


De Nationale Bank van België 
1939 - 1971 

 
 
 
 

 
 
 
 

Boekdeel 3 
Van  de golden sixties 

tot de val van Bretton Woods 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Walter Pluym        Olivier Boehme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nationale Bank van België 
2005 

 



KAFT : 
 
Van links naar rechts : 
 
Gaston Eyskens, minister van Financiën, Marcel D'Haeze, directeur-generaal 
van de Thesaurie en regeringscommissaris bij de Bank, Jacques Mertens de 
Wilmars, adviseur van de directie, directeur Cecil de Strycker en gouverneur 
Hubert Ansiaux tijdens de jaarvergadering van het Internationale Monetaire 
Fonds in 1965. 
 
De gebouwen van de Bank en omgeving in 1957, Sado Brussel. 
 
Biljet van vijfhonderd frank, eeuwfeesttype (1952-1962), fragment van 
keerzijde. 
Afbeelding van de studie 'Vier negerkoppen' van P. P. Rubens. 
Tekening: L. Buisseret.  Gravure: G. Minguet en M. Poortman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opge-
slagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt door middel van 
druk, fotokopie, microfilm, elektronisch, op geluidsband of op welke andere 
wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
 
 
 
 
 
 
 
 
D/2005/210/03 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

België viert in 2005 zijn honderdvijfenzeventigste 
verjaardag.  Bij deze gelegenheid wordt de Geschiedenis 
van de Bank en van het monetaire beleid van het begin 
van de Tweede Wereldoorlog tot de val van het Bretton 
Woods-stelsel, uitgegeven. 
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De Bank dankt de auteurs voor hun bijdrage tot de 
studie van een bijzonder bewogen periode van het 
monetaire gebeuren van ons land.  De meningen en de 
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geformuleerd, zijn die van de auteurs ; zij nemen de 
volledige verantwoordelijkheid hiervoor op zich. 
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WOORD  VOORAF 
 

 
 
 
 
 De Nationale Bank maakt nu reeds sinds meer dan vijf jaar deel uit van 
het Eurosysteem, dat instaat voor het gemeenschappelijke monetaire beleid 
van de eurozone.  1 januari 1999 is voor de centrale banken van de Europese 
Unie een scharniermoment waarmee een nieuw boeiend hoofdstuk in hun 
geschiedenis begint.  Voor sommige centrale banken overspant die reeds meer 
dan drie eeuwen, voor de Nationale Bank van België intussen 155 jaar. 
 Sinds het midden van vorige eeuw is de Bank van start gegaan met het 
op schrift stellen van haar geschiedenis.  Het eerste deel, dat de periode van 
1850 tot 1918 behandelt, is van de hand van Pierre Kauch en kwam tot stand 
in 1950 naar aanleiding van de honderdste verjaardag van onze instelling.  Deel 
twee, dat in 1975 verscheen, werd verzorgd door de professoren Herman Van 
der Wee en Karel Tavernier en bespreekt de geschiedenis van de Bank en van 
het Belgische monetaire beleid in het interbellum. 
 Deel drie van de geschiedenis van de Bank, dat in 2005 wordt 
uitgebracht naar aanleiding van het 175-jarig bestaan van België, beslaat de 
periode van 1940 (het begin van de Tweede Wereldoorlog voor ons land) tot 
1971, wanneer de dollar niet langer omwisselbaar is in goud en er een einde 
komt aan het stelsel van de vaste wisselkoersen. 
 Deze zeer complexe periode wordt uitgewerkt in de voorliggende vier 
boekdelen.  Om dit tijdvak te bestuderen heeft de Bank een beroep gedaan op 
een onderzoeksteam dat is samengesteld uit eminente specialisten wier 
wetenschappelijke attitude garant staat voor een objectieve kijk op de Bank in 
die bewuste decennia.  Professor Van der Wee nam de oorlogsperiode en de 
zogenaamde Gutt-operatie, de naoorlogse geldsanering, voor zijn rekening.  
René Brion en Jean-Louis Moreau brachten de periode 1945-1958 in kaart.  Ze 
begint met de belangrijke statutaire hervormingen die de Bank onderging na de 
Tweede Wereldoorlog en eindigt met het herstel van de externe 
omwisselbaarheid van de valuta's van dertien Europese en vijftien andere 
landen eind 1958.  Walter Pluym, die het project in de Bank coördineerde en 
Olivier Boehme, die als intern historicus meewerkte, behandelen de periode 
1959 tot 1971.  In die periode stond de Bank voor drie uitdagingen: de 
veranderde rol van de dollar als internationale valuta, het pad naar de Europese 
monetaire eenmaking en het interne monetaire beleid.  Professor Isabelle 
Cassiers en Philippe Ledent ten slotte beschrijven in een afsluitend hoofdstuk 
de invloed van het monetaire en wisselkoersbeleid op de Belgische economie. 
 Ik wil de auteurs graag bedanken voor de indringende en omstandige 
studie die ze op basis van grondige research aan het onderwerp hebben gewijd.  
Deze vier banden zullen een referentiewerk worden voor alle onderzoekers die 
de rol van de Nationale Bank in deze periode willen bestuderen. 
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 Bij het lezen van deze geschiedenis van de Bank wordt zeer duidelijk dat 
met de jaren het openbaar karakter van de Bank en haar inbedding in de 
maatschappij steeds prominenter naar voren kwamen; getuige hiervan is de 
intekening door de Staat op de helft van de aandelen van de Bank in 1948.  Die 
evolutie is voortgezet na 1971 en loopt door tot de dag van vandaag. 
 De Nationale Bank van België heeft zich immers ontwikkeld tot meer 
dan louter een centrale bank.  Ze staat ten dienste van de gemeenschap in haar 
geheel en levert talrijke diensten aan de Staat, de ondernemingen en de 
particulieren.  Enkele voorbeelden hiervan zijn de rol van de Bank als 
Rijkskassier, het beheer van de balans- en kredietcentrales, het opmaken van 
een groot aantal statistieken en het uitvoeren van studies over de Belgische en 
Europese economie.  Ze tonen aan hoezeer de overheid en de financiële 
gemeenschap een beroep blijven doen op de Bank zodra projecten dienen te 
worden verwezenlijkt die verband houden met haar werkterrein. 
 Om ook een breed publiek toegang te geven tot de bij momenten zeer 
spannende geschiedenis van onze instelling, valt de publicatie van deze 
academische studie samen met het verschijnen van een bij Lannoo uitgegeven 
kunstboek dat de hele geschiedenis van de Bank, van 1850 tot 2002 behandelt.  
Het steunt onder meer op de vermelde werken van Kauch en Van der Wee en 
Tavernier en voor de periode 1940 tot 1971 op deze vier banden, waarvan ik 
de lezer alvast een aangename lectuur toewens. 
 
