m e rk in g  k o m en  v o o r in sch rijv in g  o p  d e  tw ee  le e n tra n ch e s  v a n  h e t 
F o n d s  (zie to e lich tin g  bij ta b e l X V I-4 ) .

4 Z ie  h o o fd stu k  X I I  « V o rd e rin g e n  en  sch u ld e n  in  d e  B elgische 
eco n o m ie  ».
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a. Staat : Effecten van de directe en indirecte, gevestigde 
en halflange schuld in Belgische franken van de Staat, 
beschouwd in de strikte betekenis van de Schatkist en 
niet in de ruimere betekenis die er op het vlak van de 
nationale boekhouding wordt aan gehecht.

b. Overheidsbedrijven : De N .M .B.S., de R .T .B ., de
B .R .T ., de R .T .T ., de N .M .W ., de N .M .V .B ., de 
SABENA, de N .I.M ., de M aatschappij voor het 
Intercom m unaal V ervoer te Brussel, het Studiecen
trum  voor Kernenergie, de Brusselse In tercom m u
nale W aterm aatschappij, de Intercom m unale M aat
schappij van de linker Schelde-oever, de N .V . Zee
kanaal en H aveninrichtingen van Brussel, en boven
dien diverse openbare nutsbedrijven w aarvan het 
beroep op de uitgifte van vastrentende effecten m in
der belangrijk is.

c. Sociale verzekering en pensioenfondsen : C entrale instellin
gen van de eigenlijke sociale zekerheid, m et nam e het 
R ijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelf
standigen, het R ijksinstituut voor Ziekte- en Invali
diteitsverzekering, de Rijkskas voor Rust- en O ver
levingspensioenen en het Fonds voor de Beroeps
ziekten.

d. Niet elders vermelde overheidssector 1 : De zogenaam de 
lokale openbare organen en zelfstandige openbare 
diensten, meer bepaald de provincies, steden en 
gemeenten, de intercom m unale verenigingen voor de 
autosnelwegen, de N ationale K as voor R am pen
schade, het Belgisch-Kongolees Fonds voor Delging 
en Beheer, de Nationale Stichting voor de Financie
ring van het W etenschappelijk O nderzoek, het Fonds 
voor de Ontwikkeling van de Vrije Universiteiten, 
het Dotatiefonds voor Oorlogspensioenen en de Regie 
der Gebouwen.

Indeling van de schulden in Belgische franken voor meer dan een 
jaar van de overheidssector naar de houders

De groepen houders die worden onderscheiden zijn in 
principe dezelfde als die welke voorkomen in de statistiek 
van de u itstaande bedragen en bewegingen van de 
vorderingen en de schulden in de Belgische economie; 
aangezien de beschikbare informatie te fragmentarisch 
is, w ordt de sector « B uitenland » in de tabellen niet 
afzonderlijk opgenomen, m aar samengevoegd met de 
sector « Bedrijven en particulieren ». Zo blijven er negen 
groepen.

a. Niet-financïéle sectoren

1. Bedrijven, particulieren, Buitenland : Aangezien het niet 
mogelijk is het bedrag van de door de bedrijven en de 
particulieren gedane beleggingen rechtstreeks vast te 
stellen en de informatie over de beleggingen door de 
niet-ingezetenen te fragm entarisch zijn, vormen de 
activa die ondergebracht zijn in de groep « Bedrijven, 
particulieren, Buitenland » een restpost.

2. Overheidsbedrijven : N aar orde van belangrijkheid, 
N .M .B.S., R .T .T ., N .D .D . en, tot in 1970, N .M .V .B.

3. Niet elders vermelde overheidssector : Voornamelijk de 
Deposito- en Consignatiekas en het Rijksfonds voor 
sociale reclassering van de mindervaliden; de provin
cies, steden en gem eenten bezitten immers slechts 
zeer beperkte bedragen.

4. Sociale verzekering : Hoofdzakelijk de D ienst voor de 
Overzeese Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor 
jaarlijkse vakantie en de Rijksdienst voor K inder
bijslag voor W erknemers.

b. Financiële instellingen

5. Overwegend geldscheppende instellingen : De N.B.B., de 
depositobanken en het M untfonds. De portefeuille 
van de N.B.B. bestaat voor het grootste gedeelte uit 
de gevestigde vordering op de Staat, w aarvan het 
bedrag, krachtens de wet van 19 ju n i 1959, op 34 
m iljard is vastgesteld. H et effectenbezit van het 
M untfonds is het resultaat van de belegging der 
beschikbare middelen afkomstig van de uitgifte van 
biljetten en m unten van de Schatkist.

6. Rentenfonds : De regulerende opdracht die aan het 
Rentenfonds op de m arkt van de overheidseffecten is 
toevertrouwd, rechtvaardigt de toevoeging van een 
afzonderlijke rubriek. Zijn beleggingen dragen im 
mers een wezenlijk voorlopig karakter en vloeien 
voort uit de speciale activiteit w aarm ee het belast is. 
H ierdoor is de evolutie van de portefeuille van het 
Fonds afhankelijk van de aan- en verkooptendens die 
achtereenvolgens op de m arkt overheerst; zij wordt 
echter steeds beïnvloed door het bedrag van de 
nieuwe emissies aangezien het Rentenfonds op elke 
nieuwe uitgifte moet inschrijven ten einde van bij de 
aanvang van de noteringen op de Beurs bij m achte te 
zijn regulerend op te treden .

7. Spaarkassen, hypotheek- en kapitalisatiemaatschappijen : 
Hoofdzakelijk de spaarinstellingen, in casu de 
spaarkas van de A SLK  en de particuliere spaarkas
sen; deze laatste zijn wettelijk verplicht een m ini
mumdeel van hun spaarinlagen te beleggen in over
heidseffecten. De kapitalisatie- en de hypotheekm aat- 
schappijen bezitten slechts geringe bedragen over
heidseffecten.

8. Instellingen voor verzekering op het leven en tegen arbeidsonge
vallen, pensioenfondsen : Pensioenfondsen van het so- 
ciale-zekerheidsstelsel (fondsen ingesteld door de 
overheid, en voor zover ze konden worden geteld, 
fondsen gevormd krachtens een wet m aar beheerd 
door particuliere instellingen) en bijzondere pen
sioenfondsen onafhankelijk van het sociale-zeker- 
heidsstelsel, w aaronder die ingesteld door grote in
stellingen of bedrijven ten voordele van hun perso
neel. De instellingen voor levens- en arbeidsongeval- 
lenverzekering, van hun kant, om vatten zonder on
derscheid openbare instellingen en particuliere ven
nootschappen.

9. Openbare financiële instellingen : H .W .I., N .M .K .N ., 
G em eentekrediet van België, N .K .B .K , N .I.L .K ., 
N .M .H ., C .B .H .K ., N .L .M ., W oningfonds en S tudie
fonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van

1 D e  len in g en  v a n  h e t W eg en fo n d s , v a n  h e t V e rb o n d  d e r  C o ö p era tie s  
v o o r O o rlo g ssc h a d e , en  v a n  d e  D ie n s t v o o r d e  S c h e ep v a a rt m aken  
dee l u it  v a n  d e  in d ire c te  R ijk ssch u ld . B ep a a ld e  len in g en  v an  h e t 
G em e e n te k re d ie t v a n  B elg ië, v a n  de  N .M .B .S . en  v an  d e  N .M .H . 
b e h o ren  e r  ev en een s  toe.

2 Zie ook tab e l X 1V -2  « R e n te n fo n d s-V o o rn aa m s te  b a la n s p o s lrn  op  
31 d e ce m b e r ».
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België, C entrale D ienst voor sociale en culturele actie 
ten behoeve van de leden van de m ilitaire gemeen
schap, W oningfonds voor Spoorm annen. Hoewel de 
telling zowel de doorlopende uitgiften als de uitgiften 
in grote tranches om vat, werd het deel van de 
leningen van de N .M .H . en van de N .L .M ., w aarop 
door de S taat werd ingeschreven, daarentegen niet in 
aanm erking genomen.

T abel X V I-10

Om zet ter beurze op de rentenm arkt 1

1. Basisgegevens
a. Inhoud : Overzicht van de transacties op de renten

m arkt, dit is de m arkt van de overheidsfondsen die 
door het Rentenfonds w ordt gereguleerd. H et Fonds 
werd te dien einde opgericht krachtens de besluitwet 
van 18 mei 1945. In  deze effecten zijn niet enkel cie 
door de S taat uitgegeven of gewaarborgde schuld op 
middellange en lange term ijn begrepen, m aar even
eens die uitgegeven door het Gem eentekrediet van 
België, de andere openbare financiële instellingen, de 
overheidsbedrijven, de Intercom m unale verenigin
gen, de provincies en gemeenten.

b. Eenheid : Nominale w aarde in m iljarden franken.

c. Bronnen : Rentenfonds — Jaarverslag;
M inisterie van Financiën —  Am ortisatiekas —  V er
slag. De statistische gegevens worden vanaf 1946 
gepubliceerd in het Jaarverslag  van het Rentenfonds.

d. Frequentie : Jaarcijfers. H et jaarverslag  van het R en
tenfonds geeft verdeling van de omzet over de vier 
beurzen van het land.

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
De lijn « Effecten aangeboden door het publiek » geeft 
het verloop weer van het m arktaanbod van effecten, en 
de lijn « Effecten gevraagd door het publiek » de vraag 
van de m arkt naar effecten.

Indien het aanbod de vraag overtreft, neem t het R enten
fonds het saldo over; in het tegenovergestelde geval, staat 
het Fonds effecten af. De lijn « Interventies van het 
Rentenfonds » geeft de statistiek aan van de netto- 
aankopen of netto-verkopen van effecten door het Ren

tenfonds. In de « Effecten gevraagd door het publiek » 
zijn de wederinkopen ter beurze begrepen die de S taat 
verricht via de Amortisatiekas van de O penbare Schuld 
(lijn 4), evenals, zij het in m indere m ate, via het 
Gemeentekrediet van België voor zijn eigen leningen en 
voor die van de em ittenten voor wie het de financiële 
dienst waarneem t en, ten slotte, de wederinkopen door 
de N .M .K .N ., de N.M .B.S., de N .M .H . en de R .T .T .

H et spreekt vanzelf dat in deze om standigheden, de 
delgingsaankopen door de Am ortisatiekas van de over
heidsschuld en, bijkomend, door de andere em ittenten 
van de overheidssector, op de beurs een onm isbare 
stabiliserende rol spelen.

De Staat en die overige em ittenten van de overheidssec
tor verzekeren voornamelijk via de wederinkoop ter 
beurze, de contractuele terugbetaling van hun schuld, 
overeenkomstig de aflossingstabel voor de verschillende 
uitgegeven leningen. Deze terugbetaling geeft derhalve 
constant aanleiding tot een systematische vraag naar 
overheidsfondsen op de beurs w aar, na het Rentenfonds, 
de Amortisatiekas overigens verreweg de belangrijkste 
individuele deelnemer is.

De statistische informatie van de door het publiek 
aangeboden en gevraagde effecten wordt respectievelijk 
opgesteld op basis van de verkoop- en aankooporders die 
zijn opgetekend in de boekjes van de effectenmakelaars 
« hoekmannen », op de beurzen van Brussel, Antwerpen, 
G ent en Luik.

Deze orders bevatten onder meer niet :

—  de transacties in niet ter beurze genoteerde overheids
fondsen;

—  bepaalde belangrijke transacties die, voor eenzelfde 
waarde, betrekking hebben op een werkelijk bedrag 
van ten minste tien miljoen franken en toevallige 
cessies tussen contracterende partijen die dergelijke 
transacties gewoonlijk niet verrichten (W etboek van 
K oophandel —  artikel 75).

1 Z ie N .B .B . —  R e n te n m a rk t : « H e t  R en ten fo n d s  » —  1980 en  tab e l 
X IV -2  « R en ten fo n d s —  V o o rn a a m ste  p o s ten  v a n  de  b a la n s  op  
31 d e ce m b e r ».





XV II. Effecten van de particuliere sector en kredieten 
aan bedrijven en particulieren

A. ALGEMENE INLEIDING

H et hoofdstuk heeft betrekking op de sectoren « Privé- 
bedrijven en particulieren » en « Overheidsbedrijven » 
van de financiële rekeningen met de nadruk op de 
schulden van deze sectoren. H un financiële activa vindt 
men immers in hoofdstuk XV.

De statistieken betreffende de sector « Privé-bedrijven en 
particulieren » zijn fragm entarisch en kunnen meestal 
alleen gevonden worden in de balansen van de andere 
sectoren. Bovendien zouden, volgens het criterium  van 
de homogeniteit van de financiële gedraging, de particu
lieren moeten gescheiden worden van de bedrijven. De 
statistische gegevens w aarover men thans beschikt laten 
dit evenwel niet toe.

H et hoofdstuk is vrij heterogeen samengesteld en inge
deeld in de volgende rubrieken :
A. Omzet, koerspeil en rendem ent van de ter beurze 

genoteerde effecten (tabellen X V II-1 tot X V II-3);
B. Rendem ent van de vennootschappen (tabel X V II-4);
C. Emissies, ontbindingen en kapitaalverm inderingen 

van de Belgische industriële en handelsvennoot
schappen (tabellen X V II-5  tot X V II-10);

D. Jaarrekeningen van de ondernem ingen (tabellen 
XV II-11 en X V II-12);

E. K redieten aan bedrijven en particulieren en aan het 
buitenland (tabellen X V II-13 tot X V II-16);

F. Gemeenschappelijke beleggingsfondsen (tabel X V II-
17);

G. Nationale Investeringsm aatschappij (tabel X V II-
18).

Bibliografie 

Belgisch Staatsblad
—  Toestand van de fiscale verrichtingen (maandelijks)
—  Bijlagen tot het Belgisch S taatsblad

NJ.S.
—  Statistisch Jaarboek  van België
—  Statistisch Tijdschrift
—  Financiële statistieken
—  W eekbericht

N £.B .
—  Tijdschrift van de N.B.B.
—  Statistieken opgem aakt op basis van de jaarreken in 

gen voorgesteld volgens het schema da t bepaald is bij 
koninklijk besluit van 8 oktober 1976 (jaarlijkse 
brochure gepubliceerd door de Balanscentrale)

Bankcommissie
—  Jaarverslag

Beurscommissie te Brussel
—  Indexen en statistieken

B. COMMENTAAR PER TABEL

Tabel XVII-1

Beursomzet, koerspeil en rendem ent van de effecten

1. Basisgegevens
a. Inhoud : De tabel bevat een aantal indicatoren van het 

Belgische beurswezen :
—  de gemiddelde beursactiviteit of de omzet per 

beursdag geeft het gemiddelde per beurszitting 
verhandeld kapitaalbedrag (zie ook tabel 
X V II-2);

—  een tweede indicator betreft het koersverloop van 
de ter beurze genoteerde effecten (zie ook tabel 
X V II-3);

—  tenslotte w ordt een overzicht gegeven van het 
verloop van het gemiddelde rendem entspercen- 
tage van de aandelen.

b. Eenheden : Rekenkundige gemiddelden per jaar.
—  omzet per beursdag : dagelijkse gemiddelden in 

miljoenen franken;
—  aandelennoteringen : gemiddelde van 24 bereke

ningen (op de 10de en de 25ste van iedere 
m aand);
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—  rendem entspercentages van de aandelen : gem id
delde van de gegevens aan het einde van elke 
m aand.

c. Bronnen :
—  O m zet per beursdag : Beurscommissie te Brussel

— Indexen en statistieken;
—  aandelennoteringen : N .I.S . —  W eekberichten;
—  rendem entspercentages : K redietbank -  « Beurs

en Bankberichten » -  « W eekberichten ». De K re
dietbank berekent een dividendrendem ent sedert 
de heropening van de Brusselse aandelenm arkt na 
de tweede wereldoorlog, m aar de reeks vertoont 
verschillende breuken, onder meer begin 1974.

d. Frequentie : Jaargegevens. Frequentere gegevens zijn
beschikbaar :
—  omzet per beursdag : zie tabel X V II-2;
—  aandelennoteringen : zie tabel X V II-3;
—  rendem entspercentages : einde m aand.

Voor de omzet per beursdag zij verwezen naar tabel
X V II-2; voor de indexcijfers van de aandelennoteringen 
naar tabel X V I1-3.

H et dividendrendem ent van een aandeel w ordt verkre
gen door het nettodividend van het laatste boekjaar, zo 
nodig op tw aalf m aanden gebracht, te delen door de 
beurskoers.

Voor de gepubliceerde reeks w ordt op het einde van de 
m aand een rendem ent berekend door deling van de som 
van de dividenden der ondernem ingen, die in de selectie 
worden opgenomen, door de beurskapitalisatie. Nieuwe 
dividenden worden pas opgenomen bij de publikatie van 
een volledige jaarrekening van de ondernem ingen.

De berekening gebeurt trapsgewijs. De lijst der onderne
mingen, genoteerd op de Brusselse beurs en opgenomen 
in de berekening, bevat het volgende aan tal ondernem in
gen op het ogenblik van de hervorm ingen :

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

31.12.1974

Rubriek 21.12.1967
T otaal w aarvan : w aarden met 

in ternationaal karakter

Financiële ondernem ingen ...................
O penbare nutsbedrijven........................
W arenhu izen .............................................
Industriële ondernem ingen ..................

W aarden met internationaal karakter , 

Eindtotaal....................................................

8
6
4

50

68
7

13
8
2

44

67

75 67

Om het algemene rendem entspercentage te berekenen 
gebruikt men het procentuele belang van de beurskapita
lisatie van de rubrieken.

Voor verdere toelichtingen verwezen zij naar de volgende 
artikelen in de W eekberichten van de K redietbank :
—  « Vernieuwing van de aandelenbeursindex van de 

K redietbank », 23ste jaargang, num m er 12, 23 m aart
1968.

—  « De K redietbank-aandelenm arktindex in een nieuw 
kleedje», 31ste jaargang, num m er 41, 29 oktober 
1976.

Tabel XVII-2

O p de Brusselse beurs verhandelde kapitalen —  Obliga
ties van vennootschappen en aandelen

1. Basisgegevens
a. Inhoud : De gemiddelde beursactiviteit of omzet per 

beursdag te Brussel, da t wil zeggen de gemiddelde 
per beurszitting verhandelde kapitalen, in de vorm 
van obligaties van vennootschappen en aandelen, 
exclusief de obligaties van de overheidsbedrijven die 
verhandeld worden op de rentenm arkt (zie tabel
X V I-10 « O m zet ter beurze op de rentenm arkt »).

b. Eenheid : M iljarden franken; de oorspronkelijke statis
tiek is opgesteld in franken.

c. Bron : Beurscommissie te Brussel —  Indexen en 
Statistieken (bevat gedetailleerde statistieken over de 
beursomzet onder meer ook over het aantal verhan
delde stukken).

De statistiek is beschikbaar vanaf 1898 met als bronnen 
de « M oniteur des Intérêts M atériels » (1898-1924), de 
N.B.B. (1927-1940) en het « Bulletin de Statistiques de la 
Commission de la Bourse de Bruxelles » (vanaf 1940).

d. Frequentie : M aand- en jaargegevens. E r bestaan 
gegevens per beurszitting.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
De omzet betekent in dit geval, de gezamenlijke verhan
delingen waarbij de effecten van eigenaar veranderen. 
Hij slaat dus op één deel van de ganse verhandeling daar 
elke verkoop natuurlijk overeenstemt met een aankoop.

De gegevens zijn niet rechtstreeks vergelijkbaar noch met 
die van tabel X V I-10 « O m zet ter beurze op de renten
m arkt » noch met de « zakencijfers » die sommige andere 
beurzen publiceren.
In  beide gevallen dienen de huidige cijfers eerst verdub
beld te worden.
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De omzet om vat zowel de transacties in Belgische en 
buitenlandse effecten als de verrichtingen op de contant
en de term ijnm arkt inclusief de verhandelingen van 
winstdelende en converteerbare obligaties, obligaties met 
w arrant, rechten, w arrants en tijdelijk genoteerde effec
ten. De verhandelingen op de bijkomende veilingen 
worden niet opgenomen.

Tabel XVII-3

Aandelennoteringen op de Brusselse en Antwerpse 
beurzen —  C ontan tm ark t

1. Basisgegevens
a. Inhoud : Indexcijfers betreffende het verloop van de 

aandelennoteringen op de Brusselse en Antwerpse 
beurzen (contantm arkt) op de 10de van elke m aand, 
ingedeeld in Belgische en buitenlandse effecten. De 
eerste zijn verder ingedeeld naar de economische 
sector.

b. Eenheid : Indexcijfers op basis 1970 =  100.

c. Bron : N .I.S . : W eekbericht; Financiële statistieken; 
Statistisch Jaarboek  van België — Hoofdstuk « Wissel, 
renten en beurs ».

De « M oniteur des Intéréts M atériels » publiceerde 
vanaf november 1918 trimestriële indexcijfers (basis 
31.12.1913 =  100) nopens het verloop van de aandelen
koersen op de Brusselse beurs.

De N.B.B. berekende gelijkaardige maandelijkse cijfers 
(basis 03.01.1928 en later 1936/1938 =  100) vanaf 1928. 
De statistiek werd overgenomen en uitgebreid door het 
N .I.S . in 1943.

d. Frequentie : 10de dag van elke m aand (of de eerstvol
gende beursdag); het N .I.S . publiceert eveneens een 
indexcijfer op de 25ste dag van elke m aand (of de 
eerstvolgende beursdag).

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
De indexcijfers van de op de Brusselse en Antwerpse 
beurs genoteerde effecten worden berekend op basis van 
alle genoteerde aandelen (exclusief de tijdelijk geno
teerde). De effecten die op de beide beurzen worden ge
noteerd worden slechts eenmaal in aanm erking ge
nomen.

Voor de Belgische effecten worden de koersen gewogen met 
het aantal op de beurs toegelaten effecten, da t wil zeggen 
d at hun beurskapitalisatie wordt berekend.

Om  het zuivere effect van het koersverloop te berekenen 
en de invloed uit te schakelen van de wijzigingen in het 
aantal ter beurze toegelaten effecten of in het kapitaal da t 
ze vertegenwoordigen, wordt een kettingm ethode ge
bruikt.

De volgende formule w ordt toegepast :

ƒ = ^9 ƒ
I n v  r  l n-l

k n—1

waarin :
„ =  huidige dag; =  vorige berekeningsdag. 
q =  het aantal effecten van de w aarden w aarin zich 

geen wijziging voordeed tussen n en in het 
aantal toegelaten effecten of in het kapitaal da t ze 
vertegenwoordigen.

C =  noteringen.

De indexcijfers voor de buitenlandse effecten zijn de gewone 
rekenkundige gemiddelden van de individuele index
cijfers van elk genoteerd effect.

De gebruikte formule is dus als volgt : 

y Cn

! -  C-  I

waarin :
N  =  aantal in aanm erking genomen noteringen.

H et indexcijfer van de Belgische industriële effecten heeft 
betrekking op de volgende sectoren : elektriciteit en gas, 
ijzer- en staalnijverheid, m etaalverwerkende nijverheid, 
non-ferrometalen, scheikundige nijverheid, steenkool
mijnen, spiegelglas- en glasfabrieken, bouw, textielnij
verheid en diverse nijverheid.

Tabel XVII-4

Rendem ent van de vennootschappen op aandelen 

1. Basisgegevens
a. Inhoud : De tabel bestaat uit twee delen :

1970 tot 1976 —  Statistiek van het rendem ent van de 
Belgische vennootschappen op aandelen;
1977 tot 1980 —  Globalisatie van de jaarrekeningen 
van de ondernem ingen die niet tot de financiële sector 
behoren (zie tabellen XVII-11 en X V II-12).
In  beide gevallen worden een aantal gegevens ver
meld die het mogelijk maken het rendem ent van de 
vennootschappen te ramen.

b. Eenheid : M iljarden franken, uitgezonderd het aantal 
getelde vennootschappen (eenheden).

c. Bronnen :
1970 tot 1976 —  N.I.S. : Statistisch Jaarboek  van 
België -  Hoofdstuk « Inkomens en vermogen »; Sta
tistisch Tijdschrift; Financiële statistieken.
De statistiek is beschikbaar vanaf 1929 met als 
bronnen de N.B.B. (1929-1946) en het N .I.S . (vanaf 
1947).

1977 tot 1980 —  N.B.B. -  Balanscentrale -  Statistie
ken opgem aakt op basis van de jaarrekeningen voor
gesteld volgens het schema da t bepaald is bij het 
koninklijk besluit van 8 oktober 1976.

d. Frequentie : Jaarcijfers. De N .I.S.-reeks heeft be
trekking op het ja a r  van de dividendbetaling; de 
N.B.B.-reeks op het ja a r  van de afsluiting van de 
jaarrekening.
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a. 1970-1976 —  Statistiek van het rendement van de Belgische 
vennootschappen op aandelen

De gegevens worden geput uit de balansen van de 
naamloze vennootschappen en de com m anditaire ven
nootschappen op aandelen —  naar Belgisch recht —  
verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
De coöperatieve vennootschappen en de personenven
nootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn uit
gesloten.

De resultaten van de buitenlandse m aatschappijen die 
tot publicatie in België verplicht zijn, worden niet 
opgenomen, evenmin als die van de openbare en gelijk
gestelde instellingen.

De reserves in deze statistiek bevatten niet de reserves 
voor te betalen belastingen of voor dubieuze debiteuren, 
noch de am ortisaties. H et zijn de reserves bij de aanvang 
van het boekjaar; ze kunnen eventueel negatief zijn. De 
gepubliceerde reserves zijn het verschil tussen de posi
tieve en negatieve reserves (overdrachten van verliezen).

De winst- en verliessaldi hebben werkelijk betrekking op 
het beschouwde boekjaar; de overdrachten van voor
gaande boekjaren worden eruit verwijderd. H et zijn 
nettosaldi vastgesteld na afschrijving.

De opgegeven dividenden zijn bruto, dit wil zeggen 
inclusief de roerende voorheffing ten laste van de aan
deelhouder. D aar een zeker aantal vennootschappen 
deelnemingen bezitten in andere ondernem ingen, die 
hun activiteit uitoefenen in dezelfde sector of in andere 
sectoren, is een deel van de dividenden twee- of zelfs 
m eerm aals geteld in de loop van de opeenvolgende 
boekjaren.

b. 1977-1980 —  Globalisatie van de jaarrekeningen van de 
ondernemingen die niet tot de financiële sector behoren

Voor de statistische populatie, de globalisatie en de 
sectoriële hergroeperingen zij verwezen naar de commen
taar bij de tabellen X V II - l le n  X V II-12.

c. Sector : Elektriciteit

De N.I.S.-reeks heeft betrekking op de private onderne
mingen die zich toeleggen op de produktie, de coördina
tie en de distributie van elektriciteit. De N.B.B.-reeks 
voegt hieraan toe de ondernem ingen voor de produktie 
en de distributie van gas, stoom en warm  water. H et 
geringe aantal in 1980 getelde ondernem ingen wordt 
verklaard door de beperking tot de werkelijk goedge
keurde en officieel neergelegde balansen terwijl voorheen 
eveneens de nog niet officiële gegevens van de intercom 
m unale verenigingen werden meegerekend op basis van 
de jaarrapporten .

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Tabel XVII-5

Emissies van vennootschappen

1. Basisgegevens
a. Inhoud : Privé en openbare uitgiften van aandelen of 

deelbewijzen en obligaties van de naamloze vennoot
schappen, de com m anditaire vennootschappen op 
aandelen en de personenvennootschappen met be

perkte aansprakelijkheid —  allen naar Belgisch recht. 
De aandelenemissies hebben betrekking op zowel de 
oprichtingen van vennootschappen als de kapitaals
verhogingen van reeds bestaande vennootschappen.

b. Eenheid : M iljarden franken; het N .I.S. publiceert de 
cijfers in miljoenen franken.

c. Bronnen :
1970 tot 1975 (voor de aandelen) en 1970-1978 (voor 
de obligaties) : N .I.S . : Statistisch Jaarboek  van Bel
gië, Hoofdstuk « K apitaalm arkt, niet geldscheppende 
instellingen »; Statistisch Tijdschrift; Financiële sta
tistieken. (De cijfers werden gewijzigd door de 
N .B.B.).
Overige ja ren  : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. — 
Statistieken -  Tabel X V II-5  (alleen voor de aan 
delenemissies en de bruto  niet doorlopende obligatie- 
emissies).

De statistiek is beschikbaar vanaf 1919 met als bronnen 
het verslag van de Banque d ’O utrem er (1919-1926), de 
N.B.B. (1927-1946) en het N .I.S . (vanaf 1947).

d. Frequentie : Jaarlijkse gegevens.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
a. Aandelenemissies

De gegevens worden verkregen door de ontleding van de 
akten verschenen in de bijlagen van het Belgisch S taats
blad.

De datum  van opnam e in de statistiek is, in principe, die 
van de akte.

W orden in de statistiek niet opgenomen :
—  de buitenlandse m aatschappijen die tot publicatie in 

België verplicht zijn (de vennootschappen van Bel
gisch recht met hoofdbedrijvigheid in het buitenland 
worden in de statistiek opgenomen);

—  de kapitaalwijzigingen van openbare en gelijkgestelde 
instellingen.

In tegenstelling met de N .I.S .-statistieken, zijn de opvra- 
gingen (bijstortingen) in de cijfers van de oprichtingen en 
verhogingen voor de periode 1970-1975 begrepen.

De samensmeltingen worden behandeld als een ontbin
ding voor een van de vennootschappen en een kapitaal
verhoging voor de andere, tenzij de sam ensm eltende 
vennootschappen een nieuwe vennootschap vormen, 
waarbij alle versmolten vennootschappen als ontbonden 
aangezien worden.

De netto-uitgiften om vatten de bedragen gestort bij de 
inschrijving op de aandelen en de uitgiftepremiën; de 
stortingen andere dan in geld worden niet in aanm erking 
genomen.

Zie ook tabel X V II-6.

b. Obligatie-emissies

De gegevens worden verstrekt door de Bankcommissie en 
de financiële instellingen en eventueel aangevuld met 
inlichtingen geput uit een jaarlijkse enquête van de 
N.B.B., en later verbeterd op basis van gegevens beko
men bij de ontleding van de gepubliceerde balansen.
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De niet doorlopende uitgiften hebben betrekking op 
leningen die op een bepaalde datum  voor een bepaald 
bedrag, en dit zoveel mogelijk globaal, worden geplaatst.

De doorlopende uitgiften (on tap) betreffen de leningen 
waarvan de effecten door de geldschieters doorlopend 
kunnen worden verkregen en dit, ten m inste voor de 
openbare uitgiften, tot een door de Bankcommissie 
toegelaten globaal bedrag en afsluitdatum .

De leningen van de Staat, provincies en gemeenten en 
van de openbare en gelijkgestelde instellingen en de 
uitgiften in vreemde m unten komen niet in aanm erking.

In  tegenstelling met de door het N .I.S . gepubliceerde 
statistieken zijn eveneens uitgeschakeld :
—  de doorlopende en de niet-doorlopende uitgiften van 

de N .M .K .N . en de SABENA, die voorkomen in 
tabel XVI-1 «U itg iften  van de overheidssector in 
Belgische franken voor meer dan een ja a r  »;

—  de netto-uitgiften van obligaties en kasbons der 
Belgische banken, die onder meer voorkomen in de 
tabellen X III-6  « Oorzaken van de veranderingen in 
de geldhoeveelheid ».

De netto-uitgiften om vatten de nieuwe uitgiften en het 
overschot van vroegere uitgiften verm inderd met de 
conversieleningen en de terugbetalingen.

Tabel XVII-6

O ntbindingen en kapitaalverm inderingen

1. Basisgegevens
a. Inhoud : De tabel bevat een overzicht van het aantal 

en het bedrag van de ontbindingen (door liquidatie of 
door fusie) en van de kapitaalverm inderingen van 
naam loze vennootschappen, com m anditaire vennoot
schappen op aandelen en personenvennootschappen 
m et beperkte aansprakelijkheid, alle naar Belgisch 
recht.

b. Eenheid : M iljarden franken; het N .I.S. publiceert de 
cijfers in miljoenen franken.

c. Bron : N .I.S . : Statistisch Jaarboek van België, 
Hoofdstuk « K apitaalm arkt, niet geldscheppende 
instellingen »; Statistisch Tijdschrift; Financiële sta
tistieken.