 
 
 
  Guy Quaden 
  Gouverneur. 
 
 



ALGEMENE  INLEIDING 
 

 
 
 
 
 Dit boek is het derde deel van de geschiedenis van de Nationale Bank 
van België en bestrijkt de periode 1940-1971.  Dit project zet het werk voort 
dat Pierre Kauch en het duo Herman Van der Wee en Karel Tavernier reeds 
verricht hadden met hun boeken over de geschiedenis van de Bank 
respectievelijk van de jaren 1850 tot 1918 en van 1918 tot 1940.  Het idee voor 
het schrijven ontstond in 1996.  Het voorbereidend onderzoekswerk startte 
mondjesmaat in datzelfde jaar en kwam op kruissnelheid in 1999.  Het werden 
uiteindelijk negen jaar van diep graven in de eindeloze archieven van de Bank, 
van tal van andere instellingen en zelfs van personen. 
 Het resultaat zijn vier lijvige boekdelen die met hun relaas een 
afspiegeling van een complex verleden trachten te geven.  Clio, de muze van de 
geschiedenis, fluistert ons nu eenmaal slechts datgene in wat ze kwijt wil.  Het 
perspectief van de historicus is beperkt door de bronnen, zijn vermogen hen te 
doorworstelen, zijn kunde hen te begrijpen, de manier waarop hij de lacunes 
soms moet opvullen en vooral het verhaal dat hij vertelt.  Hij moet immers een 
keuze maken tussen wat hij wel vermeldt en wat niet. Schrijven is kiezen.  Ons 
verslag is er daarom niet minder doorwrocht, integer en hopelijk verrijkend 
om. 
 De behandelde periode is dus uitgewerkt in vier boekdelen.  Het eerste 
boek gaat over de Bank in de storm van het wereldconflict dat woedde van 
1939 tot 1945.  Herman Van der Wee kan erin verder bouwen op zijn 
bevindingen uit zijn vorige boek over de Bank en steunen op zijn jarenlange 
ervaring en rijke eruditie in de economische en bankgeschiedenis.  Naast eigen 
research in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Engeland en de Verenigde 
Staten van Amerika namen hij en zijn echtgenote Monique Verbreyt kasten vol 
archiefdossiers en literatuur door die waren samengesteld door Walter Pluym, 
Joseph Makart en Olivier Boehme.  Voor Pluym bleef geen archiefbestand van 
de Bank betreffende de onderhavige periode verborgen en hij wist het mysterie 
rond de roof van het goud van de Bank door de nazi's mede op te helderen.  
Makart spitte de kwestie van de joodse tegoeden uit en bezocht de Bank voor 
Internationale Betalingen (BIB) in Basel.  Boehme exploreerde ondertussen tal 
van Belgische archieven buiten de Bank en stak met Pluym zijn licht op in de 
Banque de France in Parijs en de Bank of England in Londen.   
 In het tweede boek starten René Brion en Jean-Louis Moreau met de 
belangrijke statutaire hervormingen die de Bank onderging na de oorlog.  Ze 
eindigen met het herstel van de externe inwisselbaarheid van de valuta's van 
dertien Europese en vijftien andere landen op 27 december 1958.  Zoals 
Van der Wee's boek niet alleen afsluit met het einde van de oorlog maar 
meteen ook met het opstappen van de oorlogsgouverneurs Goffin en Theunis, 
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zo vallen de door Brion en Moreau behandelde twaalf jaar zo goed als samen 
met het gouverneurschap van Maurice Frère. 
 Walter Pluym en Olivier Boehme kunnen dan in boek drie van wal 
steken met het gouverneurschap van Hubert Ansiaux.  Het is een periode 
waarin de Bank als monetaire overheid van het land voor drie grote 
uitdagingen stond: de dollar, die zijn rol als internationale valuta met steeds 
minder verve wist te spelen, het glibberig pad naar de Europese monetaire 
eenmaking en het interne monetaire beleid.  Het doorvorsen van voorheen 
nooit bestudeerde eersterangsbronnen maakte het Pluym mogelijk om aan te 
tonen hoe de Bank ook op het internationale forum monetaire geschiedenis 
heeft geschreven.  Boehme bracht daarvoor ook informatie van externe 
archieffondsen aan.  Deze laatste schreef zelf het hoofdstuk over de rol van de 
Bank in de Belgische Kongo-politiek en haar tot nog toe onbekend aandeel in 
de uitbouw van de gemengde economie na de oorlog.  Walter Pluym en Olivier 
Boehme werkten samen het hoofdstuk uit over de Bank als bedrijf, daarbij 
geholpen door Jean-Percy Cassiers en Joseph Makart. 
 Het vierde en laatste deel vult de opzoekingen van de historici aan: het 
doorloopt opnieuw de hele periode uit het oogpunt van de historische macro-
economie.  Isabelle Cassiers en Philippe Ledent trachten een licht te werpen op 
de veelvuldige onderlinge betrekkingen tussen het mondiale economische 
klimaat in het Bretton Woods-tijdperk (1944-1971), de structurele of 
institutionele eigenheden van de Belgische economie en de monetaire-
beleidsvoering.  De ontwikkeling van dit monetaire beleid komt erin tot uiting 
als een moeilijk traject binnen wisselende beperkingen.  Een bijlage biedt de 
lezer, in de vorm van een aantal tabellen en grafieken, een synthese van die 
kwarteeuw. 
 
 Graag willen we hier allen die bijdroegen aan dit werk van harte danken.  
De dienstverlening door de staf van het Algemeen Rijksarchief, de Koninklijke 
Bibliotheek, het Legermuseum, de Militaire School en het Studiecentrum 
Oorlog en Maatschappij (SOMA) in Brussel, het Centrum Historische 
Documentatie van het Belgisch Leger in Evere, het Katholiek Archief- en 
Documentatiecentrum (KADOC) in Leuven, het Archief en Museum van de 
Socialistische Arbeidersbeweging (AMSAB) in Gent en Antwerpen, en de 
universiteitsbibliotheken in Antwerpen, Brussel (VUB), Leuven, Louvain-la-
Neuve en Bergen hebben wij gewaardeerd.  Gustaaf Janssens, archivaris van 
het Koninklijk Paleis, was een betrouwbare gids bij het exploreren van het 
koninklijk archief.  Ere-secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën 
Aloïs Van de Voorde wist ons vooral uit zijn eigen ervaringen veel interessants 
te vertellen.  Archivaris Françoise Peemans toonde zich behulpzaam bij onze 
speurtocht in het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  Grégoire Brouhns, 
voormalig secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën, liet de 
archieven van zijn departement doorzoeken om mogelijk relevante informatie 
voor ons aan het licht te brengen. Auditeur-generaal J. Y. Mine bij het Militair 
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Hof te Brussel verleende inzage in de gerechtelijke dossiers betreffende de 
Emissiebank en secretaris-generaal van Financiën Oscar Plisnier. 
 David Hugh Colvin, ambassadeur van Groot-Brittannië in België, en 
zijn chargé d'affaires Stephen Smith wezen de weg naar de archieven van de 
Tripartite Goudcommissie.  Helen Campbell van het Public Record Office in 
Londen-Kew beantwoordde uitgebreid onze vragen.  Eddie George, 
gouverneur van de Bank of England, opende de deuren van zijn instelling en 
archivaris Henry Gillet ondernam een eerste verkenning in het papieren 
geheugen daarvan.  Die gunsten vielen ons ook te beurt vanwege Jean-Claude 
Trichet, voormalig gouverneur van de Banque de France, en Marie-France 
Lahaye, adjunct-conservator van het archief van de Banque de France.  
Professor Doctor O. Lindenlaub, archivaris van de Deutsche Bundesbank, 
stond eveneens bereidwillig tot onze dienst.  Bij de Archives Nationales Parijs 
konden wij rekenen op de assistentie van Guy Mourlon, secrétaire général, 
Marie-Paule Arnauld, directeur van het Centre historique des Archives 
Nationales te Parijs, Isabelle Neuschwander, conservateur générale Section 
XXe siècle van dit Centre historique, Christine Petillat en Henri Zuber.  Op 
het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken te Parijs zetten Marie-Andrée 
Guyot, Chef département des archives historiques, Yvon Roe d'Albert, 
directeur Archives, met haar medewerksters Monique Constant en Anne-
France Renaudin zich voor ons in.  Directeur-generaal Andrew D. Crocket en 
archivaris Piet Clement van de BIB te Basel stonden evenzeer voor ons klaar.  
Mevrouw Wagner van het Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde, mevrouw Stöcker 
en de heer Böhm van het Bundesarchiv Freiburg i. B. zochten en vonden wat 
wij vroegen. 
 Van de voormalige directieleden van de Nationale Bank doken ere-
gouverneur Baron Cecil de Strycker en ere-directeur Roland Beauvois in hun 
geheugen en persoonlijke documentatie.  Baron Ansiaux, zoon van wijlen 
gouverneur Baron Hubert Ansiaux, de heer Jean Frère en mevrouw Bartolini-
Frère, respectievelijk zoon en kleindochter van gouverneur Frère, Tony 
Vandeputte, zoon van wijlen gouverneur Robert Vandeputte, Jacques 
Baudewyns, zoon van wijlen vice-gouverneur Adolphe Baudewyns, en zijn 
weduwe mevrouw M.H. Liessens, Marie-Anne Beauduin, dochter van wijlen 
vice-gouverneur Franz De Voghel, Francis Cracco, zoon van directeur 
François Cracco, Netty Berger en haar echtgenoot Karel Van der Straeten, 
respectievelijk dochter en schoonzoon van wijlen directeur Pierre Berger, 
Pierre en William Van Nieuwenhuyse, zonen van wijlen directeur Jean 
Van Nieuwenhuyse, Paul Henrion, zoon van wijlen minister van Financiën 
Robert Henrion en Jean-Jacques Rey, zoon van wijlen minister van 
Economische Zaken Jean Rey, zochten eveneens naar sporen die de eertijdse 
protagonisten hebben nagelaten. 
 Soortgelijke diensten verleenden de dames N. Dasin-Brenard, de 
Maeyer-Delheye, L. Van Geyte-de Troch, Chr. Wens-Gennaro en de heren 
Marcel Demaret, Georges Lakiere en Joseph Van Aken in verband met de 
Bank en Kongo.  Christian Denys, Jacques Roelants en Charles Van Poppel 
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gaven interessante informatie over nog andere aspecten van de Bank.  Van 
grote waarde was ook de door Walter Pluym en Olivier Boehme uitgevoerde 
enquête over de Bank tijdens de oorlogsjaren waaraan heel wat oud-
personeelsleden van de Bank meewerkten.  Voor het interessante 
oorlogsdagboek dat Walter Patoor, voormalig bediende van het agentschap 
van de Bank in Gent, schreef en bewaarde zijn we hem en zijn zoon H. Patoor 
zeer erkentelijk.  Raymond Simonis, ere-schatbewaarder van de Bank, was zo 
goed om op verzoek van Walter Pluym zijn memoires over de oorlogsjaren op 
papier te zetten.  Voor ons waren deze contacten niet alleen prettig, maar ook 
erg nuttig om onze weg in het verleden van de Bank te vinden. 
 Jean-Percy Cassiers, Hugo De Mol, Luc Ghekiere, Auguste Mabille, Ivo 
Maes en Dirk Ooms lazen met aandacht onze teksten na en waren gul met 
suggesties over vorm en inhoud.  Marcel Cautaerts en zijn opvolger Arnold 
De Schepper met hun staf van het centraal archief waren altijd stand-by, net 
zoals het personeel van de Wetenschappelijke Bibliotheek. Andere 
departementen en diensten van de Bank stonden uiteraard eveneens ter 
beschikking om onze vragen te beantwoorden. 
 De dames Mireille Pevenage en Anne-Marie De Nollin zijn we grote 
dank verschuldigd voor de niet aflatende zorg die zij gedurende zoveel jaren 
aan het manuscript hebben besteed.  Ook hun voorgangsters de dames 
Micheline Vanlede en Jeanine Nollet hebben heel wat voorbereidende teksten 
getypt en administratieve klussen geklaard, waarvoor onze erkentelijkheid.  We 
prijzen ons gelukkig met zulke bekwame en nauwgezette secretaresses te 
hebben kunnen samenwerken. 
 