De statistiek bestaat vanaf 1929 m aar is niet beschikbaar 
voor de ja ren  1976-1980.

d. Frequentie : Jaarlijkse gegevens.

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
Zie tabel X V I1-5 « Emissies van vennootschappen —
a) Aandelenemissies ». Bij een fusie note;ert men voor de 
vennootschap die verdwijnt een kapitaalverm indering 
(ontbinding) en voor de andere een kapitaalverhoging.

Indien de fusionerende vennootschappen een nieuwe 
ondernem ing vormen, noteert men een oprichting en 
twee of meer ontbindingen.

Tabel XVII-7
Uitgiften van aandelen van Belgische vennootschappen 

Tabel XVII-8

O penbare uitgiften van obligaties van Belgische vennoot
schappen

Tabel XVII-9

Fusies, opslorpingen en kapitaalverhogingen door 
verwerving van participaties

Basisgegevens
a. Inhoud : De drie tabellen geven het detail van de 

verrichtingen van een m iljard en meer van Belgische 
vennootschappen inzake :
1. aandelenuitgiften;
2. openbare niet doorlopende obligatie-uitgiften (in

clusief de convertibele leningen);
3. fusies, opslorpingen en kapitaalverhogingen door 

verwerving van participaties.

De totale uitgiften van aandelen en obligaties zijn te 
vinden in tabel X V II-5.

b. Eenheden : H et bedrag van de verrichtingen wordt 
gegeven in m iljarden franken m aar w ordt in de 
bijlagen tot het Belgisch S taatsblad vermeld in 
franken.

H et rentepercentage van de obligatie-uitgiften is vermeld 
in procenten van het uitgegeven nom inaal bedrag vóór 
fiscale afhouding aan de bron; de looptijd in ja ren  is 
berekend tot de eindvervaldag.

c. Bron : Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Tabel XVII-10

Emissies van obligaties van niet-ingezetenen op de 
Belgische m arkt

1. Basisgegevens
a. Inhoud : De tabel geeft een overzicht van de openbare 

en privé obligatie-uitgiften luidende in Belgische 
franken van niet-ingezetenen (inclusief de internatio
nale instellingen).

b. Eenheden : Nom inaal rentepercentage en emissie- 
koers : in procenten van het nom inale bedrag van de 
uitgifte; looptijd : te lopen ja ren  tot de eindvervaldag; 
in België uitgegeven bedrag : miljoenen Belgische 
franken; rendem ent op de eindvervaldag : in procen
ten van de belegde som.

c. Bronnen : Bankcommissie en kranten.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling

De opgegeven rentepercentages zijn bruto, da t wil zeg
gen voor enige fiscale afhouding bij de bron.

H et rendem ent op de eindvervaldag is de rentevoet die, 
toegepast bij de berekening van de actuele w aarde van de 
coupons en de terugbetaling op de eindvervaldag, die 
actuele waarde gelijk stelt aan  de belegde som.
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Balansen van de ondernem ingen (na winstverdeling)

1. Basisgegevens
a. Inhoud : De tabel geeft een overzicht van de geglobali- 

seerde balansen opgesteld door de Balanscentrale, 
voor de boekjaren 1977 tot 1980, van de ondernem in
gen die niet tot de financiële sector behoren (m et een 
indeling naar grote economische sector).

b. Eenheid : M iljarden franken. De statistieken van de 
Balanscentrale zijn opgesteld in duizenden franken.

c. Bron : N.B.B. : Balanscentrale -  Statistieken opge
m aakt op basis van de jaarrekeningen voorgesteld 
volgens het schema da t bepaald is bij koninklijk 
besluit van 8 oktober 1976.

d. Frequentie : Jaarcijfers. H et betreft de gegevens van de 
ondernem ingen die respectievelijk in 1977, 1978,
1979 en 1980 hun jaarrekening hebben afgesloten en 
w aarvan de jaarrekening op de afsluitdatum  was 
toegekomen.

Tabel XVII-11

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
De wet van 24 m aart 1978 betreffende de openbaar
making van de akten en van de jaarrekeningen van de 
handelsvennootschappen en van de burgerlijke vennoot
schappen die de rechtsvorm van een handelsvennoot
schap hebben aangenom en, heeft de N.B.B. ermee belast 
een afschrift a f te leveren van de jaarrekeningen die haar 
door de griffies van de rechtbanken van koophandel 
worden toegezonden en heeft haar tevens de bevoegdheid 
verleend om naamloze globale statistieken te publiceren 
betreffende de gegevens of een gedeelte van de gegevens 
u it de rekeningen van de ondernem ingen.

a. Statistische populatie

De wet van 24 m aart 1978 bepaalt da t :
—  de naamloze vennootschappen, de com m anditaire 

vennootschappen op aandelen, de coöperatieve ven
nootschappen en de personenvennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid hun jaarrekening in twee 
exemplaren op de griffie van de rechtbank van koop
handel dienen neer te leggen;

—  de griffier een exem plaar van elk van de neergelegde 
jaarrekeningen toezendt aan de N.B.B. die voor de 
verspreiding ervan zorgt.

Deze jaarrekeningen kunnen in drie grote groepen wor
den ondergebracht, namelijk die van de ondernem ingen :
1. uit de financiële sector;
2. die geen deel uitm aken van de financiële sector (zie 

pun t 1°), en die evenmin één van de hierna onder 
pun t 3° vermelde groottedrem pels overschrijden;

3. die evenmin behoren tot de financiële sector m aar die 
ten minste een van de volgende groottedrem pels over
schrijden : een gemiddelde jaarlijkse tewerkstelling 
van 50 werknemers; een omzet van 50 miljoen frank, 
de belasting over de toegevoegde waarde niet meege
rekend; een balanstotaal van 25 miljoen frank. Deze 
ondernem ingen dienen jaarrekeningen openbaar te 
maken die naar vorm en inhoud beantwoorden aan

het genormaliseerd schema dat bepaald is bij het 
koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking 
tot de jaarrekening van de ondernemingen.

De genorm aliseerde jaarrekeningen —  bestaande uit een 
balans, een resultatenrekening en een toelichting — 
dienen als basis voor de gepubliceerde statistieken.

De ondernem ingen die deze jaarrekeningen openbaar 
gem aakt hebben zijn hoofdzakelijk actief op het vlak van 
de produktie van verhandelbare goederen en niet-finan- 
ciële diensten. De statistieken om vatten ook de jaarreke
ningen opgesteld volgens het koninklijk besluit van
29 november 1977 door de portefeuillem aatschappijen 
die onderworpen zijn aan het koninklijk besluit num m er 
64 van 10 novem ber 1967, in de m ate da t de betrokken 
m aatschappijen een belangrijke activiteit uitoefenen in 
de vermelde bedrijfstakken.

D aarentegen werd geen rekening gehouden m et de 
jaarrekeningen van de ondernem ingen die hun m aat
schappelijke zetel in België hebben, m aar die practisch al 
hun activiteiten uitoefenen in het buitenland. Hetzelfde 
geldt voor de jaarrekeningen van de ondernem ingen die 
in staa t van vereffening zijn; de rekeningen die ze verder 
dienen openbaar te m aken weerspiegelen immers geen 
norm ale activiteit.

De gepubliceerde statistieken bestaan uit sectoriële her
groeperingen van balansen, resultaatrekeningen (zie ta
bellen X V II-4  en X V II-12) en —  vanaf het boekjaar 
1980 —  bepaalde hoofdrubrieken uit de toelichting; ze 
hebben betrekking op de vennootschappen die hun 
neergelegde jaarrekening hebben voorgesteld volgens het 
« volledig schema » of volgens het « beknopt schema ».

M et « volledig schem a » w ordt het standaardschem a 
bedoeld dat opgenomen is als hoofdstuk I in bijlage bij 
het eerder vermeld koninklijk besluit van 8 oktober 1976.

H et « beknopt schem a » vloeit voort uit artikel 39 van dit 
besluit da t de mogelijkheid biedt bepaalde gegevens 
samen te voegen of niet openbaar te maken. H et mag 
worden gebruikt door ondernem ingen die jaarlijks ge
middeld niet meer dan 100 werknemers in dienst hebben, 
voor zover hun omzetcijfer buiten de belasting over de 
toegevoegde w aarde niet hoger is dan 100 miljoen frank, 
het totaal van hun balans niet hoger is dan 50 miljoen 
frank, ze geen openbaar beroep hebben gedaan op het 
spaarwezen in de zin van de gecoördineerde wetten op de 
handelsvennootschappen en ze geen filiaal zijn van een 
ondernem ing die tot neerlegging of bekendm aking van 
haar jaarrekening wettelijk verplicht is.

Aan de basis van de statistieken liggen de gegevens zoals 
ze door de ondernem ingen zelf zijn openbaar gem aakt in 
de ter griffie van de rechtbank van koophandel neerge- 
lègde jaarrekeningen. Sommige vergissingen werden 
rechtgezet; ook werden ontbrekende bedragen toege
voegd. Daarbij kon gerekend worden op de medewerking 
van de betrokken ondernem ingen.

Ook de gegevens w aarvoor bepaalde vennootschappen 
door de M inister van Economische Zaken, in toepassing 
van artikel 15 van de wet van 17 ju li 1975 m et betrekking 
tot de boekhouding en de jaarrekening van de onderne
mingen, van openbaarm aking zijn vrijgesteld, m aar die 
op zijn verzoek om statistische redenen en vertrouwelijk 
aan de Balanscentrale zijn medegedeeld, zijn in de 
statistieken verwerkt.

230



b. Globalisaties

Globalisaties zijn het resultaat van de optelling van al de 
bedragen van gelijknamige rubrieken en onderrubrieken 
uit verschillende individuele jaarrekeningen, zodanig dat 
voor elke rubriek en subrubriek van het schema dat 
bepaald is bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 
een totaalbedrag wordt bekomen.

Voor rubrieken die, zoals bijvoorbeeld het bedrijfresul- 
taat, op het vlak van een ondernem ing met een positief of 
m et een negatief bedrag kunnen voorkomen, werd geen 
compensatie uitgevoerd; voor zulke rubrieken verschij
nen in de globalisaties de som van de positieve bedragen 
en de som van de negatieve bedragen afzonderlijk. Deze 
werkwijze laat toe een inzicht te hebben in de m anier 
waarop de nettobedragen —  die de lezer door com pensa
tie van de positieve en de negatieve bedragen gemakke
lijk zelf kan berekenen —  tot stand zijn gekomen.

Aangezien het daarenboven niet mogelijk was de on
derlinge financieel-economische relaties van de onderne
mingen die behoren tot eenzelfde hergroepering uit te 
schakelen, mogen de globalisaties niet gelijkgesteld wor
den met geconsolideerde rekeningen.

W anneer deze geglobaliseerde gegevens in de tijd worden 
vergeleken, dient rekening te worden gehouden m et een 
voorbehoud dat geldt voor elke vergelijking van statistie
ken die opgesteld zijn op basis van evoluerende en dus 
niet-identieke statistische populaties.

c. Sectorièle hergroeperingen

De basis van de sectoriële hergroeperingen is de « Alge
mene Systematische Bedrijfsindeling in de Europese Ge
meenschappen » (N .A .C.E.-nom enclatuur).

Sectoren Num m er 
N .A .C .E.-nom enclatuur

Gezamenlijke nijverheid...... 1 +  2 +  3 +  4
Verwerkende n ijverheid...... 2 +  3 +  4
B ouw nijverheid..................... 5
D iensten................................... 6 +  7 +  8 +  9 

(exclusief 81, 82, 91, 
93 tot 96 en 99)

H andel..................................... 6

Voor meer gedetailleerde cijfers en inlichtingen zij 
verwezen naar de boekdelen « Statistieken opgem aakt op 
basis van de jaarrekeningen voorgesteld volgens het 
schema dat bepaald is bij het koninklijk besluit van 
8 oktober 1976 » die, per boekjaar, worden uitgegeven 
door de Balanscentrale van de N.B.B.

Tabel XVII-12

Resultaatrekeningen van de ondernem ingen

1. Basisgegevens
a. Inhoud : De tabel geeft een overzicht van de geglobali

seerde resultaatrekeningen opgesteld door de Balans
centrale van de N.B.B., voor de boekjaren 1977 tot 
1980, van alle ondernem ingen die niet tot de finan
ciële sector behoren enerzijds en van de ondernem in

gen die tot de verwerkende industrie behoren an
derzijds.

b. Overige gegevens : Zie tabel X V II-1 1.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
Zie com m entaar bij de tabellen X V II-4  en X V II-11.

O p te merken valt da t de rubrieken « Bedrijfsopbreng
sten » en « Bedrijfskosten » alleen betrekking hebben op 
de ondernemingen die een « volledig schem a » m edede
len aan de Balanscentrale. H et « beknopt schem a » 
om vat deze posten niet.

Tabel X V II-13

Belgische financiële instellingen —  K redietopeningen

1. Basisgegevens
a. Inhoud : De tabel geeft het bedrag van de kredietope

ningen die bij hun oorsprong werden toegestaan aan 
de bedrijven en particulieren en aan het buitenland 
door de voornaam ste categorieën financiële instellin
gen : banken, openbare kredietinstellingen en private 
spaarkassen.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bron : N.B.B. op basis van mededelingen door de 
betrokken financiële instellingen.

Vergelijkbare cijfers bestaan : 
voor de banken : vanaf 1969 (met een breuk in 1971); 
voor de openbare kredietinstellingen : vanaf decem
ber 1960 (m et een breuk in 1970); 
voor de private spaarkassen : vanaf 1967.

d. Frequentie : Banken : u itstaande bedragen per einde 
kwartaal.
Overige instellingen : per ja a r  gecumuleerde cijfers 
van de nieuwe kredietopeningen.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
a. Banken

De kredietopeningen hebben betrekking op de oorspron
kelijk door een bank verleende kas-, promesse-, accept-, 
disconto- en w arrantkredieten (ongeacht of het papier 
d a t kredieten vertegenwoordigt in het bezit is van de 
bank —  portefeuille of incassering — , door haar gemobi
liseerd of ter incassering overhandigd is). Zij omvatten 
dé voorschotten tegen effecten alsmede de voor rekening 
van buitenlandse correspondenten gegeven acceptaties. 
Zij om vatten niet de prolongaties tegen effecten, noch het 
door de cliëntele ter incassering overhandigde papier, 
behoudens w anneer de cliënt in rekening werd gecredi
teerd, noch de voorschotten aan correspondenten, noch 
het bij wijze van belegging verkregen papier.

De kas- en promessekredieten om vatten de investerings- 
kredieten.

Een kredietopening w ordt geacht verstrekt te zijn vanaf 
het ogenblik d a t de bevoegde dienst van de bank de vaste 
en definitieve beslissing heeft genomen een kredietver- 
bintenis aan te gaan. De gegevens om vatten eveneens de 
kredietoverschrijdingen en de overgangskredieten.
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Voor de definitie van de kredietvorm en, de begrippen 
« opening », « overschrijding » en « 'overgangskrediet », 
w ordt verwezen naar de richtlijnen die de Risicocentrale 
van de N.B.B. verstrekt aan de financiële instellingen 
voor de mededeling van de toegestane en opgenomen 
kredieten per kredietbegunstigde.

b. Openbare kredietinstellingen

H et betreft de nieuw toegestane kredieten. Voor de 
bepaling ervan kan, w at betreft de ASLK, het Gemeente
krediet van België, de N .M .K .N ., de N .K .B .K . en het 
N .I.L .K ., verwezen worden naar de bijlage I van de 
aanbeveling van m onetair beleid op 31 januari 1975 door 
de N.B.B. verstrekt aan  deze instellingen (Tijdschrift van 
de N.B.B. -  Le jaargang  — Deel I, num m er 2, februari
1975).

Voor de N .L .M . en het W oningfonds van de Bond der 
Kroostrijke gezinnen worden enkel de hypothecaire 
kredietaanvragen opgenomen, die slechts in geringe mate 
afwijken van hun totale kredietopeningen.

De annuleringen worden afgetrokken van de kredietope
ningen.

De breuk in 1970 of 1971 in de statistieken werd 
veroorzaakt door :
—  voor de banken : het opnemen van de promessekre- 

dieten in de statistiek;
—  voor de openbare kredietinstellingen gespecialiseerd 

in het beroepskrediet : de uitsluiting van de door het 
Gem eentekrediet van België toegestane kredieten aan 
de lagere overheid;

—  voor de ASLK : het opnem en van de sociale huis- 
vestingskredieten toegestaan door de erkende huis
vestingsm aatschappijen.

c. Private spaarkassen

De toegestane of geopende kredieten hebben theoretisch 
betrekking op de al dan niet hypothecaire kredieten, 
voorschotten en leningen.

Voor de bepaling ervan kan verwezen worden naar de 
bijlage I van de aanbeveling van m onetair beleid op 
31 januari 1975 door de N.B.B. verstrekt aan  de privé- 
spaarkassen (Tijdschrift van de N.B.B. -  Le jaargang  -  
Deel I, num m er 2, februari 1975).

In  werkelijkheid worden alleen de hypothecaire kredie
ten geteld tenzij bij één belangrijke private spaarkas.

Tabel XVII-14

Verplichtingen van de bedrijven en particulieren tegen
over de Belgische financiële instellingen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel bevat de u itstaande of opgenomen 
bedragen of omlopen van de gezamenlijke bij hun 
oorsprong door de belangrijkste financiële instellin
gen verleende kredieten aan de bedrijven en particu
lieren.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bron : N.B.B. : T ijdschrift van de N.B.B. -  Statistie
ken -  Tabel X V II-6 . De statistiek bestaat vanaf 
31 decem ber 1970. De wijzigingen in de vroeger be
staande gelijkaardige statistiek waren van die aard  
d a t een vergelijking van de oude reeks m et de nieuwe 
geen zin heeft.

d. Frequentie : Cijfers per einde kwartaal.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De statistiek wordt opgesteld op basis van de inlichtingen 
die de N.B.B ontvangt van de belangrijkste financiële 
instellingen. Zij om vat naast de discontokredieten, de 
acceptkredieten en de voorschotten die de bedrijven en 
particulieren bij de verschillende financiële instellingen 
verkrijgen ook de aankoop door deze laatste van obliga
ties uitgegeven door de bedrijven (inclusief de overheids
bedrijven). Deze obligatieleningen worden in aan 
merking genomen voor hun nom inale w aarde en niet 
voor hun boekwaarde.

Voor aanvullende inlichtingen wordt verwezen naar het 
T ijdschrift van de N.B.B., L ie  jaargang , Deel I, num 
m er 1, januari 1976 « W ijzigingen aangebracht in de 
kredietstatistieken gepubliceerd in het T ijdschrift ».

Tabel X V II-15
\

Hypotheekinschrijvingen

1. Basisgegevens
a. Inhoud : De tabel geeft het geraam de bedrag van de 

gezamenlijke hypothecaire inschrijvingen.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bron : Belgisch Staatsblad —  Berekeningen van de 
N.B.B.
Gepubliceerd in het Tijdschrift van de N.B.B. -  S ta
tistieken -  tabel X V II-7 .

d. Frequentie : Jaarcijfers; het T ijdschrift van de N.B.B. 
publiceert maandcijfers.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
H et bedrag van de hypothecaire inschrijvingen w ordt 
geraam d door het bedrag van de hypotheekrechten (zie 
« Toestand van de fiscale verrichtingen » in het Belgisch 
Staatsblad) te vermenigvuldigen m et 500. Deze bereke
ning vloeit voort uit het feit d a t het hypotheekrecht 2 per 
duizend bedraagt.

Door deze wijze van berekening zijn de hernieuwingen 
na vijftien ja a r  —  die ongeveer 1,5 pet. van het totaal 
bedragen —  in de cijfers begrepen, m aar niet de w ette
lijke hypotheken.

Tabel XVII-16

Disconto-, voorschotten- en acceptkredieten bij hun 
oorsprong verleend door de banken, de ASLK, de 
N .M .K .N . en de N .K .B .K . aan de bedrijven en particu
lieren en aan het buitenland
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1. Basisgegevens
a. Inhoud : De tabel verm eldt zowel de opgenomen als de 

toegekende bedragen van de discontokredieten, voor
schotten (inclusief die welke specifiek investeringen in 
vast kapitaal financieren) en acceptkredieten. De 
statistiek geldt voor de kredietopeningen van één 
miljoen frank of meer per begunstigde en voor de 
opnemingen op deze kredieten. De kredieten waarvan 
de begunstigde een Belgische ingezetene is staan 
vermeld in het eerste gedeelte en zijn ingedeeld naar 
de economische sector waartoe de begunstigde be
hoort; de kredieten w aarvan de begunstigde geen 
Belgische ingezetene is, zijn opgetekend in het tweede 
gedeelte en zijn ingedeeld naar het geografische 
gebied w aar de begunstigde gevestigd is.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  Statistie
ken -  tabel X V II-8 . De basis van de statistiek wordt 
gevormd door de mededelingen die de N.B.B. ont
vangt van de banken, de ASLK, de N .M .K .N . en de 
N .K .B .K . (exclusief de kredieten verleend via de door 
haar erkende kredietinstellingen).
D e statistiek bestaat vanaf 31 decem ber 1976.

d. Frequentie : Jaarlijks per einde jaar.

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
De statistiek vult de inlichtingen aan gepubliceerd in de 
tabellen X V II-13 en X V II-14 vermits ze een indeling 
m aakt van de toegekende en opgenomen bedragen naar 
de categorie van begunstigde.

Als begunstigde wordt beschouwd, de ondernem ing of de 
particulier die de kredietopening verkregen heeft en die, 
aldus, het initiatief heeft om er gebruik van te maken, een 
initiatief da t hij kan uitoefenen of wel door zelf tegenover 
de financiële instelling schulden aan te gaan, o f wel door 
zijn commerciële vorderingen a f te staan. U it deze 
definitie volgt da t de begunstigde van het krediet niet 
noodzakelijk de debiteur is.

De opgenomen bedragen bevatten noch de persoonlijke 
leningen en de kredieten ter financiering van de verkopen 
op afbetaling noch de hypothecaire leningen toegestaan 
aan de loon- en weddetrekkenden door de A.S.L.K..

De indeling van de kredieten w aarvan de begunstigde 
een Belgische ingezetene is, is over het algemeen geba
seerd op de aard  van de belangrijkste economische 
activiteit van deze begunstigde zoals ze werd vermeld in 
de mededeling van de eerste kredietopening aan de 
N.B.B. De indeling van de sectoren is gebaseerd op de 
« N om enclatuur » van de activiteiten, uitgegeven door 
het N .I.S.

De geografische indeling van de kredieten waarvan de 
begunstigde een niet-ingezetene is berust op de indeling 
die het I.M .F . gebruikt in haar publicatie « International 
Financial Statistics ».

Voor verdere inlichtingen zij verwezen naar het T ijd
schrift van de N.B.B. —  L i l le  jaargang , Deel I, num 
m er 5, mei 1978 « Een nieuwe statistiek : Toegestane en 
opgenomen bedragen van de door de banken en de be
langrijkste openbare kredietinstellingen aan de bedrijven 
en particulieren en aan het buitenland verleende kredie
ten, ingedeeld naar categorieën van begunstigden ».

Gemeenschappelijke beleggingsfondsen

1. Basisgegevens
a . Inhoud : De tabel bevat een overzicht van de activitei

ten van de Belgische gemeenschappelijke beleggings
fondsen en de netto-inschrijvingen in België op 
buitenlandse fondsen.

b. Eenheid : M iljarden franken; de Bankcommissie pu 
bliceert de cijfers in miljoenen.

c. Bron : Jaarverslagen van de Bankcommissie. De 
statistiek bestaat vanaf 31 decem ber 1957.

d. Frequentie : Cijfers per burgerlijk ja a r  en niet per 
balansjaar (alhoewel niet alle fondsen hun balans 
afsluiten op 31 december).

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
De gemeenschappelijke beleggingsfondsen zijn onver
deelde hoeveelheden roerende w aarden beheerd of gead
m inistreerd in om het even welke vorm voor rekening van 
de gemeenschappelijke eigenaars, w anneer de rechten 
van deze laatsten vertegenwoordigd zijn door order- of 
toonderefFecten die publiek geëm itteerd worden.

De wet van 27 m aart 1957 regelt de controle van de 
fondsen door de Bankcommissie.

a. Belgische gemeenschappelijke fondsen

De Belgische fondsen moeten beheerd worden door een 
erkende vennootschap.

Door bij de « inventarisw aarde bij het begin van de 
periode » de « netto-inbrengen » (zijnde het verschil 
tussen de « inschrijvingen » en de « terugbetalingen ») te 
voegen verkrijgt men de « onder beheer geplaatste acti
va ». Telt men hierbij de « meer- of m inw aarde in 
kapitaal », dan verkrijgt men de « inventarisw aarde aan 
het einde van de periode ».

De « inschrijvingen » zijn exclusief de pro ra ta ’s van 
inkomsten, kosten, belastingen en provisies betaald bo
ven de inventarisw aarde in kapitaal van de uitgegeven 
deelbewijzen.

De « te verdelen inkomsten » om vatten al de door de 
fondsen in het beschouwde burgerlijk ja a r  geïncasseerde 
inkomsten en interest pro ra ta ’s.

b. Buitenlandse fondsen

Voor de buitenlandse fondsen is alleen de openbare 
uitgifte van effecten, die de rechten van hun mede- 
eigenaars vertegenwoordigen, onderworpen aan een toe
lating. De tabel geeft dan ook alleen de netto-inschrij
vingen, zijnde het verschil tussen de inschrijvingen en de 
terugbetalingen.

De « buitenlandse fondsen » worden beheerd door ven
nootschappen naar Luxemburgs (hoofdzakelijk), Duits 
of Zwitsers recht. In  de meeste gevallen w aren Belgische 
banken betrokken bij de oprichting van de fondsen en /o f 
nemen zij deel aan het beheer. Bij de enkele zuiver 
buitenlandse initiatieven zijn Belgische banken belast 
met de uitgifte en de financiële dienst van de deelbe
wijzen in België.

Tabel XVII-17
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De buitenlandse fondsen om vatten niet de als vennoot
schap opgerichte beleggingsfondsen die in België publiek 
mogen uitgeven.

Tabel XVII-18

Nationale Investeringsm aatschappij —  Voornaam ste
balansposten

1. Basisgegevens

a . Inhoud : De tabel bevat de voornaam ste balansposten 
van de N ationale Investeringsm aatschappij (N .I.M .) 
opgericht krachtens de organieke wet van 2 april 1962 
(Belgisch Staatsblad van 18 april 1962).

b. Eenheid : M iljarden franken. De balans wordt gepu
bliceerd in franken.

c. Bron : Verslagen aan de algemene vergadering der 
aandeelhouders.

d. Frequentie : Jaarlijks.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De organieke wet van 2 april 1962 en de statuten van de
N .I.M . ondergingen verschillende hervormingen door de

wet van 14 april 1965 (Belgisch S taatsblad van 25 mei 
1965), het koninklijk besluit van 23 mei 1967 (Belgisch 
S taatsblad van 25 mei 1967), de wet van 30 december 
1970 (Belgisch S taatsblad van 1 januari 1971), de wet 
van 30 m aart 1976 (Belgisch S taatsblad van 1 april 1976) 
en de wet van 4 augustus 1978 (zie Bijlagen tot het 
Belgisch S taatsblad van 17 augustus 1978).

De N .I.M . oefent drie hoofdfuncties u it :
—  een ontwikkelingsopdracht : d it was de oorspronke

lijke opdracht van de N .I.M . D aardoor kan ze 
meewerken aan de uitbouw en de financiering van 
commerciële of industriële initiatieven;

—  het economisch overheidsinitiatief : deze taak werd 
aan de N .I.M . toevertrouwd in 1976 en werd in 1978 
verruim d. Zij om vat het oprichten, het deelnemen 
aan de oprichting of de uitbouw van leefbare onder
nemingen in het belang van de Belgische economie;

—  opdrachten voor rekening van de Staat.

Ten gevolge van de wet van 17 ju li 1975 heeft de N .I.M . 
vanaf het boekjaar 1977/1978 de nodige herschikkingen 
van een aantal balansposten doorgevoerd. E r dienden 
dus twee tabellen te worden opgesteld :
1. de balansen van 30 ju n i 1970 tot 30 septem ber 1977 

(balansen vóór winstverdeling);
2. de balansen van 30 septem ber 1977 tot 30 septem ber

1980 (balansen na winstverdeling).
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XVIII. Geldmarkt

A. ALGEMENE INLEIDING

De geldm arkt1 is de plaats w aar de relaties tussen 
financiële instellingen aangeknoopt of beëindigd worden, 
de ene op zoek naar korte-termijnbeleggingen voor hun 
beschikbare kasmiddelen, de andere op zoek naar onm id
dellijk beschikbare middelen in ruil voor hun vorderin
gen op korte term ijn. De Schatkist intervenieert in deze 
relaties als vrager van middelen; aan de relaties die op de 
geldm arkt tot stand komen, nemen ook regulerende of 
interm ediaire instellingen deel : de centrale bank en, in 
België, het H .W .I. en het Rentenfonds.

U itgaande van deze omschrijving is de « geldm arkt » het 
geheel van de m arkten w aarop
—  tussen de geldscheppende instellingen onderling (met 

inbegrip van het H .W .I.),
—  tussen de geldscheppende instellingen en de overige 

financiële instellingen,
—  tussen de ene en de andere en de Schatkist en het 

Rentenfonds,

enerzijds de fondsen worden verhandeld die worden 
aangeboden door de financiële instellingen op zoek naar 
mobiliseerbare korte-termijnbeleggingen; deze fondsen 
zijn de door deze instellingen ontvangen kasmiddelen die 
gedeeltelijk de tegenwaarde vormen van diverse, al dan 
niet m onetaire activa van de economische subjecten, 
anderzijds kortlopende schuldbewijzen worden verhan
deld die respectievelijk « on call »-verbintenissen zijn,

herdisconteerbaar handelspapier, schatkistcertificaten en 
certificaten uitgegeven door het Rentenfonds.

De tabellen geven de activiteit weer op drie onderdelen 
van de geldm arkt :
—  de daggeldmarkt;
—  de m arkt van het overheidspapier voor ten hoogste 

één jaar;
—  de m arkt van het handelspapier en de bankaccepten.

Bibliografie

N.B.B.
—  Jaarverslagen
—  Tijdschrift van de N.B.B. Een aantal artikels zijn 

aangeduid in de com m entaar per tabel.

Creditexport
—  Jaarverslag

Rentenfonds
—  Jaarverslag

H .W J.
—  Jaarverslag

B. COMMENTAAR PER TABEL

Tabel XVIII-1

Om zet op de daggeldm arkt2

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De bedragen die in deze tabel zijn opgeno
men om vatten de kapitalen die verhandeld zijn op de 
m arkt van het gewaarborgde daggeld, zowel die 
welke verhandeld zijn binnen het protocol van
30 april 1969 inzake de daggeldm arkt, als die welke 
verhandeld zijn buiten da t protocol. Deze laatste

1 Z ie N .B .B . —  T ijd sc h rif t v o o r D o c u m en ta tie  en  V o o rlic h tin g  : 
X X X V e  ja a rg a n g , deel I, n u m m e r  4, a p ril 1960; « D e g e ld m a rk t in 
B elgië »; X X X V I I e  ja a rg a n g , deel I ,  n u m m e r  3 en  n u m m e r  4, m a a r t  
en  a p ril 1962 : « D e  h e rv o rm in g  v an  1 ja n u a r i  1962 en  d e  B elg ische 
g e ld m a rk t ».

2 Z ie :
—  N .B .B . —  T ijd sc h rif t  voo r D o c u m e n ta tie  en  V o o rlic h tin g  

X X V Ie  ja a rg a n g , deel I ,  n u m m e r  5, m ei 1953 : « E en  n ieuw e 
s ta tis tie k  : d e  d a g g e ld m ark t (call m oney) ».

—  M erc ie r, P ., « L e m a rc h é  d u  call m o n ey  g a ra n ti  », B an k - en  
F in an c iew ezen , 1983, c ah ie r  24.