 
 
 
  W. Pluym 
  Coördinator. 
 
 



INLEIDING 
 

tot het derde boekdeel 
 
 
 
 
 
 In het tweede boekdeel over de Bank tijdens de jaren 1940-1971 
verhalen René Brion en Jean-Louis Moreau de geschiedenis in de periode 
1945-1958.  De Bank kreeg na de oorlog een nieuwe directie en in 1948 werd 
een belangrijke statutenwijziging doorgevoerd, waarbij de Staat intekende op 
50 procent van de aandelen.  Op het internationale vlak omvatte het 
wisselkoersbeleid verschillende aspecten: de lend-lease-akkoorden, de naoorlogse 
deviezenschaarste met de oprichting van het Belgisch-Luxemburgs Instituut 
voor de Wissel (BLIW), de bilaterale betalingsakkoorden, nieuwe internationale 
spelregels met de oprichting van het IMF en de Wereldbank, de eerste 
schuchtere stappen naar een multilateraal betalingsverkeer in november 1947, 
de devaluatie van 1949, de frank in de Europese Betalingsunie (EBU), de 
creatie van de dubbele wisselmarkt en het herstel van de convertibiliteit eind 
1958. 
 Het kredietbeleid van de Bank, zowel haar kredietverlening aan de Staat 
als aan de bedrijven en particulieren, vormde de hoeksteen van haar 'nationale' 
activiteiten.  In 1945 werd het Rentenfonds opgericht.  In 1957 deed zich een 
veelbetekenende thesauriecrisis voor.  Diverse geldmarkthervormingen zagen 
het licht.  De Bank streefde in dat verband duidelijk naar een vrijere werking 
van de geldmarkt waarbij de rente haar regulerende rol op soepele wijze zou 
kunnen vervullen.  Het discontobeleid van de Bank zelf en de vaststelling van 
haar tarieven vonden plaats in het kader van de conjunctuurpolitiek van de 
regering. 
 De consolidatie van het geldstelsel na de Tweede Wereldoorlog, zowel 
internationaal als nationaal: dit is in een notendop waar het in de periode van 
de bevrijding tot eind jaren vijftig om draaide. 
 In 1957 betreedt een nieuwe gouverneur het toneel: de handelsingenieur 
Hubert Ansiaux, tot dan vice-gouverneur en tijdens de oorlog de trouwe 
'luitenant' van Gutt, vervangt Maurice Frère.  Directeur Franz De Voghel, een 
jurist met economische vorming en ruime ervaring, promoveert tot second in 
command.  Dit tweemanschap zal zo'n veertien jaar lang de koers van de Bank 
uitzetten.  Deze is op steeds meer fronten actief, waarbij het ene dossier 
natuurlijk vaak gelinkt is aan het andere. We brengen hier een verhaal over de 
periode van grosso modo 1959 tot 1971 in zes thematische hoofdstukken die alle 
chronologisch zijn opgebouwd.   
 De eerste drie hoofdstukken behandelen achtereenvolgens de 
wisselvalligheden van de dollar en het internationale valutastelsel, de eerste 
stappen in de richting van monetaire samenwerking in Europa en het 
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monetaire beleid van de Bank in België.  Het is met andere woorden een relaas 
dat een weg aflegt van het mondiale over het Europese naar het nationale 
monetaire gebeuren tijdens de onderhavige periode. 
 Het naoorlogse stelsel van vaste wisselkoersen functioneerde naar 
behoren zolang de dollar zijn rol van sleutelvaluta goed bleef spelen.  We 
zullen zien hoe dat mettertijd minder en minder het geval bleek te zijn en er in 
1971 een einde kwam aan het systeem van Bretton Woods.  Reeds daarvóór 
waren de landen van de Europese Economische Gemeenschap begonnen om 
met vallen en opstaan aan een monetaire unie te bouwen.  De rol van België in 
beide processen, het sleutelen aan het dollarprobleem en de Europese 
monetaire samenwerking, valt niet te onderschatten.  Met name gouverneur 
Ansiaux leverde belangrijke ideeën en droeg aan oplossingen bij. 
 Op het thuisfront waren net zoals in de omliggende landen de golden 
sixties aan de gang.  De inzinking van 1958 werd in België succesvol bestreden 
met expansiewetten die de binnenlandse investeringen aanmoedigden.  
Bovendien profiteerde de Belgische afzet in het buitenland van het 
conjuncturele herstel in de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland.  De 
uitdaging voor de Bank bestond er tijdens die periode in om samen met de 
regering de conjunctuur te stabiliseren: de altijd dreigende inflatie afremmen, 
maar de groei toch niet te veel vertragen en zelfs de conjuncturele 
achteruitgang bestrijden.  Daartoe zette ze een sinds 1945 en daarna aangevuld 
monetair instrumentarium in.  Aan het gevaar van een stop and go-politiek, 
waarbij stimulerende en afremmende maatregelen elkaar ontijdig opvolgen, zal 
ze niet altijd weten te ontkomen.  Ze slaagt er immers nog niet genoeg in om 
de omslag van de economie nauwkeurig vast te stellen. 
 Het monetaire beleid van de Bank speelde zich niet alleen af tegen de 
achtergrond van een langademige hoogconjunctuur, maar ook binnen de 
gemengde economie.  Daarover gaat het vierde hoofdstuk.  De Bank hielp 
België zelfs zijn eerste stappen te zetten op deze weg van in vele opzichten 
structurele samenwerking tussen overheid en de spelers van het middenveld.  
Hier nam vooral vice-gouverneur Franz De Voghel het voortouw.  Zijn 
inspanningen bij het tot stand komen van het eerste centraal akkoord tussen 
werkgevers en vakbonden in 1960 en bij de bemiddeling rond de stakingen 
tegen de Eenheidswet in 1961 kunnen niet los gezien worden van de 
Kongocrisis.  Het teloorgaan van de kolonie zal ook de Bank aanzetten tot een 
poging om zowel in België als in Afrika de schade te beperken.  Over haar 
onbekende rol voor en na de Kongolese onafhankelijkheid handelt een 
afzonderlijk hoofdstuk.  Om de economische expansie in België te 
begunstigen, vroeg de overheid De Voghel drie commissies voor te zitten.  
Deze 'Commissies-De Voghel' bogen zich over de hervorming van de 
financiële sector in België en de verbetering van de allocatie van de financiële 
middelen. 
 De Bank was ook een bedrijf.  Naast statutaire hervormingen kende ze 
eveneens functionele en organisatorische aanpassingen.  Er waren de directie 
en de raden, waarvoor mensen moesten worden benoemd rekening houdend 
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met allerlei evenwichten.  Maatschappelijk gerelateerde kwesties zoals de 
sociale verhoudingen, het automatiseringsproces met de eerste computers en 
de toepassing van de taalwetgeving lieten zich niet minder binnen haar muren 
voelen.  Het hoofdstuk over deze bedrijfsmatige aspecten van de Bank sluit dit 
derde boekdeel af. 
 
 
 





 

Hoofdstuk 1 
 

DE  INTERNATIONALE  BETROKKENHEID 
 

 
De Bank, de wisselvalligheden van de dollar en de hervorming 

van het internationale monetaire bestel 
 
 
 
 Omstreeks 1958 deed een nieuwe periode haar intrede op internationaal 
monetair gebied.  Voordien heersten er dollarschaarste en deviezen-
beperkingen.  De tekorten op de betalingsbalans van de Verenigde Staten, die 
tot uiting kwamen in goudverlies en het aanhouden van dollartegoeden door 
het buitenland, betekenden in de jaren vijftig een welkome aanvulling van de 
schaarse internationale reserves: goud, buitenlandse valuta's en vorderingen op 
het Internationaal Monetair Fonds (IMF).  Ze droegen bij tot het herstel van 
de externe convertibiliteit in december 19581.  De betalingsbalanstekorten van 
de Verenigde Staten werden als het ware automatisch gefinancierd aangezien 
de dollar als reservevaluta dienst deed.  Van 1951 tot 1957 werden de 
Amerikaanse tekorten uitsluitend gefinancierd doordat het buitenland bereid 
was dollartegoeden aan te leggen.  In 1958-1959 werden de grote tekorten 
ongeveer voor de helft met goud, voor de andere helft met dollarclaims 
vereffend2. 
 Zolang de goudvoorraad van de VS groter was dan de liquide 
Amerikaanse schulden was de dollar onomstreden.  In 1955 stonden tegenover 
een goudvoorraad van 21,8 miljard dollar slechts 13,5 miljard dollar liquide 
Amerikaanse schulden.  In 1960 was die verhouding omgeslagen en 
vertegenwoordigde de goudvoorraad nog maar 85 procent van de wereldwijd 
aangehouden dollars.  In 1965 en 1970 was dit percentage verder teruggelopen 
tot respectievelijk 47,5 en 23,5 procent3. 
 De veranderende positie van de dollar - van dollarschaarste naar 
dollarovervloed - raakte het Bretton Woods-stelsel in de ziel, omdat de dollar 
daarin een centrale rol speelde.  Een vaste goudpariteit voor de valuta's van de 
deelnemende landen en stabiele - doch aanpasbare - wisselkoersen waren de 
plechtankers van het systeem van Bretton Woods.  De dollar kreeg een 
speciale positie omdat de pariteiten van de valuta's volgens de statuten van het 
IMF ook in dollars konden worden uitgedrukt4.  De reden hiervan was dat de 
Verenigde Staten het enige oprichtersland was dat, tot 15 augustus 1971, bereid 
was goud te kopen van en te verkopen aan officiële monetaire autoriteiten 
tegen de vaste prijs van 35 dollar per troy ounce, dit is 31,1 gram of ongeveer 
1,13 dollar per gram5.  De pariteit van de dollar was met andere woorden gelijk 
aan 0,888671 gram fijn goud.  Naast het feit dat de valuta's op goud gebaseerd 
waren, verplichtten de statuten van het IMF de deelnemende landen hun 
wisselkoers binnen enge grenzen te houden, namelijk 1 procent aan 
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weerskanten van de pariteit.  Omdat de dollar convertibel was in goud tegen 
een vaste prijs waren de VS vrijgesteld van interventies op hun valutamarkt; de 
stabiliteit van de dollar werd immers gegarandeerd door de goudconvertibiliteit 
en de verplichting van de andere landen om de wisselkoers van hun munt op 
hun nationale valutamarkt met niet meer dan 1 procent te laten afwijken van 
de officiële pariteit, meestal in dollars uitgedrukt.  De dollar was de 
belangrijkste interventiemunt op de valutamarkten. 
 De eerste onrust met betrekking tot de dollar ontstond omstreeks 1960.  
De grote goudverliezen van de VS in 1958 en 1959 hadden zich in 1960 
voortgezet en deden bij velen de twijfel ontstaan of dit land op den duur zijn 
goudpolitiek zou kunnen handhaven, dit wil zeggen dollars in goud blijven 
converteren.  De ontwikkeling van het Bretton Woods-stelsel in de richting 
van een gouddollarstandaard - centrale banken zoals de Deutsche Bundesbank 
accumuleerden grote bedragen aan dollarliquiditeiten die ze niet omwisselden 
in goud of andere reservebestanddelen - is de oorzaak geworden van zijn 
ineenstorting.  Er ontstonden allengs problemen die in het bestaande 