D e w ijze w a a ro p  de  re n te ta r ie v en  o p  d e  d a g g e ld m a rk t w o rd en  
b e p a a ld , s ta a t  b e sch rev en  in  de  c o m m e n ta a r  bij ta b e l X IX -4  
« D a g g e ld ren te  ».
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kapitalen, die worden verstrekt door een bepaald 
aantal instellingen die over een rekening-courant 
beschikken bij de N.B.B., en die worden opgenomen 
hetzij door het H .W .I., hetzij, w at m inder vaak 
voorkomt, door het Rentenfonds, maken slechts een 
zeer gering gedeelte uit van de markt.

b. Eenheid : M iljarden franken (op de m arkt van het 
gewaarborgde daggeld worden slechts bedragen in 
miljoenen franken verhandeld).

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. —  Statis
tieken —  Tabel X V III-1 . Deze reeks is beschikbaar 
vanaf 1947.

d. Frequentie : Daggemiddelden, per kw artaal en per 
jaa r . D it gemiddelde wordt berekend op basis van het 
totale aantal dagen gedurende de periode.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

O p de m arkt van het gewaarborgde daggeld worden de 
liquiditeiten geplaatst die niet langer dan één dag mogen 
worden uitgeleend. K rachtens het protocol —  de N.B.B. 
moet toezien op de naleving ervan —  is de deelnam e aan 
de m arkt voorbehouden voor de financiële instellingen 
van de openbare en de particuliere sector (banken en 
private spaarkassen) die dadelijk opvraagbare tegoeden 
ontvangen, of tegoeden op term ijnen van ten hoogste 
3 m aanden, evenals voor het H .W .I. en het Rentenfonds. 
Ten einde ervoor te zorgen da t de financiële instellingen 
op deze m arkt slechts een beroep zouden doen om 
tijdelijke kastekorten te dekken, hebben de deelnemers er 
zich bovendien toe verbonden de volgende voorschriften 
in acht te nemen :
—  berekend op basis van daggem iddelden per kalen

derkw artaal dienen hun uitgeleende bedragen aan 
daggeld op de gewaarborgde en op de niet-gewaar
borgde m arkt (met inbegrip van de transacties voor 
48 uur en het « call money ») ten minste gelijk te zijn 
aan hun op de beide m arkten opgenomen bedragen, 
en zelfs een overschot te vertonen da t in overeenstem
ming is m et de omvang van hun verplichtingen;

—  het totaal van hun uitgeleende bedragen op de 
gew aarborgde m arkt moet, per kalenderkw artaal, ten 
minste in overeenstemming zijn met het totaal van 
hun opgenomen bedragen;

—  in beginsel dienen alle daggeldtransacties in Bel
gische franken tussen de ondertekenaars van het 
protocol op de gewaarborgde m arkt te worden afge
wikkeld.

Deze voorschriften, die bedoeld zijn om de goede werking 
en het evenwicht van de daggeldm arkt op een ju ist 
rentepeil te w aarborgen, gelden niet voor het H .W .I. en 
het Rentenfonds die op deze m arkt een regulerende 
functie vervullen1.

De opgenomen m iddelen moeten gedekt zijn :
—  hetzij door Staatsw aarborg;
—  hetzij door een reële w aarborg. Deze w aarborg kan 

bestaan uit :
—  een bijzondere inpandgeving van overheidspapier 

bij de N.B.B., uitsluitend ter dekking van de 
opnem ingen van « call money »,

—  of een pand in overheidspapier da t als onderpand 
voor een voorschottenrekening wordt gedepo

neerd bij de N.B.B.2 onder aftrek, voor de duur 
van de daggeldopnem ingen, van de kredietope- 
ning.

Tabel X V III-2

Schatkistcertificaten in Belgische franken en certificaten 
van het Rentenfonds —  Indeling naar de soort effecten

1. Basisgegevens
a. Inhoud3 : Bedrag van de kortlopende leningen in 

Belgische franken aangegaan via de uitgifte van 
Schatkist- en Rentenfondscertificaten.

b. Eenheid : Nominale w aarde in m iljarden franken.

c. Bronnen : N.B.B. en M inisterie van Financiën. De 
statistiek is slechts beschikbaar vanaf 1970.

d. Frequentie : Bedragen in omloop aan het einde van 
ieder kwartaal.

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling

a. Uitgifte door de Schatkist

Voor de dekking van haar kastekorten die het gevolg zijn 
van de tijdsruim te die verloopt tussen haar begro
tingsuitgaven en -ontvangsten, doet de Schatkist een 
beroep op kortlopende leningen.

Deze leningen gebeuren via de uitgifte, op de m arkt, van 
schatkistcertificaten. De m arkt van het overheidspapier 
is slechts toegankelijk voor de handelsbanken, de private 
spaarkassen, de financiële instellingen van de overheids
sector en sommige overheidsbedrijven.

M omenteel geeft de Schatkist drie soorten van certifica
ten uit :
1. de doorlopende uitgiften van schatkistcertificaten op 

zeer korte termijn (1,2 en 3 m aanden). Deze certifica
ten worden dagelijks uitgegeven op verzoek van de 
inschrijvers; de N.B.B. treedt op als bem iddelaar : zij 
bepaalt de rente en kan het uitgiftevolume beperken;

2. de uitgiften in de vorm van maandelijkse toewijzin
gen van certificaten voor 6, 9 en 12 m aanden. De 
geschreven aanbiedingen van de inschrijvers worden 
overhandigd aan de N.B.B. en bekendgem aakt in 
aanwezigheid van een afgevaardigde van het M iniste
rie van Financiën. De aangehouden rente en de toe
gewezen bedragen worden eenstemmig bepaald door 
het M inisterie en de N.B.B. Deze toewijzingen heb
ben plaats op de tweede dinsdag van iedere m aand;

3. de « speciale » certificaten die de Schatkist recht
streeks op de m arkt uitgeeft, zonder interventie van 
de N.B.B. H et betreft certificaten w aarvan de ken
merken om verscheidene redenen (tussentijdse ver
valdag, verm inderde rente, enz.) niet beantwoorden 
aan de op de hiervoren beschreven m arkten heer-

1 Z ie  ta b e l X I V - 1 « H e rd isc o n te rin g - en  W a a rb o rg in s t i tu u t —  V o o r
n a a m s te  b a la n sp o s te n  o p  31 d e c e m b e r»  en ta b e l X IV -2  « R e n te n 
fonds —  V o o rn a a m ste  b a la n sp o s te n  o p  31 d e ce m b e r ».

2 Z ie  to e lich tin g  bij ta b e l X V II I -5 .
3 D e w ijze w a a ro p  de  re n te  v an  d e  S c h a tk is t-  en  R en ten fo n d sce rtif ic a - 

ten  w o rd t b e p aa ld , is to eg e lich t in ta b e l X IX -7  « R e n te ta r ie v e n  van  
d e  S ch a tk is tce rtif ic a ten  en  v an  d e  certif ic a ten  v a n  h e t R en ten fo n d s  ».
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sende uitgiftecriteria. Zij worden meer bepaald uitge
geven bij wijze van vooruitfinanciering van de staats
leningen.

Er zij op gewezen d a t de rubriek « 1.3 Speciale certifica
ten » eveneens drie andere categorieën van certificaten 
omvat. Gelet op hun specifiteit worden ze immers in de 
praktijk eveneens als speciale certificaten bestempeld. 
Déze niet op de m arkt uitgegeven certificaten zijn 
hoofdzakelijk de effecten Waaraan directe en indirecte 
voorschotten van de N.B.B. aan de Schatkist ten grond
slag liggen1; tot 18 ju li 1977, de dag w aarop ze werden 
afgeschaft, zijn de schatkistcertificaten van de tranche B 
eveneens in deze rubriek ondergebracht. H un statuut 
dateert van de m onetaire hervormingen van november 
1957 en jan u ari 19622.

T en slotte worden in Belgische franken luidende en niet 
rentende Schatkistcertificaten bij diverse internationale 
instellingen geplaatst (I.M .F ., In ternationale Ontwikke- 
lingsassociatie, Aziatische Ontwikkelingsbank, Afrikaans 
Ontwikkelingsfonds, Aziatisch Ontwikkelingsfonds, In 
ternationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling, Inter- 
am erikaanse O ntwikkelingsbank). Deze certificaten zon
der vooraf bepaalde termijn, maken het deze instellingen 
mogelijk om, indien nodig, onmiddellijk de Belgische 
franken te mobiliseren die de Belgische S taat heeft 
ingebracht bij wijze van deelnam e in hun kapitaal. H et 
in omloop zijnde bedrag van deze certificaten is opgeno
men in rubriek « 1.4 Diverse certificaten ». In  diezelfde 
rubriek komen eveneens de rentende certificaten voor 
w aarop is ingeschreven door een of andere buitenlandse 
officiële instelling.

b. Uitgifte door het Rentenfonds3

De certificaten van het Rentenfonds worden via weke
lijkse toewijzingen uitgegeven voor vier m aanden (iedere 
dinsdag). Aangezien het Fonds onder paritair beheer 
staat van vertegenwoordigers van het ministerie van 
Financiën en van de N.B.B., heeft deze laatste het recht 
advies uit te brengen over het bedrag en de rente van de 
door het Fonds uit te geven certificaten.

Tabel XVIII-3

Schatkistcertificaten in Belgische franken en certificaten 
van het Rentenfonds —  Indeling naar de inschrijvers

1. Basisgegevens
a. Inhoud : Totaal van de certificaten in Belgische fran

ken, uitgegeven door de Schatkist en het Rentenfonds 
(meer bepaald rubriek « 3. Algemeen totaal » van 
tabel X V III-2 ), ingedeeld naar categorie van in
schrijvers.

b. Eenheid : Nominale w aarde in miljarden franken.

c. Bronnen : N.B.B. en M inisterie van Financiën. De 
statistiek is slechts vanaf 1970 gepubliceerd.

d. Frequentie : Bedragen in omloop aan het einde van 
ieder kwartaal.

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
De banken, de private spaarkassen, de financiële instel
lingen van de openbare sector en bepaalde overheidsbe
drijven mogen inschrijven op de schatkistcertificaten.

H et Rentenfonds is eveneens gemachtigd schatkistcertifi
caten aan te houden die het dient te financieren met 
eigen middelen of, in het kader van de bijzondere 
bijstand van de N.B.B., door bij deze laatste een beroep 
te doen op voorschotten. De N.B.B. heeft overigens 
schatkistcertificaten in haar bezit ten belope van het 
beroep van de Schatkist op de directe voorschotten van 
de N .B.B.4.

De internationale instellingen, ten slotte, houden 
schatkistcertificaten aan die geen rente dragen en onm id
dellijk terugbetaalbaar zijn : de in deze rubriek opgeno
men bedragen zijn precies dezelfde als die welke voorko
men in rubriek « 1.4 Diverse certificaten » van tabel
X V III-2 . Deze certificaten vertegenwoordigen de parti
cipatie in Belgische franken van de Belgische S taat in het 
kapitaal van de instellingen. De rubriek om vat eveneens 
de rentende beleggingen in certificaten die buitenlandse 
overheidsinstellingen a f en toe doen.

Tabel X V III-4

Houders van het door de depositobanken gedisconteerde 
handelspapier en van de bankaccepten5

1. Basisgegevens
a. Inhoud : Indeling, naar gelang van het houderschap, 

van het opgenomen bedrag disconto- en acceptkre
dieten in Belgische franken die bij hun oorsprong 
door de banken werden toegestaan aan de bedrijven 
en particulieren (exclusief de financiële instellingen 
m aar met inbegrip van de overheidsbedrijven) en het 
buitenland.

b. Eenheid : M iljarden franken. H et opgenomen papier 
staat geboekt tegen zijn nom inale waarde.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. —  Statis
tieken —  Tabel X V III-2 . De statistieken zijn be
schikbaar vanaf 1963.

d. Frequentie : K w artaalgem iddelden voor de berekening 
w aarvan het bedrag aan het begin en aan het einde 
van de periode eenmaal, en de u itstaande bedragen 
aan het einde van de tussenliggende m aanden twee
m aal in aanm erking werden genomen.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
De eerste drie delen van de tabel geven de indeling weer

1 Z ie P. P e tit « L e re co u rs  d u  se c te u r  publifc à  la  B an q u e  N a tio n a le  de  
B elg ique  : 1950-1980 », T ijd sc h rif t v o o r d o c u m e n ta tie  v an  h e t M i
n is te rie  v an  financ iën , 1984, n u m m e r 3 en  de  to e lic h tin g  bij ta b e l
X I I I - 1 4  « B alan sen  v an  de  N a tio n a le  B an k  v a n  B elg ië » —  R u b rie 
ken  « O v e rh e id se flec ten  » en  « B ijzo n d ere  b ijs ta n d  a a n  h e t R e n te n 
fonds ».

2 V o o r v e rd e re  to e lich tin g  zij ve rw ezen  n a a r  ta b e l X IV -2  « R e n te n 
fonds —  V o o rn a a m ste  b a la n sp o s te n  o p  31 d e ce m b e r ».

3 D e ta a k  v a n  h e t R en ten fo n d s  w o rd t b esc h rev en  in  d e  to e lic h tin g  bij 
ta b e l X IV -2  « R en ten fo n d s  —  V o o rn a a m ste  b a la n sp o s te n  o p  31 d e 
c em b er ».

4 D e  in s titu tio n e le  d e ta ils  m e t b e trek k in g  to t d eze  d ire c te  en  in d irec te  
v o o rsch o tten  a a n  d e  S c h a tk is t z ijn  te ru g  te  v in d e n  in  d e  to e lich tin g  
bij de  tab e l X IV -2  « R en ten fo n d s  —  V o o rn a a m s te  b a la n sp o s te n  op  
31 d e cem b e r ».

5 Z ie N .B .B . —  T ijd sc h rif t  v o o r D o c u m e n ta tie  en  V o o rlic h tin g  : 
X L I I e  ja a rg a n g , deel I I ,  n r. 3, se p te m b e r 1967 : « N ieu w e  ta b e llen  
a a n g a a n d e  de  d isco n to k red ie ten , v o o rsc h o tte n  en  acc e p tk re d ie te n  
a a n  de  b ed rijv en  en  p a rtic u lie re n  en  a a n  h e t  b u ite n la n d  ».

237



van het handelspapier en van de bankaccepten die 
ondergebracht zijn op de m arkt van het privaatdisconto, 
m et andere woorden, niet bij de centrale bank. Rubriek 2 
om vat niet het deel van de portefeuille van het H .W .I. 
d a t gefinancierd w ordt door een beroep te doen op het 
herdisconto van de N.B.B., m aar uitsluitend het deel dat 
gefinancierd w ordt door opnemingen op de daggeld- 
m arkt of op de interbancaire markt.

Rubriek 3 geeft een overzicht van de portefeuille in het 
bezit van een reeks instellingen : niet-geldscheppende 
instellingen van de openbare sector —  met uitzondering 
van het H .W .I. — , verzekeringsm aatschappijen, hol
dingm aatschappijen, private spaarkassen, hypotheek- en 
kapitalisatiem aatschappijen, buitenlandse instellingen 
en internationale lichamen.

Aangezien de tabel enkel betrekking heeft op de kredie
ten die bij hun oorsprong werden verleend door de 
banken, om vatten de cijfers van rubriek 4 niet de directe 
kredieten van de N.B.B.

De statistische gegevens in deze tabel kunnen worden 
vervolledigd aan de hand van tabel X I I I - 11 « O pgeno
men bedragen van de discontokredieten, voorschotten en 
acceptkredieten bij hun oorsprong door de depositoban- 
ken verleend ».

Tabel XVIII-5

Herdiscontoplafonds en maandelijkse voorschottenquo- 
ta ’s van de financiële instellingen bij de N ationale Bank 
van België1

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Herdiscontoplafonds en m aandelijkse voor- 
schottenquota’s van de financiële instellingen bij de 
N.B.B. De hierna beschreven stelsels zijn van toepas
sing op de banken en, vanafju li 1974, op de openbare 
kredietinstellingen. V anaf 2 novem ber 1977 zijn ze 
eveneens van toepassing op het geheel van de private 
spaarkassen. Sommige van hen w aren reeds vanaf 
1975 vrijwillig toegetreden tot het stelsel.

b. Eenheid : M iljarden franken.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. —  Statis
tieken —  Tabel X V III-3 .

d. Frequentie : Gegevens per einde kw artaal. Gegevens 
per einde m aand zijn beschikbaar.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

a. Beschrijving van de tabel

H et eerste deel van tabel X V III-5  geeft de bedragen 
weer, aan het einde van het kw artaal, van het totaal van 
de individuele plafonds of subplafonds.

H et bedrag dat op deze plafonds of subplafonds aan het 
einde van ieder kw artaal in m indering w ordt gebracht, is 
opgenomen in het tweede deel van de tabel. H et derde 
deel geeft het verschil weer tussen de eerste twee delen, 
nl. de marges w aarover op de plafonds kan worden 
beschikt. Deze beschikbare marges geven de bedragen 
aan ten belope w aarvan de banken enerzijds hun herdis
conto bij de N.B.B. o f op de door het H .W .I. gehouden 
m arkt van het privaatdisconto van (niet-geviseerd) bij de

N.B.B. qualitate qua m obiliseerbaar papier, en an 
derzijds, tot 1974, hun beroep op het visum van de 
N.B.B. (voor looptijden die in m indering worden ge
bracht), nog zouden kunnen verhogen. E r zij echter op 
gewezen dat sommige banken geen enkel krediet toestaan 
d a t beantw oordt aan de kwalitatieve normen die de 
N.B.B. stelt voor herdiscontering (evenals voor de toe
kenning van haar visum, zolang deze procedure van 
toepassing was), en da t andere banken niet genoeg 
dergelijke kredieten verlenen om hun plafonds ten volle 
te kunnen gebruiken. De beschikbare marges overschat
ten derhalve de bedragen ten belope w aarvan de banken 
in hun geheel in de praktijk intensiever gebruik kunnen 
m aken van hun plafonds.

In het laatste deel van deze tabel zijn de bedragen 
opgenomen, aan het einde van het kw artaal, van het 
totaal van de afzonderlijke, m aandelijkse voorschotten- 
quo ta’s in rekening-courant, die in m indering worden 
gebracht tegen het norm ale tarief, en w aarop de finan
ciële instellingen een beroep kunnen doen.

b. Stelsel van de tot 1 november 1977 geldende herdisconto
plafonds

M et de bedoeling een perm anent m echanism e te creëren 
om de liquiditeit van de financiële instellingen doeltref
fend te beïnvloeden, legde de N.B.B. vanaf 1 mei 1969 
formele kwantitatieve beperkingen op aan de toekenning 
van haar visum en aan het herdisconto bij haar van niet- 
geviseerd papier. Deze grenzen, de herdisconto- en 
visumplafonds, w aren eveneens van toepassing op de 
mobilisering van bepaalde wissels op de door het H .W .I. 
gehouden m arkt van het privaatdisconto.

H et herdisconto- en visumplafond van iedere bank was 
vastgesteld op basis van het gem iddelde uitstaande 
bedrag, tijdens de tw aalf voorafgaande m aanden, van 
haar eigen middelen en van haar verplichtingen in 
Belgische franken tegenover haar niet-bancaire cliënteel 
in de vorm van deposito’s, kasbons en obligaties.

H et vaststellen van de plafonds in verhouding tot de 
werkingsmiddelen kon onder meer worden gerechtvaar
digd door het feit da t seizoenmatige of toevallige verm in
deringen van de deposito’s een van de belangrijkste 
factoren zijn die aanleiding kunnen geven tot een beroep 
op de laatste kredietgever. D at is ook de reden w aarom  
voorzien werd in geregelde aanpassingen van de plafonds 
aan het verloop van deze werkmiddelen. Zo w erden de 
plafonds aan het einde van de tweede m aand die volgt op 
het einde van elk kw artaal, opnieuw berekend op grond 
van het gemiddelde bedrag voor de tw aalf m aanden die

1 Z ie N .B .B . —  T ijd sc h rif t v a n  d e  N .B .B . : X L V Ie  ja a rg a n g ,  deel I, 
n u m m e r 1, ja n u a r i  1971 : « E en  n ieuw e  s ta tis tie k  : H e rd is c o n to -  en  
v isu m p la fo n d s  v an  de  b a n k en  bij d e  N .B .B . »; X L I X e  ja a rg a n g ,  deel 
I ,  n u m m e r 6, ju n i  1974 : « M ed ed e lin g  v a n  28 ju n i  1974 v an  de  
N .B .B . be tre ffen d e  d e  h e rd isco n to p la fo n d s  en  d e  v o o rsc h o tte n  in 
re k e n in g -c o u ra n t» ;  L e ja a rg a n g ,  deel I , n u m m e r  3, m a a r t  1 9 7 5 : 
« A a n p assin g  v a n  d e  h e rd isco n to - en v isu m p la fo n d s  v a n  d e  N a tio 
na le  B ank  v a n  B e lg ië»  en  deel I I ,  n u m m e r  3, s e p te m b e r  1 975 : 
« V e rh o g in g  v an  d e  h e rd isco n to p la fo n d s  en  v a n  d e  v o o rsc h o tte n q u o - 
ta ’s v an  d e  N .B .B . »; L ie  ja a rg a n g ,  deel I ,  n u m m e r  2, fe b ru a ri 1976 : 
« M aa tre g e l v a n  m o n e ta ir  be le id  »; L ie  ja a rg a n g ,  deel I I ,  n u m m e rs  
1-2, ju li-a u g u s tu s  1976 : « M a a tre g e le n  v an  m o n e ta ir  be le id  »; 
L l l e  ja a rg a n g , deel I I ,  n u m m e r  3, s e p te m b e r 1977 : « H e rv o rm in g  
v a n  h e t s telse l v a n  de  h e rd isco n to p la fo n d s  ».
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met dat kw artaal een einde nemen. Deze op de omvang 
van de verplichtingen gebaseerde algemene formule kon 
niet worden toegepast op alle banken. De bijzondere 
structuur van zekere banken en, in sommige andere 
gevallen, het belang van hun tegoeden in geviseerd 
handelspapier die voor de N.B.B. een on voorwaardelijke 
verplichting tot herdiscontering inhouden, hebben deze 
laatste gedwongen forfaitaire plafonds te voorzien. Zij 
werden vastgesteld op grond van de effectieve, gedurende 
een basisperiode u itstaande bedragen geviseerde wissels 
m et een looptijd van m inder dan twee jaa r , evenals van 
de bij de N.B.B. qualitate qua herdisconteerbare, niet- 
geviseerde wissels die hetzij gemobiliseerd werden bij 
deze laatste of op de door het H .W .I. gehouden m arkt 
van het privaatdisconto, hetzij in portefeuille werden 
gehouden door de betrokken bank. O p elk ogenblik geldt 
het hoogste bedrag als plafond voor iedere bank : het 
plafond berekend volgens de algemene formule of het 
forfaitaire bedrag.

O p de plafonds konden de volgende bedragen in m inde
ring worden gebracht :
—  het bedrag van het geviseerde papier van die bank 

m et een nog resterende looptijd van m inder dan twee 
ja a r  (inclusief het geviseerde Creditexport-papier);

—  het bedrag van het niet-geviseerde bij de N.B.B. 
geherdisconteerde papier;

—  het bedrag van het niet-geviseerde, bij de N.B.B. 
herdisconteerbaar papier d a t werkelijk op de m arkt 
van het privaatdisconto, gehouden door het H .W .I., 
gemobiliseerd werd.

Deze voorwaarden om bedragen in m indering te brengen 
van de plafonds werden verscheidene malen gewijzigd :
—  vanaf 31 m aart 1970 werd het geviseerde Credit- 

export-papier m et een nog resterende looptijd van 
meer dan een jaa r , er niet meer op geboekt;

—  In 1970 besloot de N.B.B. geleidelijk een einde te 
maken aan de procedure van het visum en het te 
vervangen door de certificering, een procedure die 
voor de N.B.B. geen formele verplichting tot herdis
contering inhoudt en die, net als het visum, enkel 
erkent dat het betrokken papier voldoet aan  de door 
de N.B.B. gestelde voorwaarden tot herdiscontering. 
Doel van de certificering is, voor de houders van het 
papier, de gevolgen te verzachten van de noodzaak 
waarin, de N.B.B. zich bevindt om de verlening van 
het visum te beperken met het oog op een voldoende 
beheersing van de omvang van het beroep d a t de 
banken op haar kunnen doen. H et bedrag aan uit
staande wissels met betrekking tot de buitenlandse 
handel neem t namelijk sneller toe dan de mogelijk
heden tot een norm aal beroep van het bankwezen op 
de kredietverlener in laatste instantie. H et gecertifi
ceerde papier w ordt slechts in m indering gebracht op 
het plafond op het ogenblik da t het effectief aan  de 
N.B.B. of aan het H .W .I. w ordt afgestaan. V anaf 
1 jun i 1970, werd het visum afgeschaft voor de
B .L.E.U .-uitvoer naar de E .E .G .-landen voor zover 
die transacties betaalbaar w aren binnen 120 dagen 
na de datum  van, aankom st der goederen : voor die 
transacties werd het visum vervangen door de certifi
cering. O p 10 ju n i 1970 werd beslist d a t de accepten 
w aaraan uitvoer naar de E .E .G .-landen ten grond
slag lag en die betaalbaar waren binnen 120 dagen na 
de datum  van de aankom st der goederen, eveneens

gecertificeerd konden worden indien de banken dat 
wensten. V anaf 17 augustus 1970 werd deze beslis
sing in toepassing gebracht op alle uitvoertransacties 
w aarvoor de N.B.B. haar visum toekende, m et uit
zondering van de transacties van C reditexport w aar
voor het stelsel van het visum bleef gelden. O p 2 april 
1971, werd de certificeringstechniek uitgebreid tot de 
accepten w aaraan invoer ten grondslag lag voor zover 
de banken dat wensten. V anaf 1 april 1974 werd de 
certificeringsprocedure van het handelspapier w aar
aan handelstransacties met het buitenland ten grond
slag lagen, algemeen van toepassing1. Derhalve werd 
het visum vanaf die datum  afgeschaft.

O m  het beleid beter a f te stemmen op de marktvoorwaar- 
den besloot de N.B.B. op 8 ju li 1974 de gebruikswijze van 
de herdiscontoplafonds van de banken en de openbare 
kredietinstellingen te herstructureren. H et plafond van 
iedere instelling kan dan worden gebruikt :
—  voor de helft voor herdisconto, hetzij rechtstreeks bij 

de N.B.B. tegen de door haar toegepaste officiële 
discontovoet, hetzij bij het H .W .I. tegen het door 
deze instelling toegepaste tarief, van geviseerd of 
gecertificeerd papier of van papier w aaraan binnen
landse handelstransacties ten grondslag liggen en die 
in aanm erking komen voor herdiscontering bij de 
N.B.B. en voor zover deze diverse wissels een reste
rende looptijd hebben van ten hoogste 120 dagen 
(subplafond A);

—  voor de helft voor herdiscontering bij het H .W .I. en 
tegen het door deze instelling toegepaste tarief, van 
geviseerd of gecertificeerd papier of van papier w aar
aan binnenlandse handelstransacties ten grondslag 
liggen die in aanm erking komen voor herdiscontering 
bij de N.B.B. en voor zover deze diverse wissels een 
resterende looptijd hebben van ten hoogste 120 d a 
gen, evenals van geviseerd of gecertificeerd C redit
export-papier met een resterende looptijd van meer 
dan 120 dagen en ten hoogste een ja a r  (subpla- 
fond B).

V oortaan wordt op de plafonds overigens enkel nog het 
bedrag in m indering gebracht van het herdisconteerbare 
werkelijk bij de N.B.B. of via het H .W .I. gemobiliseerd 
papier.

Tussen 8 ju li 1974 en 1 november 1977 heeft de N.B.B. 
de plafonds tot drie keer toe gesplitst : van 8 ju li 1974 tot 
31 m aart 1975, van 12 februari tot 16 ju n i 1976 en van 
23 ju li tot 19 december 1976.

In  het raam  van de aanw ending van deze plafonds, zij er 
ten slotte op gewezen da t het aangeboden papier gedu
rende de hele w aarnem ingsperiode, slechts in aan
merking kwam voor discontering binnen de door de 
toelatingsvoorwaarden van de N.B.B. bepaalde limieten. 
Aldus worden volgens een van deze voorw aarden enkel 
de wissels gedisconteerd w aaraan  handelstransacties ten 
grondslag liggen, die een looptijd hebben van ten hoogste 
nog 120 dagen, en die gew aarborgd zijn door drie 
solvabele handtekeningen. Als het om geviseerde of

1 V o o r h e t p a p ie r  d a t  v óó r d eze  d a tu m  gev isee rd  w as, heeft d e  N .B .B . 
z ich  g e h o u d en  a a n  h a a r  v e rp lic h tin g  to t h e rd isco n te r in g . D a a ro m  
w e rd e n  de  regels in za k e  h e t  b o ek en  o p  d e  p la fo n d s  n ie t gew ijz igd , 
beh a lv e  w a t h e t  C re d ite x p o r tp a p ie r  b e tre f t m e t een  n og  re s te ren d e  
lo o p tijd  v a n  ten  hoogste  een  j a a r  en  d a t  d o o r de  Pool z e lf  g e fin an c ierd  
w e rd  : d it  p a p ie r  w erd  n ie t m e e r in  m in d e rin g  g e b ra c h t.
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gecertificeerde « C reditexport »-wissels gaat, beloopt de 
voor herdiscontering bij het H .W .I. toegestane term ijn 
ten hoogste een jaa r. De m inim ale levensduur van het 
papier da t rechtstreeks bij de N.B.B. w ordt aangeboden 
voor herdiscontering bedraagt 7 werkdagen. Als het 
wordt aangeboden bij het H .W .I. is da t 10 werkdagen 
indien het papier geherdisconteerd w ordt tot op de reële 
vervaldag en 15 kalenderdagen als het tot op een 
conventionele vervaldag geplaatst wordt. Aan het papier 
da t het H .W .I. aan de N.B.B. aanbiedt, wordt inzake 
looptijd geen enkele beperking opgelegd.

c. Stelsel van de vanaf 2 november 1977 geldende herdisconte- 
ringsplafonds

N a acht ja a r  begon het in 1969 door de N.B.B. toegepaste 
stelsel duidelijk leemten te vertonen w at de m anier 
betreft w aarop het totale bedrag van de plafonds ver
deeld werd onder diverse financiële instellingen. De 
branchevervaging van de financiële instellingen en de 
institutionele wijzigingen die sedert 1969 hadden p laats
gevonden, met name de afschaffing van het visum en de 
ontwikkeling van een belangrijke interbancaire m arkt, 
hadden de draagw ijdte verm inderd van de argum enten 
die oorspronkelijk de toepassing rechtvaardigden van 
verschillende berekeningsformules voor de herdisconto- 
plafonds, naar gelang van de soort van financiële instel
ling. Derhalve is de N.B.B. op 2 november 1977 van start 
gegaan met een nieuwe m ethode waarbij het totale 
bedrag van de herdiscontoplafonds onder de financiële 
instellingen verdeeld w ordt volgens een enkele bereke
ningsformule, o f het nu gaat om banken, particuliere 
spaarkassen of openbare kredietinstellingen.
De verdeling van het totale bedrag van de herdisconto
plafonds onder de financiële instellingen moet norm aal 
gezien gebeuren op basis van de elementen die het 
gebruik ervan bepalen. In  principe worden de herdiscon
toplafonds aan de financiële instellingen toegekend om 
het hoofd te kunnen bieden aan seizoengebonden of 
toevallige kastekorten, m aar traditioneel dienen zij ook 
voor de financiering van een deel van de opgenomen 
bedragen van de kredieten aan de ondernemingen en 
particulieren.
H et eerste m otief om de plafonds te gebruiken, met name 
het dekken van kasbehoeften, houdt verband met het 
illiquiditeitsrisico d a t de financiële instellingen lopen, 
hetzij wegens opvragingen van middelen op korte termijn 
die hun worden toevertrouwd door de cliënteel, hetzij 
wegens opnemingen op kredieten die zij eerder hebben 
geopend en die de begunstigden nog niet hebben opge
nomen.

H et in aanm erking nemen van het tweede criterium; te 
weten de u itstaande bedragen van de opgenomen kredie
ten aan de bedrijven en particulieren, is verantwoord op 
grond van de tradities van de Belgische m arkt. H et is 
eveneens gerechtvaardigd vanuit een meer algemeen 
standpunt, aangezien het gebruik van de plafonds om 
deze kredieten te financieren gedurende bepaalde pe
riodes noodzakelijk kan zijn.
V anaf 2 november 1977 werden de nieuwe herdisconto
plafonds berekend door de volgende percentages toe te 
passen op de diverse elementen die in aanm erking 
worden genomen voor de bepaling ervan :

(pet.)
—  m aandgem iddelde van de in Belgische franken

luidende deposito’s op gewone boekjes.................  1,3

—  m aandgem iddelde van de overige in Belgische 
franken luidende deposito’s van de cliënteel 
voor m inder dan  een j a a r .........................................  2,5

—  kwartaalgemiddelde van de niet-opgenomen be
dragen van de kortlopende kredieten toegestaan
aan de bedrijven en particu lie ren ..........................  3,3

—  kwartaalgem iddelde van de uitstaande bedra
gen van de opgenom en kredieten die bij hun 
oorsprong aan de bedrijven en particulieren 
werden verleend, exclusief de voorschotten reke
ningen in vreem de valu ta’s aan het buitenland :
—  op korte te rm ijn ...................................................  5,3
—  op lange term ijn ...................................................  0,6

Toen men met de nieuwe methode van start ging, werd 
deze berekeningsformule toegepast op alle financiële 
instellingen die op dat ogenblik over een herdisconto- 
plafond beschikten.

Deze nieuwe methode wijzigde geenszins het totale 
bedrag van de herdiscontoplafonds der banken. Toch 
werden de individuele plafonds lichtjes veranderd. In het 
geval van de banken en andere financiële instellingen 
waarvoor het plafond verlaagd werd, vond die ingreep 
niet onmiddellijk plaats; hij werd gespreid over een 
periode van een ja a r  ten einde de herstructurering van 
hun thesaurie te vergemakkelijken.

Om gebruik te kunnen maken van de plafonds, diende 
het papier da t werd aangeboden vanzelfsprekend, net als 
vroeger, te beantwoorden aan de door de N.B.B. gestelde 
voorwaarden. Zo zijn de voorwaarden zoals ze beschre
ven staan voor het voorgaande plafondstelsel van toepas
sing gebleven. De gebruiksvoorwaarden bleven eveneens 
ongewijzigd.

Net als in het tot op 1 november 1977 van kracht zijnde 
stelsel, worden de individuele plafonds in principe vier 
m aal per ja a r  herberekend (aan het einde van de 
m aanden februari, m aart, augustus en novem ber), uit
gaande van de gemiddelde uitstaande bedragen van 
iedere financiële instelling voor de twaalfm aandsperiode 
die aan het einde van het voorafgaande burgerlijk 
kwartaal ten einde loopt.

De N.B.B. heeft zich voorts het recht voorbehouden om 
de hierboven beschreven percentages te wijzigen telkens 
als de monetaire politiek dergelijke wijzigingen wenselijk 
maakt.

Er zij ten slotte op gewezen d a t het herdiscontoplafond 
sedert 1977 tweemaal gesplitst werd : van 12 oktober
1978 tot 2 mei 1979 (verhouding : A =  3/4 en B =  1/4) 
en van 29 juni 1979 tot 25 juni 1980 (verhouding : A =  
1/3 en B =  2/3).

d. Stelsel van maandelijkse quota’s van voorschotten in rekening- 
courant, in mindering gebracht tegen het normale tarief

De N.B.B. heeft besloten eveneens vanaf 8 ju li 1974 de 
gebruiksvoorwaarden te wijzigen van de kredietopenin- 
gen in voorschotten rekening-courant die ze toekent aan 
de banken, de private spaarkassen en de openbare 
kredietinstellingen.

Zo kreeg iedere instelling een maandelijks quotum  
toegewezen waarvan gebruik kon worden gem aakt tegen 
het basisvoorschottentarief dat voorkomt in de door de 
N.B.B. gepubliceerde officiële tarieven inzake disconto- 
en rentevoet.
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D it « quotum  » werd voor iedere instelling bepaald op 
basis van het over een periode van tw aalf opeenvolgende 
maanden berekende gemiddelde van haar werkmiddelen 
in Belgische franken. O m  het op 8 ju li 1974 toegekende 
quotum  vast te stellen, werd de periode van 1 april 1973 
tot 31 m aart 1974 in aanm erking genomen als basis. H et 
aldus verkregen bedrag van de werkmiddelen werd 
uitgesplitst in tranches w aarop volgens een bepaalde 
schaal degressieve coëfficiënten werden toegepast. De 
totale werkmiddelen, vermenigvuldigd m et de passende 
coëfficiënten, leverden het bedrag van het quotum  op. De 
N.B.B. kon op elk ogenblik de berekeningswijze van het 
quotum  herzien.

Tot eind februari 1980 werden de voorschottenquota’s 
bepaald op basis van de opgetekende werkmiddelen voor 
de berekening van de herdiscontoplafonds zoals dit 
geschiedde tot vóór de hervorming van het stelsel van de 
herdiscontoplafonds in november 1977.

V anaf 1 m aart 1980 werd d it stelsel gewijzigd. Iedere 
financiële instelling kreeg in het vervolg een basisquotum  
toegewezen dat gelijk was aan het met de kasbehoeften 
verbonden gedeelte van haar discontoplafonds, verm e
nigvuldigd met de coëfficiënt 3. D it gedeelte wordt als 
volgt berekend :
—  gemiddelde van de gedurende de basisperiode aan 

het einde van de m aand uitstaande bedragen :
—  van de in Belgische franken luidende deposito’s 

op gewone boekjes...................................  X  1,3 p.c.
—  van de overige deposito’s in Belgische franken van 

de cliënteel voor minder dan een ja a r .  X  2,5 p.c.

—  gemiddelde van de gedurende de basisperiode per 
einde kwartaal uitstaande bedragen :
—  van de niet opgenomen bedragen van het kort

lopende krediet toegestaan aan bedrijven en parti
culieren ...................................................... X  3,3 p.c.

—  van de uitstaande bedragen van de opgeno
men lange-termijnkredieten die bij hun oorsprong 
aan de bedrijven en particulieren werden ver
leend ........................................................... X  0,2 p.c.

De instellingen waarvan de gedurende de basisperiode 
per kwartaalgemiddelde berekende portefeuille herdis- 
conteerbaar handelspapier kleiner is dan het bedrag van 
hun totale herdiscontoplafond, hebben de mogelijkheid 
om dit verschil geheel of gedeeltelijk om te zetten in een 
supplem entair quotum . D at quotum  wordt verkregen 
door het omgezette gedeelte van het herdiscontoplafond 
te vermenigvuldigen met de coëfficiënt 3. De quota’s 
worden in principe om de 3 m aanden herzien op basis 
van de ontwikkeling van de in aanmerking genomen 
elementen voor de berekening van het gedeelte « thesau
rie » van de herdiscontoplafonds. De N.B.B. behoudt 
zich overigens het recht voor de berekeningswijze ervan 
op elk ogenblik te wijzigen.

De gebruikswijze van de voorschotten op dë quota’s zijn 
identiek voor de twee hierboven beschreven stelsels.

—  De dagelijkse opnemingen (debetsaldi aan het einde 
van de dag), die het bedrag van het geopende krediet 
niet mogen overtreffen (exclusief de dagelijkse accre- 
ditieven), worden in chronologische volgorde cum u
latief op het quotum  in mindering gebracht.
Aan het begin van iedere m aand kan opnieuw het 
oorspronkelijke bedrag van het quotum  gebruikt 
worden.

—  Zodra het quotum  opgebruikt is, worden de dage
lijkse opnemingen boven d a t quotum  in mindering 
gebracht tegen een dagelijks door de N.B.B. bepaald 
bijzonder tarief.
H et is nog steeds zo dat slechts in laatste instantie een 
beroep mag worden gedaan op de voorschotten van 
de N.B.B.

—  H et staat de banken, de private spaarkassen en de 
openbare kredietinstellingen vrij het bedrag van hun 
kredietopening aan te passen indien zij d a t nuttig 
achten en op voorwaarde dat zij het onderpand 
wijzigen. D it mag evenwel niet méér dan tweemaal 
per ja a r  gebeuren en met een tijdsinterval van zes 
maanden.-

—  De voorschotten in rekening-courant vinden plaats 
op onderpand van :
—  overheidseffecten op korte, halflange of lange 

termijn, uitgegeven of gewaarborgd door de Bel
gische of de Luxemburgse Staat, door het Ge
meentekrediet van België of door internationale 
financiële lichamen ingesteld overeenkomstig 
akkoorden door België onderschreven;

—  dezelfde effecten uitgegeven door lichamen waar
van de verbintenissen door de Belgische of door 
de Luxemburgse Staat worden gewaarborgd;

—  ter beurze genoteerde effecten van leningen van 
gemeenten en provincies evenals van preferente 
aandelen van de N.M .B.S. die publiek werden 
uitgegeven.

Enkel de overheidseffecten en het overheidspapier aan 
toonder worden echter als onderpand aanvaard. H et 
bedrag d a t op grond van de als onderpand ingediende 
effecten kan worden opgenomen wordt berekend op basis 
van de eventueel tot het pari beperkte beurswaarde van 
het effect en rekening houdend met de volgende quoti- 
teiten :
—  95 pet. voor de schatkistcertificaten, de Rentenfonds- 

certificaten en, vanaf augustus 1975, de voor ten 
hoogste 374 dagen uitgegeven kasbons van de pa- 
rastatale instellingen;

—  80 pet. voor het andere overheidspapier en de andere 
overheidsfondsen.

Tabel XVIII-6

Aanbod van en vraag naar papier door het Herdisconte-
ring- en W aarborginstituut ingewilligd voor eigen reke
ning of als makelaar

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel geeft het volume weer van het 
aanbod van en de vraag naar papier van het H .W .I. 
Deze laatste instelling kan hetzij voor eigen rekening 
optreden, als koper of als verkoper, hetzij als m ake
laar.

b. Eenheid : Nominale waarde van het verhandelde 
papier in miljarden franken.

c. Bron : H .W .I. Verslagen van het H .W .I. (sedert
1976).

d. Frequentie : Kwartaalcijfers. M aandcijfers zijn be
schikbaar.
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De interventie van het H .W .I. op de m arkt van het 
privaatdisconto is voornamelijk bedoeld om de kasm id
delen van de financiële instellingen te stijven via de 
mobilisering van de vorderingen die deze instellingen 
hebben op hun cliënten.

H et verhandelde papier w ordt onderscheiden naargelang 
het al dan niet bankabel is’.

H et bankabele papier beantw oordt aan de criteria w aar
aan moet zijn voldaan om in aanm erking te komen voor 
discontering door de N .B.B.2 —  voor de invoer- en 
uitvoertransacties kan de N.B.B. certificeren3 da t de 
voorw aarden vervuld zijn —  en wordt in m indering 
gebracht op de door haar aan de financiële instellingen 
toegekende herdiscontoplafonds. D it papier om vat bank- 
of handelsaccepten (of nog orderbriefjes) w aaraan in- en 
uitvoer van goederen ten grondslag ligt en die door de 
N.B.B. gecertificeerd zijn, niet-gecertificeerde handels
accepten m et betrekking tot de binnenlandse of de 
buitenlandse handel, en w arrants en orderbriefjes.

H et H .W .I. beschouwt als niet-bankabel papier :

—  het papier da t in principe in aanm erking komt voor 
discontering bij de N.B.B., m aar da t niet in m inde
ring gebracht wordt op de herdiscontoplafonds;

—  het handelspapier op korte of halflange term ijn dat 
niet in aanm erking komt voor discontering door de 
N.B.B.;

—  het papier met betrekking tot m obiliseringsakkoorden 
(zie hierna);

—  het overheidspapier da t het H .W .I. sedert augustus 
1977 verhandelt (door de Schatkist uitgegeven certifi
caten voor ten hoogste 12 m aanden, of door het 
Rentenfonds voor 4 m aanden).

H et door het H .W .I. verhandelde handelspapier op 
m iddellange termijn is papier m et een looptijd van 1 tot 
ten hoogste 10 ja a r  w aaraan kredieten ten grondslag 
liggen voor de financiering van de produktieve investe
ringen of van de uitvoer die niet door C reditexport wordt 
gefinancierd4.

Behalve het organiseren van de m arkt van het privaat
disconto, een m arkt w aarop de N.B.B. niet intervenieert, 
en w aarop bankabel en niet-bankabel papier wordt 
verhandeld, verleent het H .I.W . aan de financiële instel
lingen kredieten voor de mobilisering van de faciliteiten 
die zij zelf hebben toegekend aan de industriële, commer
ciële en landbouw bedrijven. H et is de bedoeling dat de 
begunstigde instellingen deze herdiscontokredieten zou
den gebruiken in periodes van schaarste en spanningen 
op de geldm arkt.

T o t in 1973 w aren de voor de banken geopende herdis
contokredieten geïndividualiseerd per mobiliseerbare 
cliënt en gerangschikt in verschillende tranches naarge
lang hun aard; een van deze tranches was verdeeld onder 
de banken op basis van hun eigen middelen.

Sedert 1973 kan iedere bank een quotum  toegekend 
krijgen, het zogenaam de herdiscontokrediet. H et maxi
m um bedrag van dit krediet hangt a f van de som die het
H .W .I. beslist te bestem m en voor genoemde soort ver
bintenissen alsmede van de relatieve omvang van de 
eigen middelen van de bank.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling De banken kunnen van dit krediet gebruik maken 
volgens een van de hierna beschreven mogelijkheden :

Enerzijds kunnen de banken de te mobiliseren debiteu
ren door het H .W .I. laten erkennen. Deze erkenning 
w ordt het « m obiliseringsakkoord » genoemd en het 
papier w aarop de handtekening voorkomt van een 
erkend debiteur, is in principe toegelaten tot het H .W .I. 
Dergelijke m obiliseringsakkoorden worden niet in m in
dering gebracht van de kredieten vanaf het ogenblik dat 
die worden afgesloten, m aar het papier da t gemobiliseerd 
w ordt in het kader van een dergelijk akkoord wordt 
afgetrokken op het ogenblik van de afgifte ervan. De 
bankkredieten die in aanm erking kunnen worden geno
men voor de m obiliseringsakkoorden moeten voornam e
lijk bestemd zijn voor de financiering van industriële 
investeringen, in het kader van fabricageprogram m a’s, of 
van betalingsterm ijnen voor de binnenlandse m arkt of bij 
de uitvoer.

Anderzijds, ingeval de door het H .W .I. gehouden m arkt 
van het privaatdisconto niet langer koper is, staa t het de 
banken eveneens vrij gebruik te maken van de krediet- 
opening aan de hand  van papier da t norm aliter op deze 
m arkt thuishoort : n iet-herdisconteerbaar papier op zeer 
korte term ijn of herdisconteerbaar papier da t de banken 
evenwel niet meer kunnen laten toerekenen —  of da t niet 
wensen —  op hun herdiscontoplafonds.

T ab e l X V III-7

Financiering van de activiteiten van het Herdisconte-
ring- en W aarborginstituut

1. Basisgegevens
a. Inhoud : Financiering van de activiteiten van het

H .W .I.

b. Eenheid : Daggem iddelden in m iljarden franken. Deze 
gem iddelden worden berekend op basis van het 
aan tal kalenderdagen.

c. Bron : H .W .I. Verslagen van het H .W .I. (vanaf 
1970).

d. Frequentie : Kwartaalcijfers. M aandcijfers zijn be
schikbaar.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
De activiteiten van het H .W .I.5 kunnen worden gefinan
cierd via :
—  de plaatsing van papier op de m arkt;
—  de leningen op de m arkt van het gewaarborgde 

daggeld;

1 D e ta a k  v a n  h e t H .W .I .  w o rd t b e sc h rev en  in  d e  to e lic h tin g  bij ta b e l
X IV -1  « H e rd isco n te rin g -  en  W a a rb o rg in s t i tu u t —  V o o rn a a m s te  
b a la n sp o s te n  op  31 d e ce m b e r ».

2 Z ie  tab e l X I I I -1 4  « B a lan sen  v a n  d e  N a tio n a le  B an k  v a n  B elg ië » —  
ru b r ie k  H a n d e lsp a p ie r .

3 Z ie ta b e llen  X V I I I - 8  en  X V II I -9 .
4 Z ie ta b e l X IX -1 5  « D e b e tre n te ta r ie v e n  v a n  d e  o p e n b a re  k re d ie tin 

s te llin g en  en  v a n  C re d ite x p o r t ».

’ D e ta a k  en  d e  a c tiv ite ite n  v a n  h e t H .W .I .  w o rd e n  b e sch rev en  in do 
to e lich tin g en  bij d e  tab e l X IV -1  « H e rd is c o n te rin g -  en  W a a rb o rg 
in s ti tu u t —  V o o rn a a m ste  b a la n sp o s te n  op  31 d e c e m b e r»  en  
X V I I 1-6 « V ra a g  en  a a n b o d  v a n  h e t d o o r h e t H .W .I .  v o o r e igen  
rek en in g  o f  a ls  m a k e la a r  v e rh a n d e ld e  p a p ie r  ».
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—  de leningen op de interbankenm arkt;
—  het beroep van het H .W .I. op de N.B.B.

a. De plaatsing van papier op de markt

De vraag naar papier w aaraan het H .W .I. voldoet drukt 
in volume de dienst uit die het bewezen heeft aan  de 
financiële instellingen die op zoek zijn naar beleggingen. 
D it punt dat reeds behandeld werd in tabel X V III-6 , 
kan nog vanuit een ander standpunt worden benaderd. 
Ten einde te voldoen aan een m axim um  aanbod van 
papier alsook om zijn beroep op de N.B.B. te verm inde
ren, heeft het H .W .I. getracht de vraag te stim uleren, 
met andere woorden op zoek te gaan naar kopers die, net 
als de kredietverstrekkers, deelnemen aan de financiering 
van zijn activiteit. In  d it opzicht is niet zozeer het in 
tabel X V III-6  voorkomende verkoopvolume van belang, 
m aar wel het perm anent uitstaande bedrag van het 
papier dat het heeft kunnen overdragen aan kopers.

Ten einde vraag en aanbod beter in evenwicht te brengen 
m et elkaar, heeft het H .W .I. aldus bijvoorbeeld conven
tionele looptijden bepaald voor de plaatsing van het 
papier : het verbindt er zich derhalve toe het papier 
opnieuw over te nemen op een ogenblik da t wordt 
bepaald door de kredietnem er en niet op het ogenblik dat 
bij de uitgifte ervan wordt vastgesteld. M et hetzelfde doel 
w aarborgt het H .W .I. het vertrouwelijke karakter van 
deze transacties door het geplaatste papier niet concreet 
a f te geven : zo blijft de uitgever anoniem  voor de koper 
die slechts de naam  kent van de bank die het papier heeft 
afgestaan.

b. De leningen op de markt van het gewaarborgde daggeld

Eén van de voornaam ste doelstellingen van de m arkt van 
het gewaarborgde daggeld is het H .W .I. werkmiddelen 
te bezorgen die m inder duur uitvallen dan het beroep op 
de laatste kredietgever. De inbreng van deze middelen 
oefent een gunstige invloed uit op de gem iddelde finan
cieringskosten van het H .W .I. da t derhalve —  voor de 
aankoop van handelspapier —  een rente kan toepassen 
die niet enkel afhankelijk is van de officiële discontovoet 
en dus over het algemeen aantrekkelijker is.

N aar gelang van zijn liquiditeitsbehoeften en in de m ate 
d a t het m arktaanbod het mogelijk m aakt, treedt het
H .W .I. op als koper en speelt het daarbij een regulerende 
rol op de m arkt. Gelet op het feit da t de m arkt van het 
daggeld gekenmerkt wordt door de inelasticiteit van het 
aanbod en de vraag van de financiële instellingen, m aakt 
het H .W .I., door zich een vraagfunctie op te leggen die 
als « klassiek » kan worden bestempeld, het evenwicht 
gemakkelijker realiseerbaar en verhindert het vooral 
onregelmatige schommelingen van de op deze m arkt 
vastgestelde rente.

c. De leningen op de interbankenmarkt

Sedert oktober 1974 treedt het H .W .I. op de m arkt van 
de interbankleningen op als kredietnemer. O p deze 
m arkt, die het als een « opportune bevoorradingsbron » 
beschouwt, grijpt het enkel de kansen waarbij het 
middelen kan opnem en tegen gunstiger voorwaarden 
dan die welke de N.B.B. biedt en dan die van een 
verkoop van niet-bankabel papier, en zelfs van bankabel 
papier.

De interventie van het H .W .I. op de m arkt gebeurt 
derwijze da t ze geen enkele verstorende invloed uitoefent;

zij kan zelfs een regulerende uitwerking hebben op de 
rentetarieven door een ongelegen daling te voorkomen.

d. Het beroep van het H.W.I. op de N.B.B.

O m  het H .W .I. in de mogelijkheid te stellen zijn 
opdracht op de discontom arkt op een behoorlijke wijze te 
vervullen, zijn mobiliseringsfaciliteiten bij de N.B.B. 
onontbeerlijk. De op de m arkt van het daggeld verkregen 
liquiditeiten zijn immers beperkt en m aar voor één dag 
en de interbankenm arkt vorm t slechts een hulpbron.

H et H .W .I. kan bij de N.B.B. mobiliseren :
—  het papier da t vanaf de aankoop ervan in m indering 

w ordt gebracht op de herdiscontoplafonds waarover 
de cedenten bij de N.B.B. beschikken; het H .W .I. kan 
d a t papier inleveren tegen de officiële discontovoet, 
ofwel stallen dag per dag, ofwel op opeenvolgende 
conventionele vervaldagen van maxim um  120 dagen, 
ofwel definitief zonder de 120 dagen te overschrijden; 
als de plafonds onderverdeeld zijn, wordt een hogere 
rente aangerekend voor het papier da t in m indering 
w ordt gebracht op de subplafonds B;

—  het papier da t niet in m indering wordt gebracht van 
de speciale herdiscontofaciliteiten w aarover het
H .W .I. bij de N.B.B. beschikt en die betrekking 
hebben op veranderlijke bedragen. Vóór 21 december
1973 verleende de N.B.B. aan het H .W .I. speciale 
herdiscontofaciliteiten : zo kon het wissels mobilise
ren w aaraan herdisconteringskredieten ten grondslag 
lagen die het toekende en, op voorwaarde dat ze niet 
m eer gemobiliseerd konden worden bij de ASLK, de 
wissels op m iddellange termijn; daarenboven kon het
H .W .I., van m aart tot ju li en van septem ber tot 
decem ber 1972, gebruik m aken van een aanvullende 
mogelijkheid voor de herdiscontering van niet in 
mindering van de plafonds gebrachte wissels. Deze 
verschillende wissels konden worden gemobiliseerd 
voor conventionele looptijden van maxim um  120 da
gen. V anaf 21 decem ber 1973 voert de N.B.B. de 
speciale herdiscontofaciliteiten in, binnen de grenzen 
w aarvan het geheel van de niet in m indering ge
brachte wissels kunnen worden geherdisconteerd te
gen een rentevoet die de N.B.B. op ieder ogenblik kan 
wijzigen, hetzij door stalling dag per dag, hetzij, met 
ingang van 1 augustus 1978, voor ten hoogste
30 dagen.

Tabel XVIII-8

Bedrag van de geviseerde of gecertificeerde accepten 

Tabel XVIII-9

U itstaand bedrag van de geviseerde of gecertificeerde
accepten

1. Basisgegevens -

a. Inhoud : Indeling naar uitvoer en invoer van het 
bedrag en van de uitstaande bedragen van de han
dels- en bankaccepten —  met inbegrip van de 
promessen w aaraan m iddellange en lange kredieten 
ten grondslag liggen —  die de N.B.B. in de loop van 
een kw artaal heeft geviseerd of gecertificeerd.
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b. Eenheden : Bedragen : m aandgem iddelden, per kw ar
taal, in m iljarden franken; u itstaande bedragen : aan 
het einde van het kw artaal, in m iljarden franken. De 
opgetekende wissels zijn geboekt tegen hun nominale 
waarde.

c. Bron : N.B.B. Voor de bedragen is deze reeks beschik
b aar vanaf 1951 (tussen 1951 en 1960 bestaat ze 
echter alleen op jaarbasis) en, voor de uitstaande 
bedragen, vanaf 31 decem ber 1950.

d. Frequentie : Kwartaalcijfers. M aandcijfers zijn be
schikbaar.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De N.B.B. heeft altijd geëist da t de wissels die ze 
herdisconteert beantwoorden aan bepaalde kwaliteits
norm en die worden vastgelegd naar gelang van het 
beleid dat zij voert. Voor de wissels betreffende uit- of 
invoer betekent de certificering dat zij aan die normen 
voldoen. Deze procedure is ingevoerd op 1 ju n i 1970 en 
heeft geleidelijk die van het visum 1 vervangen. D it laatste 
is op 1 april 1974 voorgoed opgeheven. D oor het visum 
verbond de N.B.B. zich er formeel toe de wissel die ermee 
was bekleed te disconteren op voorw aarde da t zijn 
resterende looptijd 120 dagen niet overtrof en d a t hij 
haar werd afgestaan door een andere bankier dan  de 
acceptant of door een parastatale instelling. De certifi
cering betekent geen formele verbintenis van de N.B.B.; 
zij is alleen de erkenning da t de wissels die er het 
voorwerp van uitm aken beantwoorden aan de herdiscon- 
teringsvoorwaarden die de N.B.B. stelt.

De geviseerde of gecertificeerde handels- en bankaccep- 
ten worden op de m arkt van het particuliere disconto 
geherfinancierd tegen buitengewoon gunstige voorw aar
den. Als het invoer betreft gebeurt deze herfinanciering 
meestal bij het H .W .I. Wissels betreffende uitvoer wor
den meestal gedisconteerd ofwel door het H .W .I., ofwel 
door Creditexport, naar gelang hun looptijd korter of 
langer is dan twee jaa r. D aarenboven is overeengekomen 
da t transacties die een bepaald bedrag niet bereiken 
(5 miljoen, begin 1976 verhoogd tot 10 miljoen, en in 
april 1978 tot 25 miljoen) door het H .W .I. zelf gefinan
cierd worden voor looptijden van meer dan twee jaar.

Er zij op gewezen dat visum noch certificering autom a
tisch worden aangebracht en da t zij, voor de N.B.B., een 
geldpolitiek instrum ent zijn. Door de voorw aarden te 
wijzigen w aarop zij visum of certificering verleent —  
voorwaarden met betrekking tot de duur van de financie
ring, de aard van de goederen, het land van de herkom st

of van bestemming —  kan de N.B.B. de oriëntatie van de 
buitenlandse handel beïnvloeden en haar kredietbeleid 
steunen naar gelang van de economische en m onetaire 
toestand.

In  tabel X V III-8  zijn de voornaam ste financieringsvor- 
men van in- en uitvoer opgetekend w aarop het stelsel van 
visum of certificering van toepassing is geweest.

W at de uitvoer betreft, gaat het hoofdzakelijk om cliën- 
tendiscontokredieten, acceptkredieten en. promessen. 
Van handelspapier wordt namelijk veel gebruik gem aakt 
om uitvoer te financieren. Wij onderscheiden dus :
—  handelsaccepten, door de Belgische exporteurs ge

trokken en door zijn buitenlandse klant geaccepteerd 
en door de eerste gemobiliseerd in het kader van een 
te zijnen gunste geopend cliëntendiscontokrediet;

—  bankaccepten, door de Belgische exporteurs ge
trokken op zijn bankier in het kader van een accept- 
krediet, d it wil zeggen een krediet w aardoor een bank 
de begunstigde van het krediet m achtigt, op bepaalde 
voorwaarden en tot een bepaald m axim um bedrag op 
haarzelf wissels te trekken en er zich meteen toe 
verbindt die wissels te accepteren. V an zijn kan t gaat 
de begunstigde de verbintenis aan op de vervaldag de 
vereiste dekking te bezorgen;

—  promessen die meestal opgesteld zijn in het kader van 
koperskredieten of van financiële kredieten, d it wil 
zeggen van door een bank toegestane kredieten, hetzij 
rechtstreeks aan de buitenlandse klant, hetzij aan een 
buitenlandse bank die optreedt voor deze klant.

Voor de invoer kan de financiering m et handelspapier 
geschieden :
—  ofwel aan de hand van handelsaccepten door de 

buitenlandse verkoper getrokken op de Belgische 
invoerder die accepteert en de wissels eventueel 
mobiliseert bij zijn bank op basis van een te zijnen 
nam e geopend leveranciersdiscontokrediet. T heore
tisch kan deze mobilisering ook op basis van een 
cliëntendiscontokrediet op naam  van de buitenlandse 
verkoper, m aar da t is dan echt wel een uitzondering;

—  ofwel met bankaccepten die de Belgische invoerder 
op zijn bankier trekt in het kader van een acceptkre- 
diet.

1 D e to e lic h tin g  bij tab e l X V I I I - 5  v e rm e ld t d e  d iv e rse  e ta p p e s  w a a r in  
v a n  h e t v isum stelse l is a fg e stap t.
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X IX . Disconto-, rente- en rendementspercentages

A. ALGEMENE INLEIDING

Algemeenheden

Hoofdstuk X IX  geeft een overzicht van de ontwikkeling 
van de structuur van de rentetarieven in België.

In  het kader van de geldm arkt zijn verscheidene tabellen 
gewijd aan de rente die w ordt vastgelegd door de 
m onetaire overheid enerzijds en aan het verloop van de 
kostprijs van de middelen die de financiële instellingen 
elkaar ter beschikking stellen, anderzijds.

Vervolgens hebben twee tabellen betrekking op de 
rendem entspercentages van effecten of obligaties uitgege
ven op middellange of lange termijn op de Belgische 
m arkt.

De volgende twee delen betreffen de credit- en debetrente 
die de Belgische financiële instellingen respectievelijk 
toestaan en aanrekenen.

H et internationale deel van dit hoofdstuk is beperkt tot 
reeksen van de Euro-Belgische frank- en Euro-dollar- 
rente. Gezien het open karakter van onze volkshuishou
ding en de engheid van de nationale financiële markten, 
is het voor een beter begrip van het verloop van de rente 
in België ongetwijfeld noodzakelijk andere reeksen bui
tenlandse rentetarieven te bestuderen. Dergelijke sta
tistieken zijn gemakkelijk te vinden in de diverse publika- 
ties van de overige centrale banken, in de International 
Financial Statistics (IFS) van het l.M .F . en in de 
publikaties van andere internationale instellingen.

De volgende tabellen geven eveneens rente- of rende
m entspercentages :

X V I-2 Nominale rentevoet en het bruto rendements- 
percentage voor de houder van de belangrijkste 
uitgiften voor meer dan een ja a r  van de over
heidssector.

X V II-1 Rendem entspercentage van de aandelen geno
teerd op de Brusselse beurs.

X V II-8  Nominale rentevoet en het bruto rendem ents
percentage tot de eindvervaldag van de open
bare uitgiften van de Belgische vennoot
schappen.

X V II-9  Nom inale rentevoet en het bruto rendem ents
percentage tot de eindvervaldag van de obliga- 
tieuitgiften van niet-ingezetenen op de Bel
gische m arkt.

M en had nog andere reeksen nationale rentepercentages 
aan dit hoofdstuk kunnen toevoegen, m aar om dat ze van

m inder belang zijn, statistische gebreken vertonen of, 
w at zeldzamer is, vertrouwelijk zijn, is daarvan afgezien.

Sommige tabellen geven rentepercentages per einde 
m aand. De meeste zijn ook frequenter beschikbaar.

F iscaliteit

De hoofdbeginselen van de Belgische wetgeving betref
fende de directe belastingen hebben te maken met het 
bestaan van :
a. één enkele belasting op de totale jaarinkom ens;
b. een belasting per categorie belastingplichtige (fysieke 

personen, vennootschappen, rechtspersonen, niet-in
gezetenen) ;

c. inhoudingen bij de bron (voorheffingen) op het 
ogenblik van de toekenning of de uitbetaling van 
sommige inkomens.