institutionele kader niet op afdoende wijze opgelost konden worden.  In de 
economische literatuur worden vaak drie nauw met elkaar samenhangende 
problemen onderscheiden: het liquiditeitsprobleem (waren er te weinig of te veel 
internationale liquiditeiten), het aanpassingsprobleem (van de betalingsbalansen) 
en het vertrouwensprobleem. 
 Het aanhouden van dollars berustte op het vertrouwen dat centrale 
banken en andere marktpartijen in deze munt hadden.  Toen de 
betalingsbalanstekorten van de VS bleven voortduren, werd het steeds 
duidelijker dat ze hun eventueel aangeboden dollars niet meer konden of 
wilden omwisselen tegen goud.  Voor een aantal auteurs was dit aanleiding om 
zich te gaan bezighouden met het formuleren van oplossingen die al dan niet 
een ingrijpende hervorming van het bestaande stelsel inhielden.  De 
voorstellen voor een nieuw of verbeterend internationaal monetair bestel 
namen verschillende vormen aan: versteviging van de goudwisselstandaard, een 
verbeterde internationale samenwerking, veranderingen in de institutionele 
regelingen in het IMF, verhoging van de goudprijs, de creatie van 
internationale liquiditeiten door een centrale monetaire instelling en flexibeler 
wisselkoersen6. 
 Met al deze problemen, voorstellen en ad-hocbesluiten werd de Bank in 
de loop van de hier beschouwde periode geconfronteerd.  In dit hoofdstuk 
wordt nagegaan hoe de Bank steun verleende aan de dollar, welke standpunten 
ze in internationaal verband innam, welke doelstellingen ze nastreefde en welke 
compromissen ze sloot indien ze - als kleine centrale bank - haar zienswijzen 
niet onverkort kon realiseren, wat uiteraard doorgaans het geval was op het 
internationale monetaire schouwtoneel.  Tot het bittere einde bleef de Bank 
vaste wisselkoersen verdedigen. 
 Charles A. Coombs, vice-president van de Federal Reserve (Fed) of 
New York en kroongetuige van de lotgevallen van de dollar, vertelt in zijn 
boek The Arena of International Finance dat de Verenigde Staten vanaf begin 1961 
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begonnen met de aanleg van concentrische verdedigingswallen rond de dollar7.  
Aan de buitenkant vormden de swapovereenkomsten met andere centrale 
banken het eerste bolwerk, zo nodig versterkt met valutatermijntransacties van 
de Fed of de Amerikaanse Schatkist alsmede contante en termijntransacties 
van bevriende centrale banken.  Als een bres in deze eerste fortificatie dreigde, 
kon men terugvallen op een tweede verdedigingswerk in de vorm van Roosa-
obligaties.  Het ultieme defensiemiddel voor de Amerikaanse goudvoorraad 
waren trekkingen op het IMF, zowel in het kader van het quotum als via de 
Algemene Leningsovereenkomsten en later de bijzondere trekkingsrechten.  
Ook de oprichting van de goudpool kan worden beschouwd als deel 
uitmakend van bovengenoemd arsenaal, alhoewel hij aanvankelijk een meer 
offensief karakter vertoonde. 
 De feitelijke chronologie rijmt niet helemaal met deze metafoor.  Eerst 
pasten de Verenigde Staten termijntransacties toe (maart 1961).  Ze werden op 
korte voet gevolgd door de oprichting van de goudpool in november 1961 en 
het opzetten van een heus netwerk van swapoperaties omstreeks februari 1962.  
Op 15 december 1961 ondertekende de groep van Tien de Algemene 
Leningsovereenkomsten en de Roosa-obligaties zagen het licht in oktober 
1962.  Per 1 januari 1970 kregen de lidstaten van het IMF een eerste tranche 
van bijzondere trekkingsrechten toegewezen.  Het spreekt vanzelf dat deze 
technieken niet los van mekaar stonden.  Ze vormden integendeel een complex 
geheel van communicerende vaten: als een swapovereenkomst haar vervaldag 
bereikte, kon ze bijvoorbeeld geconsolideerd worden door intekeningen op 
obligaties op halflange termijn in de valuta van de schuldeiser (de zogenaamde 
Roosa-bonds) of afgelost worden door Amerikaanse valutatrekkingen - 
bijvoorbeeld Belgische franken - op het IMF. 
 