De voorheffing op inkomens en opbrengsten uit kapitaal 
en roerende goederen heet « roerende voorheffing ». 
V anaf 1 jan u ari 1967 is het tarief 20 pet. (behalve voor de 
vrijstellingen waarin is voorzien bij bijzondere wettelijke 
beschikkingen). De Koning kan geheel of gedeeltelijk 
afzien van de inning van de roerende voorheffing op 
voorwaarde dat het gaat om :
cl. ofwel inkomens en opbrengsten ontvangen door iden

tificeerbare begunstigden;
b. ofwel inkomens uit effecten aan toonder die opgeno

men zijn in de door de wet opgesomde categorieën.

Dit afzien van de voorheffing heeft niet tot gevolg dat de 
betrokken inkomens belastingvrij worden : zij blijven 
belastbaar met de totale belasting.

De roerende voorheffing wordt in m indering gebracht 
van de totale belasting; het eventuele overschot is 
terugbetaalbaar.

Alle in dit hoofdstuk gepubliceerde tarieven zijn die 
« vóór belastingheffing bij de bron ». Voor de roerende 
voorheffing komen eventueel in aanm erking, voor zover 
de begunstigden geen parastatale instellingen voor so
ciale zekerheid of daarm ee gelijkgesteld zijn en, op 
sommige voorwaarden, ook geen financiële instellingen 
o f daarm ee gelijkgstelde bedrijven zijn, de inkomens uit 
kasbons en obligaties uitgegeven door de openbare 
kredietinstellingen (tabel X IX -10), vastrentende ter 
beurze genoteerde effecten (tabel X IX -11), gewone 
bankdeposito’s in Belgische franken (tabel X IX -12), 
spaarboekjes en depositoboekjes (tabel X IX -13) vanaf 
een bepaalde drempel, en grote deposito’s in Belgische 
franken (tabel X IX -14).
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Intresten of schulden die vennootschappen en particulie
ren hebben aangegaan voor beroepsdoeleinden, zijn 
bedrijfslasten die van hun belastbaar inkomen mogen 
worden afgetrokken.

Intresten van schulden die particulieren hebben aange
gaan om een inkomen uit roerende of onroerende goede
ren te verkrijgen of te behouden dat in aanm erking komt 
bij de vaststelling van het belastbare inkomen, mogen 
worden afgetrokken van het gezamenlijke inkomen w aar
op de totale belasting van toepassing is. Deze aftrek is 
echter beperkt tot het bedrag van het betrokken belast
baar inkomen uit roerend of onroerend goed.
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B. TOELICHTING PER TABEL

Tabel XIX-1

Officieel disconto- en voorschottentarief van de N atio
nale Bank van België1

1. Basisgegevens
a. Inhoud :

—  Discontovoet

O p de Belgische geldm arkt kunnen de Belgische finan
ciële instellingen hun handelspapier herdisconteren bij 
de N.B.B. of bij het H .W .I. Hoewel da t meestal gebeurt 
bij het H .W .I., blijft de discontovoet van de N.B.B. een 
kostbare aanwijzing, aangezien het H .W .I. da t tarief 
toepast, verm inderd m et een bepaald percentage w aar
van de grootte afhangt van de  ruim te op de geldmarkt.

T ot 28 mei 1975 stelde de N.B.B. twee verschillende 
discontovoeten vast : de eerste werd toegepast op de 
geaccepteerde, bij een bank gedomicilieerde wissels, 
w arrants en op de geviseerde of gecertificeerde accepten 
w aaraan buitenlandse handelstransacties ten grondslag 
liggen; de tweede en m inder gunstige was van toepassing 
op de overige wissels en promessen. Er zij op gewezen dat 
het tarief da t van kracht is voor de eerste categorie van 
papier beschouwd w ordt als de « officiële discontovoet ».

De N.B.B. heeft besloten haar tarieven met ingang van
29 mei 1975 eenvormig te maken.

H et officiële tarief van de N.B.B. mag alleen worden 
toegepast op het papier da t voor discontering in aan
merking komt en da t in m indering mag worden gebracht 
op de herdisconto- (en visum-)plafonds en, eventueel, 
vanaf 8 ju li 1974, w anneer de toestand op de geldm arkt 
het vereist, op het « subplafond A »2.

Bovendien moeten de wissels w aaraan buitenlandse 
handelstransacties ten grondslag liggen, geviseerd of 
gecertificeerd zijn. O m  geldpolitieke redenen en om 
tegemoet te komen aan de voorschriften van het V erdrag 
van Rome, is men vanaf 1 ju n i 1970 geleidelijk afgestapt 
van de procedure van het visum 3; deze is op 1 april 1974 
helemaal opgeheven; de procedure van de certificatie is 
ingesteld op 1 ju n i 1970.

Alleen de wissels m et een m axim um  looptijd van 120 
dagen worden rechtstreeks door de N.B.B. geherdiscon- 
teerd. Geviseerde of gecertificeerde « C reditexport »- 
wissels worden door het H .W .I. geherdisconteerd als hun 
looptijd niet meer dan een ja a r  is.

1 Z ie ta b e l X I I I - 2  « B a lan sen  v a n  d e  N a tio n a le  B ank  v an  België » en 
ta b e l X I I I -1 2  « D isco n to k re d ie te n , v o o rsc h o tte n  en  accep tk red ie ten  
o n d e rg e b ra c h t bij d e  N a tio n a le  B an k  v an  B elgië ».

2 Z ie tab e l X V I I I - 5  « H e rd isco n to p la fo n d s  en  m aa n d e lijk se  voor- 
s c h o tte n q u o ta  v a n  de  financ ië le  in s te llin g en  bij de  N a tio n a le  B ank  
v a n  B elgië ».

3 Z ie ta b e l X V I I I - 8  « B ed rag  v a n  d e  gev isee rde  o f  g ecertificeerde  
acc e p te n  » en  ta b e l X V I I I - 9  « U its ta a n d  b e d ra g  v a n  de  gev iseerde  
en  g ece rtificee rd e  a cc e p te n  ».
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—  T arief van de voorschotten in rekening-courant en 
beleningen.

De voorschotten in rekening-courant worden ook ge
noemd « voorschotten op onderpand » en, vanaf 8 juli 
19741 « maandelijkse quota van voorschotten in reke
ning-courant tegen het gewone tarief» . T ot 1 m aart 1972 
stelde de N.B.B., naar gelang van de soort in onderpand 
gegeven overheidspapier of -fondsen, drie verschillende 
tarieven vast. V anaf 3 m aart 1972 zijn deze tarieven 
vervangen door een enkel. H et in onderpand aanvaarde 
papier en de maxim um  quotiteit van de voorschotten zijn 
vermeld in de toelichting bij tabel X V II1-5 « H erdiscon
toplafonds en maandelijkse quota’s van de voorschotten 
van de financiële instellingen bij de N ationale Bank van 
België ».

b. Eenheid : Discontovoet : nominale intrestvoet in pro
centen ’s jaars; voorschottentarief : nominale intrest
voet in procenten ’s jaars.

c. Bronnen : Belgisch Staatsblad —  W ettelijke publika- 
ties en diverse berichten (wekelijkse publikaties) 
N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  Statistieken -  
T abel X IX -1.

De gegevens van deze reeksen zijn beschikbaar vanaf 
1851 (zie o.m. N.B.B. «T ijdschrift voor Documentatie 
en Voorlichting », X X V e jaargang , deel II , nr. 3 —  
septem ber 1950 -  Statistieken betreffende de activiteit 
van de N.B.B. van 1851 tot 1949 » -  Tabel V II a).

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
W at de discontovoet betreft, is de rente vooraf verschul
digd. Zij wordt berekend op jaarbasis van 360 dagen. 
W anneer wissels rechtstreeks worden afgestaan aan de 
N.B.B., wordt het disconto berekend op basis van een 
term ijn met inbegrip van een « bankdag », d a t wil 
zeggen tegelijkertijd de dag w aarop de wissel geherdis- 
conteerd wordt en de dag w aarop hij vervalt. H et 
minimum is tien dagen.

De rente verschuldigd op de voorschotten in rekening- 
courant is slechts halfjaarlijks betaalbaar, niettegen
staande zij berekend wordt op de dagelijkse opnemingen; 
de rekeningen worden afgesloten op 30 ju n i en 31 decem
ber. De rente wordt berekend op basis van een ja a r  van 
360 dagen.

Tabel XIX-2

Speciale rentepercentages van de Nationale Bank van 
België2

1. Basisgegevens
a. Inhoud :

—  Disconto voor op het subplafond B aangerekend 
papier

V anaf 8 ju li 1974, toen het « herdisconto-subplafond B » 
als instrum ent van m onetair beleid werd ingesteld, heeft 
de N.B.B. er vijfmaal gebruik van gem aakt : van 8 ju li
1974 tot 31 m aart 1975, van 12 februari tot 16 jun i 1976, 
van 23 ju li tot 19 december 1976, van 12 oktober 1978 tot
2 mei 1979 en van 29 ju n i 1979 tot 25 jun i 1980.

Wissels die de banken, de openbare kredietinstellingen 
en de private spaarkassen moeten aftrekken van hun 
subplafond B, kunnen slechts worden geherdisconteerd 
bij het H .W .I. dat, naar gelang van de periodes, een 
tarief toepast da t gelijk, lager of hoger is dan  dat van de 
N.B.B.

H et tarief van de N.B.B. is natuurlijk slechts van 
toepassing op verdisconteerbare wissels (en die gecertifi
ceerd zijn wanneer er buitenlandse handelstransacties 
aan  ten grondslag liggen) met een resterende looptijd van 
ten hoogste 120 dagen.

—  Voorschotten boven het maandelijkse quotum  toege
staan aan de banken, de private spaarkassen en de 
kredietinstellingen van de overheidssector.

Dit instrum ent van m onetair beleid is op 8 ju li 1974 
ingevoerd.

Zodra de dagelijkse aanwending van de voorschotten die 
dag na dag cum ulatief worden afgetrokken van het 
maandelijkse quotum  dit laatste quotum  overtreft, m aakt 
de financiële instelling die op deze faciliteit een beroep 
doet, gebruik van een andere, bijzondere mogelijkheid : 
de voorschotten boven het maandelijkse quotum . Deze 
bijzondere voorschotten worden aangerekend tegen een 
bijzonder tarief, dat dagelijks door de N.B.B. wordt 
vastgesteld.

b. Eenheid : Discontovoet : nom inale rente in procenten 
’s jaars; voorschottentarief : nominale intrestvoet in 
procenten ’s jaars.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  Statistie
ken -  Tabel X IX -lb .

De reeksen speciale tarieven van de N.B.B. vangen aan 
op 8 ju li 1974, de datum  w aarop deze nieuwe instrum en
ten van m onetair beleid zijn gecreëerd.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De bijzondere tarieven van de N.B.B. zijn gepubliceerd 
tegenover de data  w aarop zij gewijzigd werden.

Berekening van het disconto en van de rente : zie tabel 
X IX -1.

Tabel XIX-3

Gewogen gemiddelde rentevoet van de Nationale Bank
van België

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De verschillende tarieven van de N.B.B. 
worden synthetisch voorgesteld door de gewogen 
gemiddelde rentevoet van de N.B.B., da t wil zeggen 
de gemiddelde prijs van het beroep da t op haar wordt 
gedaan door de financiële instellingen die direct of 
indirect kredieten aan de bedrijven en particulieren

1 Z ie tab e l X V I I I - 8  « B ed rag  v a n  de  g ev isee rd e  o f  g ece rtificee rd e  
accep ten  » en  tab e l X V I I I - 9  « U its ta a n d  b e d ra g  v a n  d e  g ev isee rd e  
en  gece rtificee rde  accep te n  ».

2 Z ie tab e l X I I I - 2  « B alan sen  v a n  d e  N a tio n a le  B an k  v a n  B elg ië » en  
ta b e l X I I I -1 2  « D isco n to k red ie te n , v o o rsc h o tte n  en  acc e p tk re d ie te n  
o n d e rg e b ra c h t bij de  N a tio n a le  B an k  v a n  B elg ië ».
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financieren; bij de berekening van deze prijs wordt 
het gemiddelde gem aakt van de verschillende tarie
ven van de N.B.B., gewogen m et het bedrag van de 
financieringen die de financiële instellingen tegen 
deze rentetarieven verkregen hebben.

De verdienste van de gewogen gemiddelde rentevoet 
bestaat erin da t hij een beeld geeft van de ontwikkeling 
van de herfmancieringskosten en van de kwantitatieve 
beperkingen op de toegang tot een of andere, voor de 
financiële instellingen voordeliger vorm van herfinancie
ring.

b. Eenheid : Gewogen gemiddelde nominale rente in 
procenten per jaa r.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  Statistie
ken -  Tabel X IX -lc .

De gewogen gemiddelde rentevoet van de N.B.B. wordt 
berekend vanaf 8 ju li 1974.

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
Aangezien deze rentevoet de herfinancieringsvoorwaar- 
den van de financiële instellingen moet weerspiegelen, 
heeft men voor de samenstelling ervan rekening moeten 
houden m et de rentetarieven toegepast op directe of 
indirecte na 1974 ontstane financieringstechnieken. Zo is 
deze rentevoet, gedurende de beschouwde periode, het 
gewogen gemiddelde van de volgende N .B.B.-rentetarie
ven :
1. officiële discontovoet (tabel X IX -1 (kolom 1));
2. rente op voorschotten in rekening-courant binnen het 

maandelijkse quotum  (tabel X IX -1 (kolom 3));
3. discontovoet toegepast op de wissels die worden 

afgetrokken van het subplafond B (tabel X IX -2 
(kolom 1));

4. rente of voorschotten boven het maandelijkse quotum  
(tabel X IX -2 (kolom 2));

5. rente van de herdisconteringsmogelijkheid van het
H .W .I. voor de mobilisering van papier da t niet in 
mindering w ordt gebracht op de herdiscontoplafonds 
(dit tarief bestaat vanaf 21 decem ber 1973, de dag 
w aarop deze mogelijkheid werd geschapen, en wordt 
gepubliceerd in de Jaarverslagen van de N.B.B.);

6. tarief van de voorschotten aan het Rentenfonds tegen 
de daggeldm arktrente : d it tarief is in de berekening 
van de gewogen gemiddelde rentevoet opgenomen 
vanaf 15 septem ber 1975, de dag w aarop de N.B.B. 
deze soort voorschotten heeft toegestaan in het kader 
van een politiek tot verruim ing van de daggeldmarkt.

D at deze laatste twee rentetarieven in de berekening van 
de gewogen gemiddelde rentevoet zijn opgenomen is 
volkomen norm aal, aangezien zij, direct of indirect, ertoe 
bijdragen de herfinancieringsmogelijkheden van de fi
nanciële instellingen te vergroten :
—  zo biedt de bijzondere herdisconteringsmogelijkheid 

van het H .W .I. de financiële instellingen de mogelijk
heid zich te herfmancieren boven het herdisconto- 
plafond of zonder de herdiscontering erop in m inde
ring te brengen;

—  de voorschotten van het Rentenfonds tegen de rente 
op de daggeldm arkt dienen om deze m arkt, die 
hoofdzakelijk bestaat uit financiële instellingen, te 
voorzien van middelen.

De gewogen gemiddelde rentevoet wordt gepubliceerd 
voor ieder m aandultim o. Hij w ordt berekend door het 
gem iddelde te maken van de verschillende rentepercen
tages gewogen m et het bedrag van de financieringen die 
de financiële instellingen tegen die percentages verkregen 
hebben.

Tabel XIX-4

Daggeldrente1

1. Basisgegevens
a. Inhoud

—  Gewaarborgd daggeld2

O p de officiële m arkt van het gewaarborgde daggeld 
w ordt uitsluitend « overnight money » verhandeld, dat 
wil zeggen uitleningen tot de volgende dag. Deze m arkt is 
gecentraliseerd in de N.B.B. die als overeengekomen 
derde de verschafte zekerheden —  panden in overheids
papier of -fondsen —  tot dekking van de leningen, in 
bewaring neemt.

V anaf 1969 mogen aan deze m arkt alleen deelnem en de 
financiële instellingen die direct opvraagbare middelen 
ontvangen, inlagen op deposito- of spaarboekjes of 
middelen voor term ijnen van ten hoogste 3 m aanden, 
evenals het H .W .I. en het Rentenfonds.

De rente waarmee de daggeldm arkt w ordt besloten en 
die vraag en aanbod in evenwicht brengt, w ordt aan het 
einde van de m iddag vastgesteld gedurende een veiling. 
De gelden worden dan overgem aakt via de Verreken- 
kam er w aarvan de verrichtingen vervolgens worden 
afgesloten.

—  Daggeld buiten het protocol

De op deze m arkt verhandelde kapitalen worden uitge
leend door een aantal instellingen die bij de N.B.B. een 
rekening-courant hebben : krachtens een met deze laa t
ste gesloten overeenkomst, mogen deze instellingen hun 
tegoeden in rekening-courant op de daggeldm arkt inzet
ten en daarvoor een vergoeding krijgen.

Deze kapitalen worden opgenomen door het H .W .I., of 
een enkele keer door het Rentenfonds, tegen de slotrente 
van de gewaarborgde daggeldm arkt.

Er zij op gewezen dat deze m arkt niet m ag worden 
verward m et de vrije daggeldm arkt, soms ook « m arkt 
buiten het protocol » genoemd.

O p de vrije m arkt zijn de transacties niet beperkt tot het 
« overnight money ». Deze m arkt w ordt dus beschouwd 
als het segment op zeer korte term ijn van de interbanken- 
m arkt : er worden transacties op zeer korte term ijn 
(« fixtures ») op verhandeld of daggeldtransacties w aar
bij instellingen betrokken zijn die geen toegang hebben 
tot de gewaarborgde m arkt. De operaties voor 24 uur 
worden afgehandeld volgens de techniek van de « over
night money » of van de « call money ». Deze laatste

1 Z ie tab e l X V II I -1  « O p  d e  d a g g e ld m a rk t v e rh a n d e ld e  k a p ita len  ».
2 Z ie  P a u l M e rc ie r  « L e m a rc h é  d u  call m oney  g a ra n ti  » —  B an k - en 

F in an c iew ezen  —  C a h ie r  24 —  n o v e m b e r/d e c e m b e r 1983.
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term duidt operaties aan zonder welbepaalde vervaldag 
en die autom atisch voor een dag verlengd worden, 
behalve wanneer ze een of twee werkdagen vooraf 
worden opgezegd.

De rente op de vrije m arkt is hoger dan de daggeldrente 
op de gewaarborgde m arkt : het agio hangt a f van het 
aanbod en de vraag en van de kwaliteit van de lener.

b. Eenheid : Nominale rente in procenten ’s jaa rs  (ge
wogen daggem iddelden per m aand of per jaa r).

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  Statistie
ken -  Tabel X IX -3.

De rentetarieven van de daggeldm arkt zijn beschikbaar 
vanaf m aart 1926.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De rente van de gewaarborgde daggeldm arkt wordt 
uitgedrukt op jaarbasis van 360 dagen en is betaalbaar 
na verloop van de termijn.

De in deze tabel gepubliceerde rentepercentages zijn een 
gewogen gemiddelde van dagelijkse rentepercentages. De 
weging houdt niet alleen rekening met de kapitalen die 
elke dag worden opgenomen in het kader van de 
protocols die de deelnam e aan de daggeldm arkt regelen, 
m aar ook met kapitalen die buiten deze protocols worden 
opgenomen.

H et gemiddelde van de dagrente wordt berekend op 
basis van het aantal kalenderdagen in de m aand (met 
inbegrip van de zaterdagen, zondagen en andere vrije 
dagen). Voor de vrije dagen wordt de rente van de 
voorafgaande dag in aanm erking genomen.

Tabel XIX-5

Tarieven door het H erdiscontering- en W aarborginsti
tuu t toegepast bij de aankoop van bankabel papier

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Bankabel papier is papier da t beantwoordt 
aan de criteria die de N.B.B. hanteert voor de 
herdiscontering ervan —  voor de wissels w aaraan in- 
o f uitvoertransacties ten grondslag liggen blijkt de 
overeenstemming met die criteria uit het visum of de 
certificering1 door de N.B.B. —  en da t wordt afge
trokken van de herdiscontoplafonds die zij aan de 
financiële instellingen heeft toegestaan.

—  Geviseerd papier met betrekking tot transacties via 
C reditexport met een resterende looptijd van ten 
hoogste een jaa r; Creditexport-wissels met een maxi
male looptijd van een jaar.

Voor de betaling van uitgevoerde uitrustingsgoederen 
verleent de V .Z.W . C reditexport kredieten op middel
lange en vooral lange termijn. C reditexport heeft er altijd 
naar gestreefd zo laag mogelijke rentetarieven toe te 
passen om de transacties niet onnodig duur te maken. 
M eestal w ordt een lagere rente aangerekend dan die 
welke in België geldt voor investeringskredieten met een 
zelfde looptijd.

O m  de aan te rekenen rente nog meer te drukken, is 
overeengekomen dat de bank die een krediet aanvraagt

in beginsel de wissels die er betrekking op hebben 
overneemt w anneer hun looptijd nog m aar een ja a r  
bedraagt en dat zij deze wissels van dan  a f zelf financiert 
o f verkoopt op de geldmarkt.

Ten hoogste een ja a r  vóór hun vervaldag kan het H .W .I. 
gecertificeerde of geviseerde wissels afkomstig van de 
financieringspool aankopen. In  beginsel heeft er echter 
geen enkele transactie plaats wanneer de rente van het
H .W .I., die vooral gebonden is aan de discontovoet, 
hoger is dan die van het overeenstemmende krediet dat is 
toegestaan door de Pool van Creditexport. O m  te ver
mijden dat de kosten van de middellange financiering 
van de export de weerslag zou ondergaan van de normale 
rentetarieven, paste het H .W .I. vanaf 1 augustus 1969 
dan  ook een voorkeurtarief toe bij de herdiscontering van 
« Creditexport »-wissels met een looptijd van minder 
dan een jaar.

O p 11 decem ber 1970 werd van deze voorkeurbehande
ling afgezien wegens de ontspanning in de normale 
tarieven van het H .W .I., m aar op 4 m aart 1975 moest zij 
opnieuw worden ingevoerd.

O m  voor dit speciale tarief in aanm erking te kunnen 
komen, moeten de banken de « C reditexport »-wissels 
die zij van de Pool hebben overgenomen, aan het H .W .I. 
afstaan w anneer ze binnen het ja a r  vervallen of zo niet 
120 dagen vóór de vervaldag. Is de « Creditexport »- 
rente hoger dan het norm ale herdiscontopercentage van 
het H .W .I., dan kunnen de banken de « Creditexport »- 
wissels met een maximale looptijd van 120 dagen herdis- 
conteren tegen dit norm ale rentepercentage.

Afhankelijk van de structuur van de rentetarieven, heeft 
het H .W .I. deze speciale rente, gedurende sommige 
periodes, slechts toegepast op de wissels w aarvan de 
vervaldag begrepen was tussen 121 dagen en maximum 
een ja a r  (van 23 oktober tot 10 decem ber 1970, van 
18 februari 1977 tot 28 jun i 1979 en van 18 tot 31 ju li 
1980).

—  Ander geviseerd papier; overige geviseerde en gecerti
ficeerde wissels

T ot 7 ju li 1974 kan het in aanm erking komende, 
geviseerde of gecertificeerde papier bij het H .W .I. wor
den geherdisconteerd tegen een rente w aarvan het peil 
afhangt van de resterende looptijd. M en werkt op een 
gegeven ogenblik met zes verschillende looptijden : tot 
60 dagen of minder; van 61 tot 120 dagen; van 121 tot 
240 dagen; van 241 tot 365 dagen; van 366 tot 545 dagen; 
van 546 tot 730 dagen.

De term « 60 dagen of m inder » is op 1 ju n i 1970 
ingevoerd om beter tegemoet te komen aan de voorkeur 
van de kopers en om het aanbod van korter papier in de 
hand te werken. In  sommige om standigheden heeft het
H .W .I. de langere looptijden gegroepeerd om anom a
lieën te vermijden w anneer de rentetarieven de neiging 
vertonen om een omgekeerde structuur aan te nemen of 
om rekening te houden m et de voorzienbare ontwikkeling 
van de herfinancieringskosten.

1 Z ie  tab e l X V I I 1-8 « B ed rag  v a n  d e  gev isee rde  o f  g ecertificeerde  
acc e p te n  » en  ta b e l X V I I I - 9  « U its ta a n d  b e d ra g  v an  d e  gev iseerde  
en  gece rtificee rd e  a cc e p te n  ».
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—  door de N.B.B. gecertificeerde of geviseerde wissels 
m et een resterende looptijd van ten hoogste 120 
dagen en binnenlandse handelsaccepten in beginsel 
herdisconteerbaar bij de N.B.B.; al dan niet gecertifi
ceerde wissels in m indering te brengen van de door de 
N.B.B. vastgestelde herdiscontoplafonds;

—  door de N.B.B. gecertificeerde of geviseerde wissels 
m et een looptijd van meer dan 120 dagen; al dan niet 
gecertificeerde wissels met meer dan 120 dagen 
looptijd, m aar die in m indering gebracht kunnen 
worden van de door de N.B.B. vastgestelde herdis
contoplafonds w anneer de resterende looptijd nog 
m aar 120 dagen zal zijn.

O p 8 ju li 1974 stelt de N.B.B. het herdisconto-subpla- 
fond A en B in. Bovendien mag het H .W .I. wissels voor 
meer dan 120 dagen niet meer in m indering laten 
brengen en past het niet langer een vast tarief toe op de 
wissels met een looptijd tot 2 ja a r  : het bij het H .W .I. 
bankabele papier mag dan ook geen langere looptijd 
hebben dan 120 dagen (meer dan een ja a r  wanneer het 
gaat om « C reditexport »-wissels). Is de termijn langer 
dan 120 dagen, dan kunnen de financiële instellingen het 
niet-bankabele papier bij het H .W .I. herdisconteren voor 
een overeengekomen duur (ten m inste 15 dagen) tegen 
de rente die geldt op de m arkt van de niet-herdisconteer- 
bare wissels : zodra het papier « bankabel » wordt, kan 
het worden geherdisconteerd tegen de normale markt- 
voorwaarden.

Afhankelijk van de toestand van de geldm arkt, zijn de 
herdisconto-subplafonds A en B op diverse data  opge
heven en weer ingevoerd'. Om  het aanbod van korter 
papier in de hand te werken, heeft het H .W .I. ten slotte, 
in sommige om standigheden, gedifferentieerde rente
tarieven toegepast voor kortere term ijnen, namelijk tus
sen 30 en 120 dagen.

b. Eenheid : Nominale discontovoet in procenten ’s jaars.

c. Bron : H .W .I., Jaarverslag.

De tarieven die het H .W .I. toepast bij de aankoop van 
verdisconteerbaar papier worden in eerste instantie ge
publiceerd in het T ijdschrift van de N.B.B. -  Statistieken
— Tabel X IX -2.

De cijfers van deze reeksen zijn beschikbaar vanaf 4 april 
1945.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De tarieven die het H .W .I. hanteert bij de aankoop van 
verdisconteerbaar papier zijn vooraf betaalbaar en wor
den uitgedrukt op jaarbasis van 360 dagen. H et disconto 
w ordt berekend op een aantal dagen da t een bankdag 
omvat, behalve als het papier verhandeld is tegen een 
conventionele vervaldag.

Tabel XIX-6

Tarieven toegepast op de m arkt van het privaatdisconto2

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De m arkt van het herdisconto wordt meestal 
gehouden buiten de Bank om, voor zover het H .W .I. 
voor zijn herfinanciering geen beroep doet op de 
N.B.B. en de herdiscontering niet rechtstreeks bij

deze laatste plaatsheeft. O p deze m arkt treedt het
H .W .I. op als koper, verkoper of m akelaar van de 
wissels.

Tabel X IX -5 verm eldt de tarieven w aartegen het H .W .I. 
de volgende wissels verhandelt :
—  niet-geviseerde of niet-gecertificeerde handelsaccep

ten, herdisconteerbaar bij de N.B.B.;
—  niet-geviseerde en niet-gecertificeerde bankaccepten.

De eerste soort wissels behoort tot de categorie bankabel 
papier; nadat het H .W .I. zijn aankooppolitiek had 
herzien en de herdiscontoplafonds had geherstructu
reerd, besloot het vanaf 8 ju li 1974 alle andere wissels die 
in m indering kunnen worden gebracht op deze plafonds, 
te behandelen zoals het gecertificeerde papier. De reeks 
van de tarieven toegepast op de herdisconteerbare, niet- 
geviseerde of niet-gecertificeerde handelsaccepten eindigt 
dan  ook op die datum .

De tweede soort wissels hoort thuis op de m arkt van het 
niet-bankabele papier.

De twee categorieën wissels worden niet ingedeeld naar 
looptijden van 1, 2, 3 of 4 m aanden, m aar naar gelang 
hun vervaldag al dan niet later valt dan een of meer 
m aandultim o’s.

b. Eenheid : Nom inale discontovoet in procenten ’s jaars.

c. Bron : H .W .I. — Jaarverslag.

De tarieven die het H .W .I. hanteert op de m arkt van het 
privaatdisconto worden in eerste instantie gepubliceerd 
in het Tijdschrift van de N.B.B. -  Statistieken -  Tabel 
X IX -2.

Deze reeksen worden vanaf 1960 opgenomen in de 
Belgische Economische Statistieken van de N.B.B.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De rente die het H .W .I. toepast op de m arkt van het 
privaatdisconto is die welke van kracht is aan het einde 
van de m aand. H et disconto is vooraf betaalbaar en 
wordt berekend op een jaarbasis van 360 dagen. De 
« bankdagen » worden niet in de berekening opgenomen 
w anneer het H .W .I. de wissels in de m akelaardij verhan
delt tegen conventionele vervaldagen.

Tabel XIX-7

Rentetarieven van de schatkistcertificaten en van de 
certificaten van het Rentenfonds3

1. Basisgegevens

a . Inhoud :

—  Tarieven van de schatkistcertificaten op zeer korte 
termijn.

De N.B.B. geeft doorlopend schatkistcertificaten op zeer

1 Z ie  ta b e l X V I I I - 5  « H e rd isco n to p la fo n d s  en  m a a n d e lijk se  voor- 
s c h o tte n q u o ta  v an  d e  financ ië le  in s te llin g en  bij d e  N a tio n a le  B ank  
v a n  B elgië ».

2 Z ie ta b e l X V I I I - 6  « A a n b o d  v a n  en  v ra a g  n a a r  w issels d o o r h e t 
H .W .I .  ingew illigd  v o o r z ijn  e igen  re k e n in g  o f  a ls m a k e la a r  ».

3 Z ie  ta b e l X V I I I - 2  « S c h a tk is tce rtif ic a ten  in B elg ische fran k en  en 
c e rtif ic a ten  v a n  h e t R en ten fo n d s  ».
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korte termijn uit (1, 2 en 3 m aanden) voor rekening van 
de Schatkist. Zij stelt de tarieven en het uitgiftevolume 
ervan vast. Voor de uitgifte is er geen welbepaalde 
datum  : da t kan dagelijks, per tranche van een miljoen.

De N.B.B. kan de effecten afstaan aan de Belgische en 
Luxemburgse banken, de private spaarkassen, de finan
ciële instellingen van de overheidssector en sommige 
overheidsbedrijven.

—  Tarieven van de certificaten van het Rentenfonds

Iedere dinsdag organiseert het Rentenfonds een toe
wijzing van vierm aandscertificaten. D at gebeurt op de
zelfde wijze als voor de schatkistcertificaten.

De rentevoet wordt bepaald in overleg met de vertegen
woordigers van de N.B.B. en van het M inisterie van 
Financiën.

De tarieven die deze certificaten meekregen, golden ook 
voor de schatkistcertificaten B die werden gecreëerd ten 
tijde van de hervorming van de geldm arkt in november 
1957.

O p 15 ju li 1977 sloten de Belgische S taat en de N.B.B. 
een overeenkomst krachtens welke de zogenaam de schat- 
kistcertificaten van de tranche « B », die sinds 1973 
helemaal in het bezit van het Rentenfonds waren, op 
18 ju li 1977 voorgoed werden terugbetaald.

—  Bij toewijzing uitgegeven schatkistcertificaten

De schatkistcertificaten voor 6, 9 et 12 m aanden worden 
uitgegeven bij toewijzing en per tranche van een m il
joen : zij worden maandelijks (de tweede dinsdag van de 
m aand) toegewezen in de lokalen van de N.B.B.

O p de certificaten kunnen inschrijven de Belgische en 
Luxemburgse banken, de private spaarkassen, de finan
ciële instellingen van de overheidssector en sommige 
overheidsbedrijven.

V anaf januari 1964 hebben de inschrijvingen voor elke 
termijn betrekking op een rente die geldt voor alle 
toegewezen certificaten, namelijk de rente van de laatste 
tranche die in aanm erking wordt genomen door de 
N.B.B. en een vertegenwoordiger van het M inisterie van 
Financiën. Alleen de inschrijvingen w aarvan de rente 
gelijk aan of lager is dan de vastgestelde komen in 
aanmerking.

De rente weerspiegelt tegelijk de toestand op de geld
m arkt en het beleid van de m onetaire overheid, aange
zien deze laatste de inschrijvingen al dan niet aanvaardt. 
E r zij op gewezen dat de N.B.B., w anneer zij een signaal 
« à la baisse » wil geven, slechts de helft van de offertes 
tegen de vastgestelde rente aanvaardt.

b. Eenheid : Nominale rente in procenten ’s jaars .

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. — Statistie
ken -  Tabel X IX -4.

De rentepercentages van de schatkistcertificaten zijn 
beschikbaar vanaf m aart 1926. V anaf 21 novem ber 1957 
verstrekt het Jaarverslag  van het Rentenfonds een statis
tiek van de rente die bij iedere wekelijkse toewijzing 
wordt toegepast op zijn certificaten.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De rentepercentages van de schatkistcertificaten op zeer

korte termijn en van de certificaten van het Rentenfonds 
zijn m aandultim opercentages.

Voor de certificaten met een looptijd van m inder dan een 
ja a r  wordt de door de Schatkist of het Rentenfonds te 
betalen rente bepaald door het aan tal kalenderdagen die 
de termijn van het certificaat omvat, gedeeld door 360 
dagen, de jaarbasis w aarin hun tarieven zijn uitgedrukt. 
De rente is betaalbaar na het vervallen van de termijn.

Tabel XIX-8
Rente van de interbancaire m arkt voor drie m aanden

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De interbancaire m arkt kan worden be
schouwd als de m arkt w aarop de deposito’s in Bel
gische franken op korte termijn (ten hoogste een jaa r) 
worden verhandeld onder financiële instellingen die 
in de B.L.E.U . gevestigd zijn.

Deze transacties worden rechtstreeks onder banken afge
handeld of door bemiddeling van makelaars.

De termijnen die op deze m arkt gehanteerd worden gaan 
van een week tot een ja a r  : drie m aanden en een ja a r  zijn 
de meest voorkomende.

De statistiek van de rente op de interbancaire m arkt voor 
drie m aanden begint in feite pas in ju li 1973; de periode 
1970 —  jun i 1973 is aangevuld m et de rente op drie
m aands Euro-Belgische frank voor interbancaire trans
acties. U it de vergelijking van de tabellen X IX -8  et 
X IX -9 blijkt dat de twee tarieven erg dicht bij elkaar 
liggen.

b. Eenheid : Nominale rente in procenten ’s jaars.

c. Bron : U it particuliere bron.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De rentetarieven van de interbancaire m arkt voor drie 
m aanden zijn die welke gelden aan het einde van de 
m aand.

Zij zijn uitgedrukt in 8e, 16e, 32e en 64e van procenten 
en worden afgerond in honderdste. Zij worden opgete
kend in het begin van de ochtend. E r zij ten slotte op 
gewezen dat zij worden berekend op een jaarbasis van 
365 dagen en da t zij betaalbaar zijn na het vervallen van 
de termijn.

Tabel XIX-9

Rente van de Euro-Belgische frank

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De interbancaire m arkt van Euro-Belgische 
frank wordt beschouwd als de m arkt w aarop deposi
to ’s in Belgische franken op korte termijn (ten 
hoogste een jaar) worden verhandeld onder financiële 
instellingen gevestigd in de B.L.E.U . en die gevestigd 
buiten de B .L.E.U . of nog uitsluitend onder deze 
laatste.
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Behalve op dit punt, onderscheidt deze m arkt zich niet 
van de interbancaire m arkt van de Belgische frank in 
beperkte zin.

Tabel X IX -9  om vat de tarieven van de deposito’s in 
Euro-Belgische franken voor term ijnen van 1, 2, 3, 6 en 
12 m aanden : voor de term ijnen 2 en 12 m aanden zijn er 
vóór 1971 geen statistieken voorhanden.

H et gaat om deposito’s in financiële Euro-Belgische 
franken, die ressorteren onder de vrije deviezenmarkt. De 
gepubliceerde rentevoet is die welke is vastgesteld op de 
Brusselse markt.

b. Eenheid : Nom inale rente in procenten ’s jaars.

c. Bron : Echo de la Bourse.

V anaf 5 april 1982 w ordt de slotkoers in Londen van de 
rente voor de financiële Euro-Belgische frank iedere dag 
gepubliceerd in de « Financial Times ». Een reeks van de 
tarieven voor convertibele Euro-Belgische frank is er 
vanaf 13 november 1980 eveneens in opgenomen.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De rentepercentages van de interbancaire m arkt voor 
Euro-Belgische frank zijn daggem iddelden per m aand : 
zij worden opgetekend op een bepaald ogenblik van 
iedere dag (begin van de ochtend). T o t eind mei 1980 
zijn deze gemiddelden berekend op basis van het aantal 
burgerlijke dagen in de m aand wetende dat op de vrije 
dagen de rente van de dag tevoren van toepassing is. 
V anaf jun i 1980 worden de gemiddelden berekend op 
basis van het aantal werkdagen. De rente is verschuldigd 
na verloop van de termijn en is vastgesteld op een 
jaarbasis van 365 dagen.

Tabel XIX-10

Rentetarieven van de kasbons en obligaties uitgegeven 
door de openbare kredietinstellingen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Rente bij uitgifte. De kasbons en obligaties 
van de openbare kredietinstellingen worden doorlo
pend uitgegeven en, in tweede instantie, worden zij 
via openbare uitgiften in grote tranches of via onder
handse plaatsing op de m arkt gebracht. De opgege
ven rentetarieven zijn die van de doorlopende uitgif
ten voor de andere inschrijvers dan de institutionele 
beleggers.

De statistieken maken het mogelijk de nominale rente
voet te onderscheiden van het bruto reële rendem ent. D it 
laatste is een gemiddeld percentage dat, wanneer het 
wordt toegepast op de berekening van de huidige waarde 
van alle nog te ontvangen annuïteitsterm ijnen (aflossing, 
rente en eventuele premies) deze w aarde gelijkmaakt aan 
de uitgifteprijs van het effect.

Als de effecten a pari worden uitgegeven en afgelost, ligt 
het voor de hand d a t de nom inale rente en het werkelijke 
rendem ent gelijk zijn.

De rentetarieven van de obligaties en kasbons die de 
banken en de particuliere spaarkassen doorlopend uitge
ven, zijn over het algemeen vrijwel dezelfde als die van de 
openbare kredietinstellingen.

b. Eenheid : Nom inale rentevoet en werkelijk rende
m ent : in procenten ’s jaars; uitgifteprijs : in procen
ten van de nom inale waarde.

De rentetarieven van de kasbons en obligaties uitgegeven 
door de openbare kredietinstellingen zijn uitgedrukt in 
procenten op jaarbasis. De rente wordt ieder ja a r  betaald 
op de verjaardag van de uitgifte van het effect.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  Statistie
ken -  Tabel X IX -8.

De oudste gegevens uit deze reeksen gaan terug tot 1 juli 
1954.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De uitgiftevoorwaarden worden vastgesteld na raadple
ging van de Raad voor de O penbare Kredietinstellingen 
en beslissing van de M inister van Financiën. De Raad 
voor de O penbare Kredietinstellingen is een orgaan dat, 
door middel van aanbevelingen, b ijdraagt tot de coördi
natie van de activiteit, de organisatie en de bevoegd
heden van de openbare kredietinstellingen. Hij staat 
onder het voorzitterschap van de gouverneur van de 
N.B.B. Zes leden worden gekozen, wegens hun bevoegd
heid, onder de leiders van de openbare kredietinstellin
gen. Een lid wordt gekozen onder de leden van het 
Financieel Comité da t werkt bij het M inisterie van 
Sociale Voorzorg. D aarenboven worden vier leden geko
zen die bijzonder bevoegd zijn inzake financiële proble
men. De uitgiftevoorwaarden zijn vastgesteld op grond 
van de toestand van de m arkt en van de voorwaarden 
van de door de S taat uitgegeven effecten.

Tabel XIX-11

Rendem ent van vastrentende obligaties, genoteerd op de 
Brusselse B eurs1

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De statistiek verm eldt het rendem ent van de 
langlopende leningen uitgegeven door de Staat, de 
steden, de parastatale instellingen en de particuliere 
vennootschappen die op de Brusselse Beurs geno
teerd worden.

b. Eenheid : Werkelijk rendem ent in procenten ’s jaars.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  Statistie
ken -  Tabel X IX -7.

De reeks wordt vanaf 1964 berekend. Gegevens over het 
rendem ent van vastrentende effecten worden vanaf 1919 
gepubliceerd.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De opgegeven cijfers zijn gem iddelde rendem enten van 
een staal op de Brusselse beurs genoteerde leningen. De 
gemiddelden worden verkregen door de rentevoet van de 
individuele leningen te wegen met de kapitalen die van 
elke lening in omloop blijven.

1 Z ie  N .B .B . —  R e n te n m a rk t —  « H e t R en ten fo n d s  » —  B ru sse l 1980 
en  ta b e l X V I - 10 « O m z e t te r  b eu rze  o p  d e  re n te n m a rk t ».
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H et staal om vat alle na 1 decem ber 1962 uitgegeven 
leningen w aarvan de gemiddelde looptijd 2 tot 5 ja a r  of 
meer dan 5 ja a r  bedraagt.

Bij de berekening van die gemiddelde looptijd is rekening 
gehouden met alle bij het begin vastgestelde theoretische 
aflossingen, zelfs als die plaatshebben via terugkopen of 
als er om één of andere reden geen aflossingen zijn.

H et rendem ent van een individuele lening is een gem id
deld percentage, da t wil zeggen da t het de huidige 
waarde van alle door de lener nog te betalen annuïteits- 
termijnen gelijkmaakt aan de aankoopprijs van het 
kapitaal in omloop, gewaardeerd tegen de dagnotering 
en verhoogd met de proportionele m akelaarslonen en 
belastingen (met uitzondering dus van het vast recht per 
borderel) die de particulier verschuldigd is.

De annuïteitsterm ijnen die in de berekening gehanteerd 
worden, houden rekening met de rente en de theoretische 
aflossingen die in het begin werden berekend.

Deze berekeningen zijn gedaan op basis van de koers van 
de eerste beursdag van de m aand.

Tabel XIX-12

Algemeen tarief voor gewone bankdeposito’s in Belgische 
franken

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Bankdeposito’s worden vergoed op basis van 
tarieven die, op voorstel van de banken, zijn vastge
steld door het Overlegcomité voor de H arm onisatie 
van de Creditrentepercentages. De banken bezitten 
immers het belangrijkste gedeelte van de deposito’s. 
D it comité werd, de facto ingesteld in 1972, m aar in
1969 al zorgde een comité, onder leiding van de 
N.B.B., voor ontm oetingen tussen de banken, de 
private spaarkassen en de openbare kredietinstel
lingen.

—  Rente op direct opvraagbare rekeningen

H et gaat om direct opvraagbare tegoeden in Belgische 
franken die het ontstaan geven aan financiële activa met 
looptijd nul. Zij worden aangehouden in rekening- 
courant. In de meeste banken w ordt deze interest slechts 
betaald voor gemiddelde saldi boven een bepaald 
bedrag.

De rente over direct opvraagbare rekeningen was over de 
beschouwde periode zeer stabiel en bedroeg : 0 pet. bij 
het Bestuur der Postchecks; 0,50 pet. bij de banken die 
het algemene tarief toepassen, d.w.z. ongeveer 25 ban
ken, w aarvan de voornaam ste; 0,75 pet. bij de openbare 
kredietinstellingen en de banken van lijst A; dit percen
tage is op 1 jan u ari 1979 verm inderd tot 0,50 pet.; 1,15 
pet. bij de banken van lijst B, m aar vanaf 1 januari 1979
0,50 pet.

—  Tarieven van gewone bankdeposito’s

Deze deposito’s met vaste looptijd vervallen na verloop 
van de termijn, behalve w anneer ze vernieuwd worden. 
In tabel X IX -12 zijn de meest voorkomende standaard
term ijnen opgenomen : 15 dagen, 1, 3, 6 en 12 m aanden.

H et gepubliceerde tarief is het algemene; het tarief is
0,25 punt hoger in de openbare kredietinstellingen en in 
de banken van lijst A en 0,65 pun t hoger in de banken 
van lijst B.

b. Eenheid : Nominale rente in procenten ’s jaars.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  Statistie
ken -  Tabel X IX -5.

Deze reeksen zijn beschikbaar vanaf 1929 (voor de 
openbare kredietinstellingen pas vanaf 1960).

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De rente die verschuldigd is voor de middelen die 
gedurende een ja a r  zijn gedeponeerd in een direct 
opvraagbare rekening wordt aan het einde van het ja a r  
meestal gekapitaliseerd. De wijze van berekening ver
schilt nogal van de ene financiële instelling tot de andere; 
daarenboven werd ze frequent aangepast in de loop van 
de beschouwde periode.

De rente die verschuldigd is over de bankdeposito’s met 
een term ijn van m inder dan een ja a r  is betaalbaar na 
verloop van die termijn. Zij w ordt berekend op een 
jaarbasis van 360 dagen.

Voor het creditrentetarief van de grote deposito’s in 
Belgische franken : zie tabel X IX -14.

Tabel XIX-13

Rentepercentages verleend op spaar- en depositoboekjes

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De deposito- en spaarboekjes zijn tegoeden in 
Belgische franken op depositoboekjes met een eigen 
statuut.

Zij zijn gekenmerkt door een beperkte opeisbaarheid op 
korte term ijn van de tegoeden, evenals door de belasting
vrijstelling die de interesten tot een bepaald bedrag 
genieten. In  1970 en 1971 was de rente belastingvrij tot 
7.500 fr., in 1972 en 1973 tot 10.000 fr., van 1974 tot 1979 
was da t 15.000 fr. en in 1980 30.000 fr.

H et gepubliceerde rentepercentage is de basisrentevoet 
toegekend over de boekjes.

De tegoeden die van 16 jan u ari tot 31 decem ber van een 
zelfde ja a r  gedeponeerd blijven, worden met een ge
trouwheidsprem ie bedacht. O m  te voorkomen da t deze 
deposito’s zouden worden omgezet in andere financiële 
activa, werd bovendien, tussen 16 septem ber en 31 de
cember 1974, een aanm oedigingsprem ie van 1 pet. 
’s jaa rs  toegekend over iedere gewogen toeneming van 
het tegoed in rekening vergeleken met het op 15 septem
ber bestaande saldo. Zo werd ook, vanaf 1 april 1980, een 
premie van 1,50 pet. ’s jaa rs  toegekend over de bijstortin- 
gen van tegoeden gedurende de periode 1 januari-15 juli 
1980, op voorwaarde dat zij in rekening bleven tot 
31 december 1980; voor de bijstortingen tussen 16 ju li en
31 december 1980 bedroeg deze prem ie slechts 1 pet. 
Geen van deze twee premies werd toegekend w anneer de 
tegoeden in rekening op 31 decem ber 1980 kleiner waren 
dan  of gelijk aan die welke op 31 decem ber 1979 
aangehouden werden.
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Deze tegoeden worden beloond op basis van tarieven die 
vastgesteld worden door het Overlegcomité voor de 
H arm onisatie van de Creditrentepercentages, op voorstel 
van de ASLK en van de private spaarkassen (zie tabel
X IX -12).

T ot 31 m aart 1980 ten slotte werd op de tegoeden boven 
een bepaald plafond (500.000 fr. bij de ASLK en het 
Gemeentekrediet van België) een strafrente toegepast. 
Deze maatregel was bedoeld om te grote spaarvorm ing 
op deze soort van deposito’s tegen te gaan en te 
oriënteren naar andere beleggingsvormen.

b. Eenheid : Nominale rente in procenten ’s jaars.

c. Bron : N.B.B. —  Tijdschrift van de N.B.B. -  Statistie
ken -  Tabel X IX -6.

De reeks van de door de ASLK gehanteerde rentepercen
tages is beschikbaar vanaf 1865 (zie o.m. A SLK  « Ge
denkboek 1865-1965 »). De overige reeksen zijn m aar 
gepubliceerd vanaf 1960.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De interest op boekjes die in de loop van het ja a r  niet 
gesaldeerd zijn, wordt aan het einde van het voorbije ja a r  
gekapitaliseerd. H et ja a r  is verdeeld in 24 kalenderveer- 
tiendaagsen. De interest w ordt berekend naar rato van 
het aantal vijftiendaagse periodes w aarin de middelen 
gedeponeerd zijn.

Tabel XIX-14

C reditrentetarief voor grote deposito’s in Belgische 
franken

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Grote deposito’s zijn deposito’s m et een 
bepaalde termijn en een bepaald bedrag w aarvan de 
vergoeding, die hoger is dan die van gewone deposi
to’s, in de omgeving ligt van de rente op de in terban
caire markt. H et stelsel van de grote deposito’s is 
ingevoerd op 24 jun i 1964. De banken hebben het 
officieel aanvaard in 1967. De grote deposito’s kun
nen worden beschouwd als een bron van middelen 
voor de agenten van de interbankenm arkt en hebben 
aanzienlijk bijgedragen tot de ontwikkeling van deze 
markt.

Aanvankelijk waren er 2 soorten deposito’s : van 5 tot 
20 miljoen en meer dan 20 miljoen frank.

Om de kapitaalvlucht tegen te werken heeft men het 
stelsel vervolgens, in februari 1980, uitgebreid tot de 
volgende standaardbedragen : van 1 tot 3 en van 3 tot 
5 miljoen frank.

De term ijnstandaarden zijn : 6 tot 13 dagen; 14 tot
29 dagen; 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 en 12 m aanden.

Sommige van deze term ijnen zijn pas in de ja ren  zeventig 
ontstaan om beter tegemoet te komen aan de behoeften 
van de markt.

H et percentage van de deposito’s van 5 miljoen of meer is 
d a t waartegen op de interbankenm arkt geld w ordt op
genomen, verm inderd met een marge die afhankelijk is 
van het gedeponeerde bedrag :

—  voor de deposito’s van 5 tot 20 miljoen schom m elt dat 
disagio tussen 3/8 en 1/2 pet., naargelang van de ge
kozen termijn;

—  boven 20 miljoen bedraagt het nog m aar 1/8 pet.

Dit tarief wordt van dag tot dag aangepast.

Voor de deposito’s van m inder dan 5 miljoen tenslotte, 
vergelijkt men de rente w aartegen men op de in terban
kenm arkt geld opneem t met de rente op de m arkt van de 
gewone deposito’s met overeenstem m ende term ijn : een 
deel van dit verschil wordt afgetrokken van de rente op 
de interbankenm arkt. D it deel verschilt naargelang het 
gaat om deposito’s van 1 tot 3 miljoen of deposito’s van
3 tot 5 miljoen. D it tarief wordt meestal om de week 
aangepast.

De statistieken in tabel X IX -14 hebben betrekking op de 
deposito’s van 5 tot 20 miljoen Belgische frank bij de 
Generale B ankm aatschappij, de Bank Brussel Lam bert, 
de K redietbank en de Bank van Parijs en de N ederlan
den (België).

b. Eenheid : Nominale rente in procenten ’s jaars.

c. Bron : U it particuliere bron.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Deze na verloop van term ijn betaalbare rentetarieven 
zijn uitgedrukt op een jaarbasis van 365 dagen. De 
creditrentetarieven voor grote deposito’s in Belgische 
franken die gepubliceerd zijn in tabel X IX -14, zijn 
tarieven aan het einde van de m aand.

Tabel XIX-15

D ebetrentetarieven van de openbare kredietinstellingen 
en van C reditexport

1. Basisgegevens

a. Inhoud :

—  Hypotheekleningen

De hypotheeklening w ordt gedefinieerd als een werkelijk 
vastgoedkrediet over een meestal langere termijn voor 
diverse doeleinden.

De tabel geeft de meest representatieve reeksen van 
tarieven weer die de A SLK  en het C .B .H .K . toepassen 
op hypotheekleningen.

De tarieven die de private spaarkassen en de overige 
financieringsinstellingen hanteren, zijn meestal hoger 
dan  die van de ASLK en van het C .B .H .K ., m aar hun 
verloop is parallel. De zogenaam de « sociale » private 
spaarkassen —  die afhangen van sociale organisaties —  
staan hun cliënten echter vaak even gunstige krediet- 
voorwaarden toe als de ASLK.

De bedragen die een particulier besteedt aan de aflossing 
of aan de reconstitutie van hypotheekleningen aangegaan 
voor de bouw, de aankoop of de verbouwing van een 
gebouw mogen, in sommige gevallen en binnen een 
bepaalde grens, worden afgetrokken van de beroepsinko
mens w aarop de personenbelasting van toepassing is.
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—  ASLK : « gewone » hypotheekleningen

Sinds 1967 hanteert de ASLK verschillende tarieven 
naargelang van de bestemming van het gebouw, de 
omvang van het vastgoedbezit van de lener en de grootte 
van zijn besparingen bij de ASLK. Als het goed boven
dien uitsluitend gebruikt w ordt door de kredietvrager en 
een woongebouw is w aarvan de geschatte waarde een 
bepaalde grens niet overschrijdt, kan de lener een sociaal 
voorschot krijgen. O p 12 augustus 1970 is de voordelige 
rentevoet op dit soort leningen afgeschaft. Nadien werd 
hij weliswaar weer ingevoerd, m aar gezien de verstrekte 
statistieken onregelm atig zijn, komen zij in de tabel niet 
voor.

G edurende de hele bestudeerde periode verleent de 
ASLK een « clientele »-vermindering op de gedrukte 
tarieven. Deze korting hangt vooral a f van de rente die in 
de laatste v ijfjaar op de gewone spaarboekjes is geboekt, 
eventueel verhoogd m et een deel van de aan de Verzeke
ringskas gestorte premies en van de vrijwillige stortingen 
aan de Lijfrentekas. Bovenop deze gunstregeling paste de 
A SLK gedurende sommige periodes een verschillende 
rentevoet toe naargelang het ging om :
—  cliënten of niet-cliënten;
—  zeer goede, goede of nieuwe cliënten.

Dit onderscheid werd gem aakt volgens een m aatstaf 
zoals die welke beslist over het al dan  niet toepassen van 
de interestverm indering voor cliënten, m aar dan met 
inachtnam e van alle bij de Kas gedane beleggingen.

De hypotheeklening kan worden aangegaan op 3 wijzen :
1. de «gew o n e»  hypotheeklening met gelijke, perio

dieke aflossingen verm eerderd met de verschuldigde 
interesten, of met vaste annuïteiten;

2. de hypotheeklening met geleidelijke reconstitutie van 
het kapitaal, waarbij de nettolening in haar geheel 
verschuldigd blijft tot het einde van de toegestane 
termijn. Intussen stort de lener periodiek een bepaald 
bedrag op een rekening w aarop het gekapitaliseerd 
wordt als « reconstitutiefonds », zodanig dat het voor 
de aflossing vereiste bedrag op de vervaldag bereikt 
is; voorts betaalt de lener periodiek de interesten;

3. de hypotheeklening met levensverzekering : men 
spreekt van schuldsaldoverzekering in het geval van 
de gewone lening en van de gemengde verzekering (of 
van groepsverzekering w anneer ze wordt gesloten 
door bemiddeling van een werkgever) in het geval 
van de lening m et geleidelijke wedersamenstelling 
van het kapitaal.

M et uitzondering van de gemengde verzekering die de 
vervaldag van het hypothecair krediet verlegt tot de 
pensioenleeftijd van de beneficiënt, heeft het gepubli
ceerde tarief betrekking op een termijn van 20 jaar.

—  C .B .H .K . : gewone leningen tegen hypotheekwaar- 
borg

H et C .B .H .K . verleent onder meer kredieten tegen 
hypotheek voor de aankoop, de bouw en de inrichting 
van gebouwen. Behalve w anneer anders vermeld, heeft 
de gepubliceerde rentevoet betrekking op een term ijn van 
20 jaar.

Tussen 1 ju li 1979 en 26 mei 1980 is in de rentevoet een 
onderscheid naargelang van de omvang van de lening 
vergeleken met de geboden hypothecaire waarborg.

—  Investerings- en beroepskredieten

De tabel geeft de meest representatieve reeksen weer die 
de N .M .K .N . en de N .K .B .K . hanteren.

De handelsbanken stemmen de rentetarieven w aartegen 
zij hun investerings- of beroepskredieten verlenen mees
tal a f op die van de N .M .K .N . en de N .K .B .K ., zij het 
met varianten afhankelijk van de solvabiliteit en de faam 
van de cliënt.

In het kader van de wetten betreffende de economische 
expansie kent de overheid vaak rentesubsidies toe aan de 
investeringskredieten. Bovendien bestaat de mogelijk
heid rentesubsidies toe te kennen inzake beroeps- en 
am bachtskrediet en inzake landbouwkrediet.

—  N .M .K .N . : investeringskredieten

De N .M .K .N . verleent hoofdzakelijk m iddellang en lang 
krediet. H et is bestemd voor Belgische commerciële en 
industriële bedrijven en heeft tot doel bij te dragen tot de 
activiteit, de verbetering, de omvorming en de u itbrei
ding van deze bedrijven. H et gaat dus vooral om 
investeringskredieten.

Een besluitwet van 22 oktober 1937 bepaalt da t de duur 
van N .M .K .N .-kredieten norm aliter tien ja a r  niet over
treft; bij wijze van uitzondering kan de instelling lenin
gen toestaan m et een looptijd van twintig ja a r . In  
werkelijkheid zijn talrijke operaties echter niet beperkt 
tot tien jaa r. Rekening houdend met de periode tijdens 
welke het krediet geopend is m aar nog niet opgenomen, 
zijn looptijden van meer dan twintig ja a r  zelfs niet 
uitgesloten.

Tenslotte dient erop te worden gewezen dat de 
N .M .K .N . deze kredieten slechts verleent w anneer zij 
waarborgen verkrijgt (in sommige gevallen is de faam 
van het bedrijf voldoende). Behalve w anneer anders 
vermeld, wordt het investeringskrediet toegestaan tegen 
een enkele rentevoet, welke ook de looptijd mag zijn.

—  N .K .B .K . : voorschotten voor een bepaalde term ijn

De N .K .B.K . verleent haar voorschotten aan kleine en 
middelgrote ambachtelijke, commerciële of industriële 
bedrijven en aan personen die een vrij beroep uitoefenen 
om ze in staat te stellen hun beroepsactiviteit te verge
makkelijken en uit te breiden.

H aar kredieten zijn hoofdzakelijk kredieten op termijn. 
Een groot aantal transacties hebben een looptijd van 5,
10 of 20 jaa r. H et hoofddoel van het term ijnkrediet is de 
financiering van investeringen in roerende en onroerende 
goederen, m aar het doel kan ook zijn het bedrijfskapitaal 
a f te voeren.

Behoudens andersluidende mededeling, is de rentevoet 
van de voorschotten met een bepaalde looptijd, die is 
opgenomen in tabel X IX -15, de ene geldige voor de hele 
looptijd, ongeacht de duur daarvan.

—  Creditexport : gecertificeerd papier

Voor de betaling van uitgevoerde uitrustingsgoederen 
verleent de V.Z.W . Creditexport m iddellange en vooral 
lange kredieten. E r is overeengekomen da t de transacties 
die een bepaald bedrag (5 miljoen, op 10 miljoen ge
bracht begin 1976 en op 25 miljoen in april 1978) niet 
bereiken, niet ressorteren onder C reditexport, m aar
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onder het H .W .I. wanneer de banken zelf niet financie
ren; deze transacties moeten tevens betrekking hebben 
op een termijn van meer dan  2 jaa r.

« Creditexport »-leningen lopen meestal niet langer dan 
12 jaar.

De in tabel X IX -15 gepubliceerde statistiek verm eldt de 
rentevoet toegepast op kredieten die door de N.B.B. 
gecertificeerd zijn en w aarvan de looptijd meer dan 2 ja a r  
is, m aar tw aalf ja a r  niet overtreft.

Behoudens andersluidende mededeling is de debetrente- 
voet van de V .Z.W . C reditexport de ene geldige voor de 
hele looptijd, ongeacht de duur ervan.

b. Eenheid : Rente- of discontovoet in procenten ’s jaa rs 
(zie pun t 2. hierna).

c. Bronnen : Jaarverslagen van de betrokken instel
lingen.

De rentetarieven zijn beschikbaar vanaf :
—  ASLK, hypotheekleningen : 1914;
—  C .B .H .K ., gewone leningen : 1936;
—  N .M .K .N ., investeringskredieten ■: 1951 (in de vorm 

van een grafiek);
—  N .K .B .K ., voorschotten voor een bepaalde termijn :

I ju li 1956;
—  Creditexport, gecertificeerd papier : 6 augustus 1959.

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
De debetrentetarieven van de openbare kredietinstellin
gen en van C reditexport zijn gepubliceerd tegenover 
iedere datum  w aarop ze gewijzigd zijn.

ASLK —  hypotheekleningen : interest halfjaarlijks be
taalbaar na verloop van termijn;

C .B .H .K . —  gewone leningen tegen hypotheekwaar- 
borg : aflossingen in driem aandelijkse afbetalingen; 

N .M .K .N . —  kredieten op m iddellange en lange termijn; 
tot 24 april 1972 was de interest jaarlijks en vooraf 
betaalbaar; vanaf 25 april 1972 is de interest semes- 
trieel en na verloop van de term ijn betaalbaar; 

N .K .B .K . —  voorschotten voor een bepaalde termijn : 
interest om de drie m aanden na verloop van de 
term ijn betaalbaar;

Creditexport —  gecertificeerd papier : tot 10 mei 1978 
was de interest jaarlijks en vooraf betaalbaar; vanaf
II  mei 1979 is de interest halfjaarlijks en na verloop 
van de term ijn betaalbaar.

M et kosten in verband m et het aanleggen van het dossier 
en met andere gelijkaardige kosten is geen rekening 
gehouden.

Tabel XIX-16

D ebetrentetarieven van de banken1

1. Basisgegevens
a. Inhoud :

—  Discontokredieten

H et disconto is gekenmerkt door de endossering van 
handelspapier vóór zijn vervaldag ten voordele van een 
bankier op voorwaarde dat deze laatste aan de endossant

het nominale bedrag stort van het papier na aftrek van 
bepaalde inhoudingen w aarvan de voornaam ste, de 
rente, evenredig is met de resterende looptijd ervan. H et 
handelspapier vertegenwoordigt binnenlandse en buiten
landse handelstransacties.

H et gepubliceerde tarief van het discontokrediet is het 
tarief da t de grote banken toepassen op het papier dat 
voor discontering bij de N.B.B. in aanm erking komt.

—  Acceptkredieten

Deze kredieten vertegenwoordigen een verplichting van 
de bank om door de begunstigde van het krediet of door 
de verstrekkers ervan op haar getrokken wissels tot een 
bepaald bedrag te accepteren. D it krediet heeft geen 
rechtstreekse weerslag op de kasmiddelen, voor zover de 
trekker het niet verdisconteert.

Er bestaan twee belangrijke vormen van bankaccepten : 
bij de invoer en bij de uitvoer.

De in de tabel opgenomen statistische reeks heeft be
trekking op door de N.B.B. gecertificeerde wissels : het 
tarief is da t w at de grote banken toepassen voor het 
papier m et een resterende looptijd van maximum 120 
dagen.

—  Kaskredieten (gewone voorschotten)

H et kaskrediet impliceert een verplichting van de bank 
om middelen ter beschikking te stellen van de begun
stigde tot een bepaald bedrag : dit gebeurt via een 
lopende rekening. D it soort krediet is over het algemeen 
van onbepaalde duur.