De goudpool 
 
 Wantrouwen in de dollar openbaarde zich doorgaans in een stijging van 
de goudprijs op de vrije internationale goudmarkten, zoals de in 1954 
heropende Londense markt8.  Bij hun optreden op de vrije markt moesten de 
centrale banken in principe rekening houden met de aanbeveling van het IMF 
van 18 juni 1947 waarbij ze dringend verzocht werden geen internationale 
goudtransacties uit te voeren at premium prices, dus boven pari; dergelijke 
transacties ondermijnden immers de wisselkoersstabiliteit en verzwakten de 
monetaire reserves, aldus het IMF9.  In februari 1949 daagde de Unie van 
Zuid-Afrika het Fonds evenwel uit toen ze meedeelde dat ze 100.000 ons goud 
had verkocht tegen 38,20 dollar voor industrieel en artistiek gebruik, een prijs 
die veel hoger lag dan de officiële van 35 dollar per ons.  Aangezien niets in de 
Articles of Agreement van het IMF dergelijke transacties verbood - artikel IV 
bepaalde dat de lidstaten geen goud mochten kopen boven de pariteit 
(vermeerderd met een marge)10 of verkopen beneden de pariwaarde (minus een 
marge) - kon het Fonds zich alleen neerleggen bij dit fait accompli11.  Uit een en 
ander vloeide immers voort dat de mogelijkheid open bleef om boven de 
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pariteit te verkopen12.  Het Fonds bleef zich evenwel zorgen maken.  De 
verkopen van nieuw ontgonnen goud voor industriële doeleinden 
ontwikkelden zich in zo'n tempo dat ten minste een deel ervan wel particulier 
moest worden opgepot, in tegenspraak met de gouddeclaratie van juni 1947.  
De staf van het IMF kwam al gauw tot de bevinding dat een nauwer toezicht 
op de markt onwerkbaar was.  Op 28 september 1951 bevestigde het Fonds de 
principes van 1947 volgens welke het goud zoveel mogelijk voor de officiële 
reserves was bestemd en niet voor particuliere oppotting.  De praktische 
tenuitvoerlegging, onder meer de opening van vrije goudmarkten, werd 
evenwel aan de lidstaten overgelaten, met alle gevolgen van dien.  P. Jeanty, 
vennoot van het huis Samuel Montagu & C° in Londen en gezaghebbend 
commentator schreef in een nota van 15 november 1967 dat "the restrictions in 
1947 led by the IMF were a dismal failure", een jammerlijke mislukking13. 
 In het tijdvak 1945 tot 1960 werd de hoogte van de vrije goudprijs 
beheerst door de krachten van vraag en aanbod.  Aan de vraagkant vielen te 
onderscheiden de aankopen voor niet-monetair gebruik - industrie, juwelen, 
kunst, geneeskunde - de aankopen tot vergroting van de particuliere 
oppottingsvoorraden en de aankopen van de monetaire autoriteiten, als de prijs 
in de markt beneden de officiële prijs van 35 dollar per ons daalde.  Het 
aanbod hing af van de lopende, vooral Zuid-Afrikaanse goudwinning, en het 
op de markt brengen van goudvoorraden afkomstig van productie in het 
verleden.  De vrije goudprijs was na de tweede wereldoorlog aanvankelijk zeer 
hoog met pieken van 52 tot 60  dollar per ons in 1948-1949, maar daalde al 
spoedig.  Na een tijdelijke hausse als gevolg van het uitbreken van de oorlog in 
Korea, 1950-1951, bewoog de goudprijs zich, zowel in Londen als in Zürich, 
enige jaren zeer dicht bij het officiële peil van 35 dollar14.  De vraag naar goud 