De rentevoorwaarden worden bepaald bij de opening 
van het krediet en « zijn geldig tot nader order » ingeval 
de bankier ze wenst te wijzigen. H et officiële tarief is dat 
wat de grote banken toepassen op de gewone voorschot
ten op kaskredieten.

Een « Overlegcomité van de debetvoorw aarden » da t 
werkt binnen de Belgische Vereniging der Banken, 
brengt advies uit over de tarieven die het gerechtvaar
digd acht; iedere bank is evenwel vrij zich al dan niet 
naar dat advies te schikken.

b. Eenheid : Disconto- en acceptkredieten : nom inaal 
discontotarief in procenten ’s jaars; kaskredieten : 
nom inaal rentetarief in procenten ’s jaars.

c. Bron : Belgische Vereniging der Banken.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
De debetrentetarieven van de banken zijn tarieven aan 
het einde van de m aand : het betreft voorw aarden die de 
drie grote banken toepassen voor eersterangscliënten 
(Generale Bankm aatschappij, Bank Brussel Lam bert, 
K redietbank). E r wordt een m arge toegepast naargelang 
van de kwaliteit van de cliënt : zij is nul voor de 
eersterangscliënten.

De officiële tarieven bevatten de eventuele commissie

1 Z ie A . H a ch e z  « L a  fo rm atio n  des ta u x  d é b ite u rs  en b a n q u e  ». B an k 
e n  F in an c iew eze n , 1975-7 en  tab e l X I I I - 1 1 « O p g e n o m e n  b ed rag en  
v a n  de  d isco n to k re d ie te n , v o o rsch o tte n  en  a cc e p tk re d ie te n  bij h un  
o o rsp ro n g  v e rle en d  d o o r d e  d e p o s ito b an k e n  ».
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inzake monetaire reserve, evenals de endosseringscom- 
missie in het geval van de discontokredieten (deze 
commissie wordt voor het gewone papier « bankm arge » 
genoemd) en de acceptcommissie in het geval van de 
acceptkredieten. Zij bevatten geen andere commissies.

Als de drie grote banken niet dezelfde debetrentetarieven 
toepassen, is het gepubliceerde tarief d a t van de Generale 
Bankm aatschappij. Indien de tarieven verschillend zijn, 
m aar twee van de grote banken passen eenzelfde tarief 
toe, w ordt da t gemeenschappelijk tarief gepubliceerd.

Er zij ten slotte opgemerkt da t de verschuldigde interes
ten op de disconto- en acceptkredieten vooraf betaalbaar 
zijn. De op de opnemingen van kaskrediet verschuldigde 
rente dient gewoonlijk om de drie m aanden te worden 
betaald. Al deze tarieven zijn berekend op een jaarbasis 
van 360 dagen.

Tabel XIX-17

Rente van de euro-dollar —  Deposito’s voor 3 m aanden

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Een euro-dollar kan worden gedefinieerd als 
zijnde een dollar verworven door een bank buiten de 
Verenigde Staten en rechtstreeks aangewend o f om 
gezet in andere deviezen voor een lening aan  een 
cliënt niet-bank, eventueel na één of andere in terban
caire transactie. In  euro-dollar is ieder rentend 
deposito in dollar da t in een bank buiten de V er
enigde Staten is aangelegd.

Om het in de nationale m unt aangepaste tarief van deze 
deposito’s te bepalen, is het voldoende het nom inaal 
tarief te corrigeren met het deport (report) Belgische 
frank-dollar voor drie m aanden, d a t wil zeggen m et de 
door de beleggers in het vooruitzicht gestelde wissel
verliezen (-winsten). De berekening van het reële tarief 
gebeurt zowel voor de vrije als voor de officiële deviezen
markt.

b. Eenheid : Nom inaal tarief : rentetarief in procenten 
’s jaars; deporten (—) en reporten (+ ) in procenten 
’s jaars, in verhouding tot de contante wisselkoers.

c. Bron : Echo de la Bourse. De gegevens zijn niet 
vergelijkbaar met die welke gepubliceerd zijn in de 
vorige « Belgische Economische Statistieken », aan
gezien de bronnen verschillend zijn (1960-1970: 
« The Times »).

De « Financial Times » en « T he Tim es » publiceren 
iedere dag de slotkoers van de euro-dollar in Londen. De 
reeks van « The Tim es » is beschikbaar vanaf 1962.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

H et rendem ent van de deposito’s in euro-dollar voor drie 
m aanden is een tarief aan het einde van de m aand : het 
vertegenwoordigt de koers die de ochtend van de laatste 
werkdag van de beschouwde periode is opgetekend.

Pro memorie, het report of deport is gelijk aan het 
verschil tussen de m arktkoers op term ijn en de 
m arktkoers à contant, uitgedrukt in verhouding tot de 
m arktkoers à contant.
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C. ALGEMENE RESULTATEN VAN 
DE TELLINGEN EN ONDERZOEKINGEN

I. Bevolking, gebouwen, nijverheid en handel

A. ALGEMENE INLEIDING

Algemene telling van de bevolking op 31 december 1970

Bij koninklijk besluit van 5 augustus 1970 is de datum  
van 31 decem ber 1970 vastgesteld om een algemene 
telling te doen van de bevolking en een telling van de 
industrie en van de handel. D at besluit is genomen 
overeenkomstig de wet van 4 ju li 1962, w aardoor de 
regering gem achtigd was statistisch en ander onderzoek 
te verrichten naar de sociaal-economische en de be- 
volkingstoestand van het land, die op haar beurt verwijst 
naar de wet van 2 ju n i 1856 betreffende de algemene 
telling van de bevolking en de wet van 14 decem ber 1960 
betreffende de telling van industrie en handel. De 
gemeenteoverheid' was ermee belast een driedubbel stel 
formulieren te bezorgen betreffende respectievelijk de 
gezinnen, de personen en de woningen.

Sociaal-economisch onderzoek op 30  a p ril 1977

In  april 1977 heeft het N .I.S . steekproeven gedaan bij 
248.366 willekeurig gekozen gezinnen, dit is 7,5 pet. van 
het totaal. M et d it onderzoek is ernaar gestreefd de 
gegevens van de telling van 1970 bij te werken en een 
reeks inlichtingen te vergaren voor het Bureau voor de 
Statistiek der Europese Gem eenschappen. De meeste 
vragen zijn ontleend aan de telling van 1970 en de 
gezinnen zijn willekeurig gekozen aan de hand van het 
inschrijvingsnum m er in het bevolkingsregister. Vervol
gens zijn de uitslagen van de steekproef geëxtrapoleerd 
m et de totale bevolking door de verkregen cijfers te 
vermenigvuldigen m et het omgekeerde van het steek
proefpercentage. D it laatste wordt eerst berekend tegen
over het bevolkingscijfer naar geslacht en naar leeftijds
groep, vervolgens tegenover het bevolkingscijfer per 
arrondissem ent en naar Belgische of vreemde nationali
teit. Deze extrapolatie in twee stadia heeft geleid tot 
onbelangrijke verschillen met de leeftijdsstructuur van de 
totale bevolking. De geëxtrapoleerde aantallen komen 
niet noodzakelijk overeen m et de reële w aarden, m aar de 
nauw keurigheidgraad verhoogt m et de grootte van de 
cijfers. De uitslagen zijn nu eens gepubliceerd samen met 
die van de telling van 1970 en dan  weer in een afzon
derlijke tabel.

Gebouwentelling op 31 december 1968

De A dm inistratie van het K adaster heeft op 31 december

1968 de gebouwen geteld op basis van adm inistratieve 
richtlijnen.

Handels- en nijverheidstelling op 31 december 1970

De telling van industrie en handel heeft, samen met de 
algemene telling van de bevolking, plaatsgehad op 
dezelfde datum . Basiseenheid was de vestiging en niet 
het bedrijf.

Begrenzing van de taalgebieden

De gegevens die in de meeste tabellen voorkomen zijn 
ingedeeld naar provincie en taalgebied. De taalgebieden 
stemmen overeen met die welke zijn vastgelegd in arti
kel 1 van de wet tot oprichting van voorlopige gemeen- 
schaps- en gewestinstellingen, gecoördineerd op 20 ju li
1979 (Belgisch S taatsblad van 31 ju li 1979).

Vlaams (of N ederlandstalig) gebied : de provincies A nt
werpen, Lim burg, Oost- en W est-V laanderen, evenals de 
adm inistratieve arrondissem enten H alle-V ilvoorde en 
Leuven.

Franstalig gebied : de provincies Henegouwen, Luxem 
burg en Namen, de provincie Luik m et uitzondering van 
de gemeenten die deel uitm aken van het Duitstalige 
gebied, alsmede het adm inistratief arrondissem ent 
Nijvel.

Duitstalig gebied : vijfentwintig gem eenten van de pro
vincie Luik.

W aals gebied : de Franstalige en de D uitstalige gebieden 
samen.

Brussel-Hoofdstad (of Brussels gewest) : het adm inistra
tief arrondissem ent Brussel-Hoofdstad (negentien ge
meenten).

Bibliografie

De uitslagen van de tellingen zijn door het N .I.S . in de 
volgende publikaties gepubliceerd :

Algemene telling van de bevolking op 31 december 1970
Deel 1 Bevolkingscijfers 
Deel 2 W oningtelling
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Deel 3 Geboorteplaats en vorige verblijfplaats
Deel 4 Bevolking naar nationaliteit
Deel 5 Bevolking naar burgerlijke staa t en leeftijd
Deel 6 Gezinnen en familiekernen
Deel 7 Huw elijksvruchtbaarheid
Deel 8 Beroepsbevolking
Deel 9 Geografische m obiliteit van de arbeidskrachten

Deel 10 O nderwijsniveau van de bevolking 
Deel 11 Personen ten laste 
Deel 12 Lichamelijk gehandicapten 
Deel 13 Gegevens per statistische sectoren van ge

m eenten
Deel 15 Statistische sectoren per gem eente —  O pper

vlakte en bevolking

Sociaal-economisch onderzoek van a p ril 1971
Deel 1 Bevolking naar burgerlijke staa t en leeftijd —  

Vreemdelingen 
Deel 2 Beroepsbevolking —  Geografische m obiliteit van 

de arbeidskrachten —  Onderw ijsniveau 
Deel 3 W oningen —  Gezinnen

Gebouwentelling op 31 december 1968
Deel 1 Rijk, provincies en arrondissem enten 
Deel 2 Voornaam ste cijfers per gemeente

Handels- en nijverheidsinstelling op 31 december 1970
Deel 1 Vestigingen en bedrijfsafdelingen 
Deel 2 Voornaam ste cijfers per gem eente 
Deel 3 Ondernem ingen

B. COMMENTAAR PER TABEL

Tabel 1-1 (t)

Bevolking naar provincie 1846-1970

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel verm eldt het cijfer van de Belgische 
en vreemde bevolking van iedere provincie, evenals 
van het K oninkrijk, op de datum  van de diverse 
tellingen.

b. Eenheid : Duizend personen; de uitslagen van de 
tellingen zijn beschikbaar in eenheden.

c. Bron : N .I.S . —  Algemene telling van de bevolking op
31 decem ber -  deel 1. H et N .I.S . beschikt over 
gegevens per gemeente en, voor 1970, per statistische 
sector.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De cijfers van de bevolking op de diverse data  zijn 
afkomstig van de uitslagen van de algemene volkstel
lingen.

De cijfers van 1846 en 1856 zijn die van de aanwezige 
bevolking, terwijl die van 1866 tot 1970 betrekking 
hebben op de bevolking die haar gewone verblijfplaats in 
België heeft.

Voor 1920 zijn twee cijfers opgegeven ten gevolge van de 
wijzigingen van de Belgische landsgrenzen in 1919 en 
1925 die betrekking hadden op de provincie Luik, en ten 
gevolge van de afscheiding, in 1923, van twee Oost- 
vlaam se gem eenten die bij de provincie Antwerpen 
gevoegd werden. Voor 1961 stem t het tweede cijfer 
overeen m et de provinciegrenzen die sinds 1 septem ber 
1963 in overeenstem m ing zijn met de wet van 8 novem
ber 1962.

Voor de loop van de bevolking van 1970 tot 1980 wordt 
de lezer verwezen naar tabel 1-1 —  Algemene loop van 
de bevolking.

Tabel 1-2 (t)

Bevolking van de gemeenten, naar hun aantal inwoners 
1880-1970

Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel geeft, op de datum  van de tellingen 
v anaf 1880, de indeling van de Belgische en vreemde 
bevolking naar de gem eenten, die gegroepeerd zijn in 
zes groepen naar orde van belangrijkheid. Bij deze 
groepering is rekening gehouden m et de in de ge
m eenten bij iedere telling opgetekende bevolking. De 
groepen bestaan dus niet noodzakelijk bij iedere 
telling uit dezelfde gemeenten.

b. Eenheid : D uizend personen; de uitslagen van de 
tellingen zijn beschikbaar in eenheden.

c. Bron : N .I.S . —  Algemene volkstelling op 31 decem
ber -  deel 1.

Tabel 1-3 (t)

Belgische en vreemde bevolking naar leeftijd, burgerlijke 
staat en geslacht

Basisgegevens

a. Inhoud: De tabellen geven, op 31 decem ber 1970 en 
op 30 april 1977, de indeling van de Belgische en 
vreemde bevolking naar leeftijdsgroep, burgerlijke 
staa t en geslacht voor de N ederlandstalige, F ransta
lige en D uitstalige gebieden, voor Hoofdstad-Brussel 
en voor het Koninkrijk.
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b. Eenheid : Duizend personen; de uitslagen van de 
telling en van het onderzoek zijn beschikbaar in 
eenheden.

c. Bron : N .I.S. —  Algemene volkstelling op 31 decem 
ber 1970 -  deel 5; sociaal-economisch onderzoek van 
april 1977 -  deel 1.
De indeling van de bevolking naar leeftijdsgroep 
bestaat voor alle tellingen vanaf 1846.

Tabel 1-4 (t)

Vreemdelingen naar nationaliteit

Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel geeft, voor alle tellingen vanaf 1930 
en voor het sociaal-economisch onderzoek van 
30 april 1977, de indeling van de vreem de bevolking 
n aar nationaliteit. E r is alleen rekening gehouden met 
de E .E .G .-landen en m et die w aarvan het aan tal in 
België verblijvende onderdanen op 30 april 1977 ten 
minste vijfduizend beliep.

b. Eenheid : Duizend personen; de uitslagen van de 
tellingen zijn beschikbaar in eenheden.

c. Bron : N .I.S . —  Algemene volkstelling op 31 decem 
ber 1970 -  deel 4; Sociaal-economisch onderzoek van 
april 1977 -  deel 1.

Tabel 1-5 (t)

Gezinnen naar type en samenstelling

1. Basisgegevens

a. Inhoud : Overzicht van de gezinnen op 31 decem ber 
1970 en 30 april 1977 naar type, sam enstelling en 
verblijfplaats (provincies en taalgebieden). D it laa t
ste gegeven is op 30 april 1977 echter niet beschik
baar.

b. Eenheid : Duizend gezinnen; de uitslagen van de 
telling en van het onderzoek zijn beschikbaar in 
eenheden.

c. Bron : N .I.S. —  Algemene volkstelling op 30 decem 
ber 1970 -  deel 6; Sociaal-economisch onderzoek van 
april 1977 -  deel 3.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

H et gezin is gedefinieerd als de eenheid bestaande uit 
ofwel een persoon die gewoonlijk alleen woont, ofwel een 
vereniging van twee of meer personen die, al dan niet 
verbonden door familiebanden, gewoonlijk een zelfde 
woning betrekken en er samenleven. H et gezin mag niet 
worden verward met de familie; het gezin stem t overeen 
met een feitelijke toestand, de familie is een juridisch 
begrip.

In  de tabel zijn ook de collectieve gezinnen opgenomen; 
daartoe behoren de kloostergemeenschappen, de groepen 
van personen die samenleven in weeshuizen, bejaarden
tehuizen, arbeidstehuizen, weldadigheids- en andere in
stellingen, de m ilitairen in de kazernes en de gevangenen 
in de gevangenis.

Familiekernen naar type en aantal leden

1. Basisgegevens
a. Inhoud : Overzicht van de familiekernen op 31 decem

ber 1970 en op 30 april 1977, ingedeeld naar soort, 
aan tal leden en verblijfplaats. D it laatste gegeven is 
op 30 april 1977 niet beschikbaar.

b. Eenheid : Duizend familiekernen of leden ervan; de 
uitslagen van de telling en van het onderzoek zijn 
beschikbaar in eenheden.

c. Bron : N .I.S . —  Algemene volkstelling op 31 decem
ber 1970 -  deel 6; Sociaal-economisch onderzoek van 
april 1977 deel 3.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
Als « familiekern » worden beschouwd : een echtpaar 
zonder kinderen en een echtpaar (of een vader of een 
moeder) m et een of meer ongehuwde kinderen, ongeacht 
hun leeftijd. Gehuwde of gehuwd geweest zijnde kinde
ren worden beschouwd als deel uitm akende van de 
familiekern van de ouders als zij alleen bij hun ouders 
wonen, d it wil zeggen zonder hun echtgenoot of echtge
note en zonder hun kinderen. Als kinderloos echtpaar 
worden beschouwd niet alleen het echtpaar da t geen 
kinderen heeft, m aar ook de echtgenoten die samenwo
nen zonder hun kinderen. Als vader of m oeder m et niet- 
gehuwde kinderen w ordt beschouwd een ouder die, 
ongeacht zijn leeftijd en zijn burgerlijke staat, zonder 
echtgenoot m et een of meer niet-gehuwde kinderen 
samenleeft.

Tabel 1-7 (t)

Bevolking naar verblijfplaats, sociaal-professionele status 
en geslacht

1. Basisgegevens

a. Inhoud : M et de tabel w ordt ernaar gestreefd zowel de 
beroepsbevolking als de bevolking die daar buiten 
valt, onder te brengen in een beperkt aantal grote 
groepen die uit een sociaal oogpunt een bepaalde 
hom ogeniteit vertonen.

b. Eenheid : Duizend personen; de uitslagen van de 
telling en van het onderzoek zijn beschikbaar in 
eenheden.

c. Bron : N .I.S . —  Algemene volkstelling op 31 decem
ber 1970 -  deel 8; Sociaal-economisch onderzoek van 
april 1977 -  deel 1.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
De beroepsbevolking om vat degenen die op het ogenblik 
van de telling een beroep, een am bt of een winstgevende 
bezigheid uitoefenden, evenals de werklozen en de 
dienstplichtigen. V an personen die meer dan één activi
teit uitoefenden m et verschillend professioneel statuut, is 
alleen de activiteit in aanm erking genomen die het 
grootste deel van hun tijd in beslag nam . De sociaal- 
professionele groepen zijn als volgt gedefiniëerd :
—  Zelfstandige, werkgever : niet door een arbeidscon-

Tabel 1-6 (t)
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trac t gebonden persoon die voor eigen rekening de 
leiding heeft van een industriële of handelszaak 
w aarvan hij eigenaar of m ede-eigenaar is. Personen 
die een vrij beroep uitoefenen behoren tot deze 
categorie. H et verschil tussen werkgever en zelfstan
dige ligt in het al of niet hebben van personeel;

—  Bedrijfshoofd met arbeidsovereenkom st : persoon die, 
in dienstverband, belast is met het dagelijkse bestuur 
van een bedrijf (directeur, filiaalhouder ...);

—  Bediende : persoon op wie de sociale zekerheid voor 
bedienden van toepassing is, behalve degenen die 
ondergebracht zijn in de voorafgaande categorie;

—  W erkm an en huisarbeider : persoon op wie de sociale 
zekerheid voor arbeiders van toepassing is, behalve 
degenen die worden beschouwd als bedrijfshoofd;

—  H elper : persoon die gewoonlijk een ander lid van het 
gezin helpt bij de uitoefening van zijn beroep, zonder 
hiervoor te worden beloond.

De niet-actieve bevolking valt uiteen in drie groepen : de 
personen van m inder dan 14 ja a r  en de studerenden van 
14 ja a r  en meer, die personen ten laatste zijn, de overige 
personen ten laste inclusief de personen die niet ten laste 
zijn, geen beroep uitoefenen, m aar over eigen middelen 
van bestaan beschikken zoals pensioenen, uitkeringen, 
eigen vermogen.

Tabel 1-8 (t)

Beroepsbevolking per bedrijfsklasse naar geslacht, ver
blijf en sociale status

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel geeft de cijfers van de beroepsbe
volking op 31 decem ber 1970 en 30 april 1977, 
werkzaam in de grote groepen van de algemene 
nom enclatuur van het economische bedrijf in de 
Europese Gem eenschappen (NACE) en ingedeeld 
naar geslacht, verblijfplaats (provincies, taalgebie
den) en sociale status. D it laatste gegeven bestaat niet 
op 30 april 1977;

b. Eenheid : Duizend personen; de uitslagen van de 
telling en van het onderzoek zijn beschikbaar in 
eenheden.

c. Bron : N .I.S . —  Algemene volkstelling op 31 decem 
ber 1970 -  deel 8; Sociaal-economisch onderzoek van 
april 1977 — deel 2.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

Voor de definities betreffende de sociale status w ordt de 
lezer verwezen naar de voorgaande tabel.

Bij de indeling naar de industriële of commerciële aard  
van het bedrijf, is uitgegaan van de aangifte die de 
telplichtigen hebben gedaan over de zaak w aarin zij 
werken. In  sommige gevallen is er geen rechtstreeks 
verband tussen het werkelijke beroep en het bedrijf. 
Personen met twee of meer beroepen zijn ondergebracht 
in het bedrijf w aarin zij hun voornaam ste beroep uitoefe
nen. De bevolking is ingedeeld n aar verblijfplaats en 
naar werkplaats.

Geografische m obiliteit der arbeidskrachten

Basisgegevens

a. Inhoud: De tabel geeft, op 31 decem ber 1970 en op
30 april 1977, een overzicht van de geografische 
mobiliteit van de arbeidskrachten naar provincie en 
taalgebied.

b. Eenheid : Duizend personen; de uitslagen van de 
telling en van het onderzoek zijn beschikbaar in 
eenheden.

c. Bron : N .I.S. —  Algemene volkstelling op 31 decem 
ber 1970 -  deel 9; Sociaal-economisch onderzoek van 
april 1977 -  deel 2.

Tabel 1-9 (t)

Tabel 1-10 (t)

W oonforensen naar vervoerm iddel en reisduur

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel verschaft de indeling, op 31 decem
ber 1970 en op 30 april 1977, van de woonforensen 
n aar vervoermiddel, reisduur en gewone verblijf
plaats.

b. Eenheid : Duizend personen; de uitslagen van de 
telling en van het onderzoek zijn beschikbaar in 
eenheden.

c. Bron : N .I.S . —  Algemene volkstelling op 31 decem 
ber 1970 — deel 9; Sociaal-economisch onderzoek van 
april 1977 -  deel 2.

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

W oonforensen zijn werknemers die hun beroep uitoefe
nen buiten de gem eente w aar zij hun verblijf hebben. Zij 
zijn ingedeeld in twee groepen :
1. degenen die zich niet dagelijks verplaatsen, ofwel 

om dat zij zich niet dagelijks naar hun werkplaats 
begeven, ofwel om dat zij logeren in de gemeente w aar 
zij werken of in de nabijheid ervan;

2. de beroepsbevolking die ten m inste 5 dagen per week 
heen en weer reist tussen haar verblijfplaats en haar 
w erkplaats.

Voor deze laatste groep verm eldt de tabel het vervoer
m iddel w aarm ee de forens gewoonlijk het grootste deel 
van de reis m aakt en de duur van de enkele reis tussen de 
gemeente van verblijf en die w aar hij werkt.

Tabel 1-11 (t)

Bevolking van 14 ja a r  en ouder die geen onderwijs meer 
volgt, naar de aard  van het genoten onderwijs en naar 
het behaalde getuigschrift, diplom a of brevet van vol
tooide studiën (hoogste niveau)

1. Basisgegevens

a. Inhoud : In  de tabel is de bevolking op 31 december
1970 en op 30 april 1977 ingedeeld op grond van twee 
m aatstaven :
—  de aard  van het onderwijs waarin het laatste leer-
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of studiejaar is voltooid, onverschillig of de be
trokkene een diplom a of brevet van voltooide 
studiën heeft verkregen;

—  de bevolking die een getuigschrift, brevet of 
diplom a heeft verkregen, ingedeeld naar het 
diplom a van het hoogste niveau.

b. Eenheid : Duizend personen; de uitslagen van de 
telling en van het onderzoek zijn beschikbaar in 
eenheden.

c. Bron : N .I.S . —  Algemene volkstelling op 31 decem
ber 1970 -  deel 10; Sociaal-economisch onderzoek 
van april 1977 — deel 2.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling

De gegevens betreffende de aard  van het gevolgde 
onderwijs hebben uitsluitend betrekking op het voltijdse 
onderwijs, m et uitsluiting van de cursussen met beperkte 
lesrooster, het avond- en zondagsonderwijs, het schrifte
lijke onderwijs, de cursussen in het kader van een 
leerovereenkomst m et een werkgever en de studiën van 
het aanvullende type. De rubriek « Kunstonderwijs » 
groepeert tegelijk het secundair en hoger kunstonderwijs. 
H et niet-universitaire hoger onderwijs om vat het hoger 
technisch onderwijs en de studiën van regent- en ge
aggregeerde voor klassen van het lager secundair on
derwijs, behalve die welke van het kunstonderwijs 
afhangen.

Tabel 1-12 (t)

Woningen

1. Basisgegevens
a. Inhoud : De tabel geeft een overzicht van de woning

telling op 31 decem ber 1970 en van het onderzoek op
30 april 1977.

b. Eenheid : Duizend woningen of bewoners, behalve 
voor de gemiddelde aantallen die uitgedrukt zijn in 
eenheden; alle uitslagen van de telling en van het 
onderzoek zijn beschikbaar in eenheden.

c. Bron : N .I.S. —  Algemene volkstelling op 31 decem 
ber 1970 -  deel 2; Sociaal-economisch onderzoek van 
april 1977 -  deel 3.

2. Kenmerken —  Meting — Samenstelling
Als woning wordt beschouwd het huis o f het deel van een 
huis, de am bulante woning (boot, woonwagen ...) o f de 
noodwoning (barakkenkam p ...) bestemd voor de huis
vesting van een gezin of voor dat doel gebruikt. M en 
onderscheidt particuliere en collectieve woningen naar 
gelang zij bewoond zijn door een particulier of door een 
collectief gezin.

Als woonvertrekken worden beschouwd de vertrekken 
opgevat voor een onderscheiden gebruik en bestem d voor 
de essentiële noodwendigheden van het leven. Zij moeten 
een oppervlakte hebben van ten m inste 4 m 2. De 
badkam ers, washuizen, bergplaatsen of vrije ruim ten, 
gangen, trapzalen, overlopen, W .C .’s en de vertrekken 
die uitsluitend worden gebruikt om er een beroep in u it te 
oefenen worden niet beschouwd als woonvertrekken.

Gebouwen

1. Basisgegevens
a. Inhoud : Telling van de bebouwde kadastrale percelen 

zoals gedefinieerd door de A dm inistratie van het 
K adaster. De vereiste inlichtingen zijn afkomstig van 
de docum entatie w aarover deze adm inistratie be
schikt.

b. Eenheden : A antal gebouwen : duizendtallen; ver
koopwaarde : m iljarden franken; oppervlakte : 
100.000 m 2.

c. Bron : A dm inistratie van het K adaster —  N .I.S . —  
Gebouwentelling op 31 decem ber 1968 -  deel 1.

d. Frequentie : 31 december 1968. De uitslagen kunnen 
worden vergeleken m et die van de gebouwentelling 
op 31 december 1961. W anneer men de uitslagen 
vergelijkt met die op 31 decem ber 1947, m oet men 
echter voorzichtig te werk gaan en zich bovendien 
beperken tot de gebouwen die hoofdzakelijk of uitslui
tend tot huisvesting dienen.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
O nder gebouw dient men in beginsel te verstaan elk 
geheel van bebouwde en eventueel onbebouwde gedeel
ten die, op het kadastrale plan, één bebouwd perceel 
uitm aken. De voorschriften betreffende de vorm ing van 
de bebouwde kadastrale percelen zijn als volgt :
—  een gebouw vorm t steeds een afzonderlijk perceel; de 

aangrenzende grond die om zijn kleine oppervlakte 
kan worden beschouwd als binnenplaats, aanho- 
righeid of toegangsweg, vorm t slechts één enkel 
perceel met de gebouwen;

—  een woonhuis, een fabriek, een ziekenhuis of een 
school vorm t slechts één enkel perceel m et de aanho- 
righeden, met inbegrip van het park, de m oestuin, de 
lusthof, w anneer alles aan  elkaar paalt;

—  twee of meer fabrieken, hoewel behorend tot dezelfde 
industrie, opgericht binnen dezelfde om heining en 
toebehorend tot dezelfde eigenaar, vorm en afzon
derlijke percelen w anneer zij afzonderlijke inrichtin
gen uitm aken die zelfstandig kunnen werken;

—  twee aan elkaar palende huizen, w aarvan ieder een 
eigen toegangsdeur heeft, vormen twee percelen, ook 
w anneer ze toebehoren aan dezelfde eigenaar, tenzij 
ze inwendig m et elkaar verbonden zijn;

—  een gebouw bestaande uit twee of verscheidene boven 
elkaar gebouwde woningen, vorm t slechts één enkel 
perceel, zelfs als de woningen toebehoren aan ver
schillende eigenaars.

Er zijn vier soorten van bestem m ing van het gebouw in 
aanm erking genomen :
—  uitsluitend voor de huisvesting : de totale oppervlakte 

is bestemd voor de huisvesting van een particulier of 
collectief gezin als perm anente of als gelegenheids- 
woning;

—  hoofdzakelijk voor de huisvesting : de voor huisves
ting bestemde oppervlakte is gelijk of groter dan die 
voor een ander gebruik. D aarop zijn twee uitzonde
ringen : enerzijds komen de oppervlakten voor land-

Tabel 1-13 (t)
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bouw, tuinbouw en veeteelt niet in aanm erking (deze 
uitzondering vervalt echter als er bovendien nog 
oppervlakten zijn die voor andere dan de drie ge
noemde doeleinden gebruikt worden) en, anderzijds, 
w ordt een woongebouw, da t een particuliere garage 
om vat, ingedeeld bij de gebouwen uitsluitend be
stem d voor huisvesting;

—  uitsluitend voor ander gebruik dan voor huisvesting : 
de totale oppervlakte is bestem d voor een ander 
gebruik dan  de huisvesting;

—  hoofdzakelijk voor ander gebruik dan huisvesting : de 
oppervlakte voor huisvesting is kleiner dan de opper
vlakte voor ander gebruik.

H et aantal verdiepingen w ordt geteld vanaf de tweede 
laag. Een gebouw zonder verdieping is derhalve een 
gebouw m et slechts één laag, of uitsluitend een beneden
verdieping. Voor complexe gebouwen die uit verschei
dene gedeelten bestaan, is het aantal verdiepingen gelijk 
aan  dat van het gedeelte d a t er het meest heeft.

De oppervlakte van een gebouw m et één woonlaag 
(zonder verdieping) w ordt berekend in vierkante meters 
en om vat de bebouwde oppervlakte tussen de buitenm u
ren, inbegrepen de oppervlakte ingenomen door die 
m uren zelf. De oppervlakte van een gebouw m et twee of 
meer lagen is gelijk aan de som van de oppervlakte van 
elke laag. N iet-bewoonbare gedeelten zoals kelders, zol
ders en bijgebouwen zijn niet begrepen in de opper
vlakte.

In  de tabel zijn alleen de gebouwen opgenomen w aar
voor de onroerende voorheffing verschuldigd is.

Tabel 1-14 (t)

O ndernem ingen naar bedrijfsklasse, ju rid ische vorm en 
aantal vestigingen

1. Basisgegevens

a. Inhoud: Overzicht van de op 31 decem ber 1970 
getelde ondernem ingen, ingedeeld naar bedrijfs
klasse, rechtsvorm en vestigingen w aaruit zij zijn 
samengesteld. De tabel verm eldt bovendien hoeveel 
personeel er werkzaam is.

b. Eenheid : A antal ondernem ingen : eenheden; aantal 
personeelsleden : duizendtallen. Alle uitslagen van de 
telling zijn beschikbaar in eenheden.

c. Bron : N .I.S. —  H andels- en nijverheidstelling op
31 decem ber 1970 -  deel I I I .

2. Kenmerken  —  M eting  —  Samenstelling

De ondernem ing is een jurid isch gedefinieerde organisa
tie die onderworpen is aan het gezag van een leider die, al 
naar het geval, een natuurlijke of rechtspersoon kan zijn, 
en die is opgericht om op een of meer plaatsen een bedrijf 
u it te oefenen op het gebied van de produktie van 
goederen of van de dienstverlening. H et hoofdbedrijf van 
een ondernem ing is datgene w aarin het grootste aantal 
personen werkzaam zijn.

De vestiging is de statistische eenheid van de telling. H et 
is de lokale produktie-eenheid, gevestigd op een bepaalde 
topografisch begrensde plaats w aarin één of meer perso
nen werken voor rekening van een zelfde ondernem ing. 
Een zelfde ondernem ing kan een of meer vestigingen 
om vatten. W anneer in één gebouwencomplex verschei
dene activiteiten worden uitgeoefend door verschillende 
ondernem ingen, gaat men ervan uit d a t er evenveel 
vestigingen zijn als ondernem ingen die van het complex 
gebruik maken. Toch w ordt in de volgende gevallen van 
die regel afgeweken :
—  tijdelijke bouwwerken of openbare werken in uitvoe

ring worden niet beschouwd als vestigingen;
—  vestigingen waarin m inder dan 15 uur per week 

gewerkt wordt, komen niet in aanm erking, evenmin 
als garages en pakhuizen;

—  bij leurhandel wordt het woonadres van de handelaar 
als plaats van vestiging aangezien;

—  vestigingen van Belgische ondernem ingen in het 
buitenland zijn niet in de telling begrepen, vestigin
gen in België van vreem de ondernem ingen wel;

—  ieder binnenschip is geteld als een vestiging.

De indeling in bedrijfsklassen is volgens de classificatie 
van de algemene nom enclatuur van het economische 
bedrijf in de Europese Gem eenschappen (NACE) met 
enkele aanpassingen in de indeling van de subgroepen. 
De rubrieken die in de tabellen voorkomen stemmen 
overeen m et de classificiatie van de NACE, met uitzon
dering van de persagentschappen, die opgenomen zijn in 
vervoer en verkeer in plaats van in de diensten geleverd 
aan  de ondernem ingen, zoals de NACE-classificiatie het 
wil; de volgende tabel geeft de rubrieken weer waarmee 
de NACE-code overeenstemt.

Code Rubrieken

0 . 3 . Visserij
1. Energie- en w ater
2. W inning en verwerking van niet-energetische 

delfstoffen en hun derivaten; chemische indus
trie

3. M etaalverw erkende industrie; fijnmechanische 
en optische industrie

4. A ndere verwerkende industrieën
5. Bouwnijverheid
6. H andel, hotels, restaurants en cafes, reparatie

bedrijven
7. Vervoer en verkeer
8. Kredietinstellingen, verzekeringen, dienstverle

ning aan ondernem ingen, verhuring
9. Overige dienstverlening.

Bij de telling zijn sommige activiteiten niet in aan
m erking genomen, namelijk : landbouw , tuinbouw, vee
teelt, apotheken, rechtskundige beroepen (advokaten, 
notarissen ...), bureaus van architecten en landm eters; 
instellingen die afhangen van de overheid (norm aal 
zouden zij ondergebracht zijn in de codes 2, 7, 8 en 9); 
postarbeiders en verenigingen zonder winstoogmerk.

O nder « w erkzaam  personeel » verstaat men alle perso
nen die hun activiteit uitoefenen in de vestiging, d a t wil 
zeggen de bedrijfshoofden, de bedienden, de werklieden 
m et uitzondering van de huisarbeiders, de leerjongens of 
leermeisjes en de helpers.
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Vestigingen naar bedrijfsklasse, de belangrijkheid en de 
sociale status en het geslacht van het tewerkgestelde 
personeel

1. Basisgegevens

a. Inhoud : De tabel geeft de indeling van de vestigingen 
op 31 decem ber 1970 naar grote afdeling van de 
NA CE-nom enclatuur, naar taalgebied en naar 
grootte van de vestiging. Bovendien geeft zij een 
overzicht van het personeel da t er werkzaam  is; het is 
ingedeeld op grond van de grootte van de vestiging, 
zijn sociale status en zijn geslacht.

b. Eenheden : A antal vestigingen : eenheden; werkzaam  
personeel : duizendtallen. Alle uitslagen van de tel
ling zijn beschikbaar in eenheden.

Tabel 1-15 (t) c. Bron : N .I.S. —  Handels- en nijverheidstelling op
31 december 1970 -  deel 1.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De sociale status van het tewerkgestelde personeel is als
volgt gedefinieerd :
—  ondernemingshoofd : persoon die belast is m et het 

dagelijkse bestuur van de ondernem ing of van de 
vestiging, al dan niet in dienstverband; •

—  bediende : personeelslid d a t bijdrageplichtig is in de 
sociale zekerheid voor bedienden, met uitzondering 
van degenen die behoren tot de vorige categorie;

—  helper : gezinslid van het ondernemingshoofd, d a t dit 
laatste helpt in de uitoefening van zijn beroep;

—  arbeider en leerjongen of leermeisje : de overige, in de 
vestiging werkzame personen.
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II. Gezinsbudgetten

A. ALGEMENE INLEIDING

Vroegere onderzoeken
H et N .I.S . heeft gezinsbudgetonderzoeken verricht in 
1928-1929, 1948-1949, 1956-1957 en 1961 (en 1963 op 
andere bases).

Onderzoek van 1973-1974
V an 19 m aart 1973 tot 18 m aart 1973 verrichtte het 
N .I.S . een budgetonderzoek bij gezinnen w aarvan het 
hoofd arbeider, bediende of niet-actief was. Er werd 
eveneens een onderzoek georganiseerd bij de gezinnen 
van zelfstandigen, m aar om louter technische redenen, 
vond dat plaats van 28 mei 1973 tot 27 mei 1974. O m  het 
staal een norm ale representativiteit te bieden, werden de 
gezinnen die verzocht werden aan het onderzoek deel te 
nemen, toevallig gekozen. V an de 21.720 geselecteerde 
gezinnen, bleken er 4.751 bereid mee te werken, namelijk
1.099 arbeidersgezinnen, 1.999 gezinnen van bedienden,
1.009 gezinnen w aarvan het gezinshoofd niet actief was 
en 644 gezinnen van zelfstandigen. Ten gevolge van 
talrijke onvolkomenheden tijdens het onderzoek bleven 
er aan het einde ervan slechts 2.982 gezinnen over (dat is 
727, 1.122, 694 en 369 voor de verschillende hierboven 
vermelde categorieën).

Onderzoek van 1978-1979
Dit onderzoek vond plaats van 1 oktober 1978 tot
30 septem ber 1979. Aanvankelijk werden 11.083 gezin
nen aangesproken; 3.946 bleken tot samenwerking bereid 
en slechts 2.443 hebben het gedurende 12 m aanden 
volgehouden. V an d it laatste aantal zijn er 510 gezinnen 
van arbeiders, 599 gezinnen van bedienden, 685 gezin
nen w aarvan het gezinshoofd niet-actief is (inclusief de 
werklozen) en 649 gezinnen van zelfstandigen.

Methodologie
M en heeft gevraagd een volledige opsomming te geven 
van de ontvangsten en uitgaven, ten einde de punten van 
overeenkomst te kunnen nagaan. De transacties in 
na tu ra  met derden werden allem aal meegedeeld, evenals 
die m et betrekking tot de gezinsopbrengst van’landbouw- 
produkten (tuinbouw ). De informatie in verband met de 
ontvangsten en de uitgaven werd opgetekend in een 
gezinsboekje da t gedurende het hele ja a r  moest worden 
bijgehouden. Bovendien werd ieder gezinslid ouder dan 
14 jaa r , d a t slechts een gedeelte van zijn inkomsten 
afstond of over zakgeld beschikte, verzocht zijn uitgaven 
en ontvangsten gedetailleerd op te tekenen in een 
zakboekje.

Voor de berekening van het gemiddelde aantal ver- 
bruikseenheden per gezin, werd een beroep gedaan op de 
schaal van de Volkenbond.

Eenheden

K inderen
tot 2 ja a r  0,2
van 2 tot 4 ja a r  0,3
van 4 tot 6 ja a r  0,4
van 6 tot 8 ja a r  0,5
van 8 tot 10 ja a r  0,6
van 10 tot 12 ja a r  0,7
van 12 tot 14 ja a r  0,8 

M annen van
14 tot 60 ja a r  1 

Vrouwen van
14 tot 60 ja a r  0,8 

M annen en vrouwen van
meer dan 60 ja a r  0,8

Samenstelling van het gezinsbudget
De techniek van de nationale rekeningen verschaft op 
macro-economisch vlak, een bepaald aantal definities en 
classificaties met betrekking tot de inkomens, de 
consumptie, de besparingen, de kapitaaltransacties en de 
financiële operaties. Deze begrippen kunnen evenwel niet 
eenvoudigweg getransponeerd worden op de gezinnen; 
men moet rekening houden met de beschikbare gegevens.

1. Inkomen

Aangezien de consumptie veeleer bepaald w ordt door het 
beschikbare inkomen dan  door het factorinkomen, is het 
begrip beschikbaar inkomen heel w at toegankelijker; het 
is dan ook dit laatste begrip dat is aangehouden.

H et beschikbare inkomen bevat :
—  de inkomens uit economische activiteit : netto-inkom en 

afkomstig van de uitoefening van een zelfstandige 
activiteit; de bezoldiging in contanten van de 
hoofdactiviteit; de door de werkgever toegekende 
voordelen in natura  en het netto-inkom en uit bijko
m ende activiteiten;

—  de netto-inkomens van roerende goederen bevatten de door 
de gezinnen ontvangen interesten, dividenden en 
andere verdeelde inkomens en tantièm es. De betaalde 
interesten werden afgetrokken, evenwel m et uitzon
dering van die welke verband houden met leningen 
aangegaan voor de aankoop van onroerende goe
deren;
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—  de inkomens van onroerende goederen zijn gelijk aan de som 
van de effectief ontvangen pacht- en huurgelden en 
van de uit onderverhuring voortvloeiende ontvang
sten, verm eerderd m et de geraam de huurw aarde van 
de woning betrokken door haar eigenaar (bruto- 
inkomens uit onroerende goederen) en verm inderd 
m et de door de eigenaar gedragen lasten : onroerende 
voorheffing, rente op hypotheekleningen, gemeente
belastingen m et betrekking tot woningen en gebou
wen, uitgaven voor onderhoud en herstelling die 
norm aal gezien en laste komen van de eigenaars en 
adm inistratiekosten voor de verzekering van de ge
bouwen w aarvan het gezin eigenaar is:

—  de inkomens voortkomende van sociale verzekeringen en 
overdrachten : de volgende elementen werden in aan
m erking genomen : pensioenen (ouderdoms-, rust- en 
overlevingspensioenen, invaliditeitspensioenen en an
dere pensioenen en voordelen in natu ra  toegekend 
aan de gepensioneerden); werkloosheidsuitkeringen 
(inclusief de toelagen afkomstig van de fondsen voor 
bestaanszekerheid), uitkeringen voor arbeidsonge
schiktheid of invaliditeit; vergoedingen voor arbeids
ongevallen; kinderbijslag en geboortepremies; stor
tingen en terugbetalingen door het ziekenfonds (beta
lingen aan de gezinnen vanwege de vrijwillige of ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering; andere 
inkom ensoverdrachten afkomstig van de openbare 
sector en van diverse instellingen; overdrachten tus
sen gezinnen onderling (alim entatiegelden en saldo 
van de ontvangen en gedane giften); andere inko
m ensoverdrachten (door de vakbonden gestorte u it
keringen, prijzen gewonnen m et pronostieken, lote
rijen of de lotto en m et andere spelen en wedden
schappen evenals diverse andere ontvangsten).

2. Consumptie

O p enkele uitzonderingen na werden de definities en 
classificaties van het Europees Stelsel van Economische 
Rekeningen gevolgd.

O nder gezinsconsum ptie worden verstaan alle goederen 
en diensten die door het gezin zelf verbruikt zijn of die 
aan derden werden geschonken; de giften afkomstig van 
andere gezinnen zijn niet opgenomen in het gezinsver- 
bruik ten einde dubbeltellingen te voorkomen.

De aangekochte produkten worden beschouwd als zijnde 
verbruikt op het ogenblik van de aankoop of de verwer
ving, zelfs indien een gedeelte ervan gediend heeft om 
voorraden te vorm en of nooit daadwerkelijk verbruikt is. 
In  het geval van produkten afkomstig van de landbouw-, 
tuinbouw - of veeteeltactiviteit van het gezin, is het de 
totale oogst die beschouwd is als verbruik, met dien 
verstande evenwel d a t de eventuele verkoop van de 
oogstprodukten ervan afgetrokken is.

De uitgaven van zakgeld evenals de aankopen gefinan
cierd aan de hand van het niet aan de gem eenschap 
afgestane inkomen zijn op grond van de resultaten van 
een speciaal onderzoek gsplitst naar soorten van aange
kochte goederen of diensten.

Voor zover zij betrekking hebben op de consum ptie, zijn 
de uitgaven in vreemde valuta evenals die in de nationale 
m unteenheid opgenomen in een afzonderlijke rubriek 
van de consumptie (vakantie en reizen, goederen van

dagelijks gebruik); de om zetting is gebeurd tegen de 
gemiddelde koers van de betrokken m aand.

In de rekeningen worden de aankopen opgetekend na 
aftrek van de toegekende verm inderingen.

De voedingsmiddelen en dranken betreffen de thuis 
verbruikte voedingsmiddelen en dranken.

De huur bevat : 1) de werkelijk door de huurders 
betaalde huurgelden; 2) de bruto  huurw aarde, geraam d 
door het betrokken gezin, als het gaat om woningen die 
betrokken worden door de eigenaar ervan of door 
gezinnen die er gratis mogen wonen.

3. Besparingen, kapitaaltransacties, financïèle transacties en 
diversen

De besparingen werden berekend volgens de formule : 
besparingen =  inkomen —  consum ptie —  statistische 
afwijking (waarin : statistische afwijking =  totale on t
vangsten —  totale uitgaven).

De kapitaalverrichtingen bevatten de transacties in kapi
taalgoederen (gebouwen, gronden) en de eenzijdige 
kapitaaloverdrachten (bouwpremies, successierechten, 
enz.).

De financiële verrichtingen brengen een wijziging teweeg 
in de schulden of vorderingen.

De netto premies van levensverzekeringen, m et andere 
woorden het gedeelte van de prem ie d a t niet bestem d is 
om de kosten en winsten van de verzekeringsm aatschap
pijen te dekken, worden beschouwd als een vorm van 
besparing of van belegging; daartegenover moeten de 
door de verzekeringsm aatschappijen gestorte kapitalen 
behandeld worden als een heffing op het spaargeld.

De rubriek « Diversen » houdt verband m et ontvangsten 
en uitgaven in het kader van retourverpakkingen en 
waarborgen (gas, w ater, elektriciteit, telefoon, ...), met 
uitgaven voor rekening van derden, m et terugbetalingen 
van uitgaven die gedaan werden voor rekening van 
derden evenals met verlies of diefstal van geld.
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S tructuur van het budget van de arbeidersgezinnen, 
de bediendengezinnen en de gezinnen van niet- 
actieven, ingedeeld op basis van het soort gemeente 
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van het gezin.

—  Gezinsbudgetonderzoek 1978-1979 

Methodologie
Deel I. Inkomen, consum ptie en besparingen van arbei
dersgezinnen, bediendengezinnen en gezinnen van niet- 
actieven, niet gecorrigeerd voor de invloed van de 
uitgebleven antwoorden.
Deel II. Inkomen, verbruik en besparingen van zelfstan
digen, niet gecorrigeerd voor de invloed van de uitgeble
ven antwoorden.

B. COMMENTAAR PER TABEL

Tabel II-l (t)

Onderzoek van 1973-1974 —  Budget van arbeiders- en 
bediendengezinnen en van gezinnen van niet-actieven

1. Basisgegevens
a. Inhoud : S tructuur van het budget van de gezinnen 

w aarvan het gezinshoofd arbeider, bediende of niet- 
actief is —  en w aar dus geen van beide echtgenoten 
een zelfstandige activiteit uitoefent —  ingedeeld naar 
de grootte van het inkomen.

b. Eenheden : Eenvoudige rekenkundige gemiddelden per 
gezin. K enm erken van de deelnem ende gezinnen : 
eenheden; overige rubrieken : duizenden franken. 
H et N .I.S . heeft de resultaten van het onderzoek 
gepubliceerd in franken.

c. Bron : N .I.S . —  Statistisch Tijdschrift, num m er 2/ 
1975 of Statistische Studiën, num m er 38;

2. Kenmerken —  Meting —  Samenstelling
De gezinnen zijn ingedeeld in de stijgende orde van hun 
inkomens per verbruikseenheid.

De categorie van de niet-actieven bevat voornamelijk 
gepensioneerden, renteniers, miliciens, minder-validen 
en werklozen.

Ieder kwartiel bevat een vierde van het totale aantal 
gerangschikte gezinnen (het eerste kwartiel bevat de 
gezinnen w aafvan het inkomen per verbruikseenheid het 
laagste is, het vierde beantw oordt aan de gezinnen 
w aarvan het inkomen per verbruikseenheid het grootst 
is).

Tabel II-2 (t)

Onderzoek van 1973-1974 —  Budget van arbeiders- en 
bediendengezinnen en van alleenstaande en niet-actieve 
personen naar gezinsgrootte en aantal kostwinners

Basisgegevens
a. Inhoud : S tructuur van het budget van de gezinnen 

w aarvan het gezinshoofd een arbeider of een be
diende is en van de alleenstaande en niet-actieve 
personen ingedeeld naar de grootte van het gezin en 
n aar het aantal kostwinners.

b. Eenheden : Zie tabel I I - 1 (t).

c. Bron : N .I.S . —  Statistisch Tijdschrift, num m er 10/ 
1977 of Statistische Studiën, num m er 50.

Tabel II-3 (t)

Onderzoek van 1973-1974 —  Budget van arbeiders
gezinnen, bediendengezinnen en gezinnen van niet- 
actieven per taalgebied

Basisgegevens
a. Inhoud : S tructuur van het budget van de gezinnen 

w aarvan het gezinshoofd arbeider, bediende of niet- 
actief is en w aarvan geen van beide echtgenoten een 
zelfstandige activiteit uitoefent, ingedeeld naar taa l
gebied (voor de afbakening van de gebieden, zie 
Hoofdstuk C .I. Bevolking, Gebouwen —  Industrie  en 
H andel —  Algemene Inleiding).

b. Eenheden : zie tabel I I - 1 (t).
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c. Bron : N .I.S. —  Statistisch Tijdschrift, num m er 7-8/
1975 of Statistische Studiën, num m er 41.

T abel I I -4  (t)

Onderzoek van 1973-1974 —  Budget van gezinnen van 
zelfstandigen

1. Basisgegevens

a. Inhoud : S tructuur van het budget van de gezinnen 
w aarvan een van beide echtgenoten een zelfstandige 
activiteit uitoefent. De gezinnen w aarvan het gezins
hoofd een vrij beroep beoefent, zijn niet in aan 
merking genomen. De aangehouden zelfstandigen 
zijn ondergebracht in drie categorieën : de landbou
wers (inclusief de tuinbouwers en de veefokkers), de 
bestuursam btenaren en een resterende categorie van 
voornamelijk handelaars.

b. Eenheden : Zie tabel I I - l  (t).

c. Bron: N .I.S. —  Statistisch Tijdschrift, num m er 11/ 
1977 of Statistische Studiën, num m er 50.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

Voor de berekening van het totale budget van de 
zelfstandigen, is men uitgegaan van de boekhoudkundige 
identiteit : netto-inkomen betreffende de zelfstandige 
activiteit =  (consumptie +  besparingen) —  overige 
netto-inkomens.

Volgens de definitie van de gezinsconsumptie, maken de 
goederen die het gezin aan zijn eigen zaak onttrekt 
eveneens een consumptie uit. Deze goederen zijn ge
raam d tegen de kostprijs, met andere woorden tegen de 
prijs die het gezin aan de leverancier heeft betaald. In  
geval van consum ptie van goederen die voortvloeien uit 
de uitoefening van een zelfstandige activiteit, hebben de 
deelnemende gezinnen een berekende of geraam de kost
prijs opgetekend.

De « gemengde uitgaven » zijn kenm erkend voor de 
budgetten van gezinnen van zelfstandigen : het gaat om 
de aankoop van goederen en diensten die tegelijkertijd 
bestemd zijn voor het gezin en voor de uitoefening van 
het zelfstandig beroep. Enkel het gedeelte van de uitga
ven da t reëel verband houdt m et het gezin m ag in 
aanm erking worden genomen als consum ptie van het 
gezin. Over het algemeen m aakt het gezin zelf de 
verdeling van deze gemengde uitgaven tussen de zaak en 
het gezin.

O m  het aandeel van de besparingen te kennen, ten slotte, 
tekenen de zelfstandigen de investeringn op en de

wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de kasvoor- 
raad  en de schuldtoestand van het zelfstandig bedrijf.

Voor de klassering van de gezinnen per kwartiel, zie 
tabel I I - l  (t).

Tabel II-5 (t)

Onderzoek van 1978-1979 —  Budget van arbeiders- en 
bediendengezinnen en gezinnen van niet-actieven

1. Basisgegevens
a. Inhoud : S tructuur van het budget van de arbeidersge

zinnen, bediendengezinnen en gezinnen van niet- 
actieven onderscheiden naar gewest. De toestand van 
de echtgenoot of, als die er niet is, van de persoon die 
de gezinsaangelegenheden op zich neem t —  en niet 
de voornaam ste kostwinner —  is bepalend voor de 
klassering van het gezin. De categorie van niet- 
actieven bevat voornamelijk gepensioneerden, rente
niers, miliciens en m inder-validen, m et uitzondering 
van de werklozen.

b. Eenheid : Zie tabel I I - l  (t).

c. Bron : N .I.S . —  G ezinsbudgetonderzoek 1978-1979 -  
deel I.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
Voor de afbakening van de gewesten, zie Hoofdstuk C .I
—  Bevolking —  Gebouwen —  Industrie en H andel —  
Algemene Inleiding.

Tabel II-6 (t)

Onderzoek van 1978-1979 —  Budget van gezinnen van 
zelfstandigen

1. Basisgegevens
a. Inhoud : S tructuur van het budget van de gezinnen 

waarin een van beide of beide echtgenoten een 
zelfstandig beroep uitoefenen.

b. Eenheden : Zie tabel I I - l  (t).

c. Bron : N .I.S. —  G ezinsbudgetonderzoek 1978-1979 -  
deel II.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling 

Zie tabel II-4  (t).
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Onderzoek naar de arbeidskosten

A. ALGEMENE INLEIDING

H et Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen
schappen (Eurostat) heeft onderzoeken verricht in ver
band m et de arbeidskosten : in de industrie in 1966,
1969, 1972, 1975 en 1978 en, in de handel, de banken en 
de verzekeringen in 1970, 1974 en 1978 volgens vergelijk
bare m ethoden en definities. De gedetailleerde m ethodo
logische beschrijvingen zijn meer bepaald gepubliceerd 
in « Arbeidskosten in de industrie 1975 », deel 1-4, 
E urostat 1977 en «A rbeidskosten bij de handel, banken 
en verzekeringen », Eurostat 1977.

Methodes en definities
Doelstellingen van de enquête

H et onderzoek m aakt deel uit van het com m unautaire 
stelsel voor loonstatistieken da t ernaar streeft de diverse 
aspecten van de arbeidskosten en van de verdiensten te 
belichten. H et meet het peil van de arbeidskosten van de 
arbeiders en beam bten in de industrie, de handel, de 
banken en de verzekeringen en geeft inzicht in de 
sam enstelling ervan. De resultaten zijn ingedeeld naar de 
bedrijfstakken.

Waarnemingsgebied van het onderzoek

De statistische enquête-eenheid is de vestiging voor de 
industrie, en de ondernem ing voor de diensten met tien 
werknemers en meer (twintig werknemers en meer in 
1970).

Definitie van de opgetekende gegevens
Werknemers

De enquête heeft betrekking op de werknemers m et een 
arbeidscontraçt in de vestiging of de onderneming, met 
inbegrip van de deeltijdse werkzame personen.

O nder arbeiders verstaat men de handarbeiders die 
werkzaam zijn in de vestiging of ondernem ing, zelfs als 
zij per m aand betaald worden.

Opzichters en toezichthoudend personeel zijn niet gere
kend bij de arbeiders, ook niet w anneer zij betaald 
worden op basis van een uur- of dagloon.

Alle andere werknemers zijn beam bten. Opzichters, 
toezichthoudend personeel, ingenieurs en hoger stafper
soneel m aken er deel van uit.

Jaarcijfers : gem iddeld aan tal personen aan het eind van 
iedere m aand ingeschreven in de registers van het 
personeel.

Arbeidskosten

H et in deze enquête gehanteerde begrip arbeidskosten
om vat de volgende uitgaven die de werkgevers dragen
voor het gebruik van arbeidskrachten :
a) het directe loon voor de norm ale uren en voor de 

overuren, evenals de premies en gratificaties die 
geregeld betaald worden bij iedere uitbetaling. De 
opgegeven cijfers zijn brutobedragen w aarvan de 
belastingen en de bijdragen aan de sociale zekerheid 
niet afgetrokken zijn;

b) de overige premies en gratificaties die niet geregeld 
uitgekeerd worden bij iedere uitbetaling;

c) de beloning van niet-gewerkte dagen : betaalde va
kantie, vakantieprem ie, betaalde feestdagen, overige 
wettelijk, contractueel of vrijwillig betaalde niet- 
gewerkte dagen, ontslagvergoedingen;

d) de voordelen in natu ra  en de overeenstem m ende 
compenserende vergoedingen (in het bijzonder : wo
ning, verwarming, voedsel, kleding);

e) de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid en 
aan de gezinsbijslag : wettelijke bijdragen (verzeke
ring tegen ziekte, moederschap, invaliditeit, ouder
dom, werkloosheid, gewaarborgd loon in geval van 
ziekte, verzekering tegen arbeidsongevallen en be
roepsziekten, gezinsbijslagen, overige wettelijke bij
dragen); de conventionele, contractuele of vrijwillige 
lasten (ziekenfondsen van bedrijven of van bedrijfs
takken, aanvullende pensioenregeling, contractueel of 
vrijwillig gewaarborgd loon in geval van ziekte of 
ongeval (loonbijslag), aanvullende werkloosheids
verzekering, gezinsbijslagen, contractuele en andere 
aanvullende gezinsuitkeringen, overige lasten);

j )  overige sociale uitgaven (in het bijzonder vervoer, 
ruim ten en appara tuur voor culturele en medische 
doeleinden);

g) de kosten voor beroepsopleiding. M et de beloning 
van de leerlingen is rekening gehouden;

h) de belastingen en bijslagen van sociale aard.

Bibliografie

Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschap
pen

—  Eurostatistieken
—  Sociale statistieken (diverse publikaties)
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B. COMMENTAAR PER TABEL

Industrie  —  G em iddelde arbeidskosten

1. Basisgegevens
a. Inhoud : Gem iddelde arbeidskosten per uur of per 

m aand (arbeiders en beam bten) in de extractieve en 
verwerkende nijverheid en in het bouwbedrijf. Inde
ling naar klassen en naar sommige groepen van de 
overeenstem m ende afdelingen van de Algemene sys
tem atische bedrijfsindeling in de Europese Gemeen
schappen (NACE).

b. Eenheid : Belgische franken per uur. Eurostat heeft 
een deel van de resultaten van zijn onderzoekingen 
omgezet in Europese m unteenheid (Ecu) en in koop- 
krachtpariteit;

c. Bron : Eurostat —  Arbeidskosten in de industrie.

d. Frequentie : Om  de drie ja a r , vanaf 1966. Voor de 
tussenliggende ja ren  worden de resultaten van het 
onderzoek bijgewerkt aan  de hand van de gewone 
statistieken over de verdiensten en door middel van 
ram ingen betreffende het verloop van de andere 
kosten.

2. Kenmerken — Meting — Samenstelling
De w aarde van de gemiddelde kosten per bedrijfstak 
w ordt berekend door de totale kosten per bedrijf te delen 
door het aantal betrokken arbeiders of beam bten, even
tueel rekening houdend met de arbeidsduur. De arbei
ders om vatten niet de thuiswerkers, noch het schoon
maakpersoneel. De beam bten om vatten niet de vesti- 
gingshoofden die gebonden zijn door een arbeiderscon- 
tract.

De benam ing van de bedrijfstakken stem t overeen m et de 
N A CE-nom enclatuur. De enquête van 1969 volgde nog 
de N IC E-nom enclatuur, w aardoor het onmogelijk is de 
gedetailleerde rubrieken te doen samenvallen.

Tabel III-2 (t)

Industrie  —  S tructuur van de arbeidskosten 

Basisgegevens
a. Inhoud : S tructuur van de arbeidskosten (arbeiders en 

beam bten) in de extractieve, de verwerkende en de 
bouwnijverheid in de bedrijven met 10 en meer 
werknemers.

b. Eenheid : Procenten van de totale loonkosten

c. Bron : Eurostat —  Arbeidskosten in de industrie —  
S tructuur van de arbeidskosten

d. Frequentie : O m  de d r ie ja a r , vanaf 1966.

Tabel III-S (t)

H andel, banken, verzekeringen —  M aandelijkse arbeids
kosten

Tabel III-l (t) 1. Basisgegevens

a. Inhoud : Arbeidskosten per m aand in de kleinhandel, 
de kredietinstellingen en de verzekeringen. H et w aar
nemingsgebied van het onderzoek is vanaf 1974 
uitgebreid tot de groothandel en de overige krediet
instellingen in de zin van de N A CE-nom enclatuur. 
Van da t ja a r  is a f is de telling bovendien uitgebreid 
tot de bedrijven m et 10 tot 19 werknemers.

b. Eenheid : Belgische franken. E urostat heeft een deel 
van de resultaten van zijn onderzoekingen omgezet in 
Europese m unteenheid (Ecu) en in koopkrachtpari- 
teit.

c. Bron : Eurostat —  Arbeidskosten bij de handel, de 
banken en de verzekeringen.

d. Frequentie : Om  de vier ja a r , vanaf 1970. Voor de 
tussenliggende ja ren  worden de resultaten van het 
onderzoek door Eurostat bijgewerkt aan de hand van 
gewone statistieken over de verdiensten en door 
middel van ram ingen betreffende het verloop van de 
overige kosten.

2. Kenmerken —  M eting  —  Samenstelling

De benam ing van de bedrijfssectoren stem t overeen met 
de algemene nom enclatuur van de bedrijfsindeling in de 
Europese Gem eenschappen (NACE) :

Groothandel
(met uitzondering van terugwinning) N A CE 61 

K leinhandel (behalve NACE 651 en 652) NACE 64/65 
Kredietinstellingen

(behalve centrale banken) NACE 812/813
Verzekeringen (met uitzondering van

verplichte sociale verzekeringen) NACE 82

De onderzoekingen hebben betrekking op alle arbeiders, 
beam bten en het leidinggevende personeel en, w at de 
kleinhandel betreft, de filiaalhouders. U itgesloten zijn : 
de voorzitter en de directeur-generaal van het bedrijf, de 
directeuren die de m eerderheid der aandelen bezitten, 
het personeel da t uitsluitend of gedeeltelijk op provisie- 
basis werkt en de verzekeringsm akelaars.

Tabel III-4 (t)

H andel, banken, verzekeringen —  S tructuur van de 
arbeidskosten

Basisgegevens

a. Inhoud : S tructuur van de arbeidskosten in de 
groothandel, de kleinhandel, de kredietinstellingen en 
de verzekeringen (bedrijven m et 10 werknem ers en 
meer).

b. Eenheid : Procenten van de totale arbeidskosten.

c. Bron : E urostat —  Arbeidskosten bij de handel, 
banken en verzekeringen.

d. Frequentie : O m  de vier ja a r , vanaf 1970.
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