voor oppotting bleef op een laag pitje.  Mocatta and Goldsmids jaarlijkse 
rondzendbrief over de marktsituatie schreef in 1956 dat de particuliere 
belangstelling voor goud bedroevend laag was en dat de goudtransacties van de 
centrale banken ongeveer 50 procent van de omzet op de Londense markt 
vertegenwoordigden.  Het verschijnen van de centrale banken als belangrijke 
en blijvende kopers was volgens Coombs een natuurlijk proces.15. 
 Tijdens de eerste helft van 1960 schommelde de Londense goudprijs 
tussen enge grenzen: 35,08 tot 35,12 dollar bij een rustige handel.  In de zomer 
van dat jaar begonnen een aantal centrale banken, die om politieke redenen 
niet de indruk wilden wekken dat ze druk op de Verenigde Staten wensten uit 
te oefenen door dollarconversies aan het loket van de Treasury, voor grote 
bedragen goud te kopen op de Londense markt, zodat de prijs in september 
stapsgewijs tot 35,25 dollar opliep.  Particuliere speculanten roken bloed16.  Op 
20 oktober 1960 overschreed de vrije goudprijs plotseling de magische grens 
van 40 dollar per ons. Een en ander kon toegeschreven worden aan de 
zwakheid van de dollar, een mogelijke wijziging in de Amerikaanse 
goudpolitiek, waarover tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen 
geruchten de ronde deden, de politieke troebelen in het vroegere Belgisch-
Kongo, spanningen in het Midden-Oosten en aankopen van particuliere 
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oppotters17.  Op initiatief van Lord Cobbold, gouverneur van de Bank of 
England, hadden met de Federal Reserve Board en de Amerikaanse Schatkist 
gesprekken plaats om een gemeenschappelijke strategie te bepalen.  Voor de zo 
noodzakelijke rust op de internationale valutamarkten was de goudspeculatie 
immers hoogst ongewenst.  De Treasury was vast voornemens haar 
goudafgiftes aan circulatiebanken voort te zetten tegen de pariteit van 35 dollar 
per ons en, terzelfdertijd, de Londense goudmarkt links te laten liggen.  Ze 
beschouwde deze markt als een loutere grondstoffenmarkt18.  Dit was de 
officiële doctrine.  In de praktijk hadden de VS er evenwel geen bezwaar tegen 
dat de Bank of England op de Londense goudmarkt zou interveniëren.  De 
Amerikanen waren het ermee eens dat de Bank of England de prijs in de buurt 
van 35 dollar per ons trachtte te houden; eventueel zouden ze daartoe goud 
leveren aan de Engelse centrale bank19.  Ten slotte vroegen de Amerikanen de 
Europese centrale banken hun goudpolitiek niet te wijzigen.  Dit betekende dat 
landen, zoals Duitsland, die verhoudingsgewijs meer dollars aanhielden dan 
andere landen, zoals België en Nederland, vriendelijk verzocht werden dat 
beleid voort te zetten, met andere woorden hun goudaankopen in New York 
te beperken.  De Bank die traditioneel slechts working balances, werkvoorraden, 
in dollars aanhield, moest dus niet vrezen dat zij de Amerikaanse Thesaurie 
voor het hoofd zou stoten als zij haar overtollige dollars in goud bleef 
converteren20.  Het beleid van de Bank was er trouwens op gericht het goud in 
het internationale monetaire stelsel te handhaven om te voorkomen dat dit zou 
afglijden naar een dollarstandaard. 
 Op 14 januari 1961 vaardigden de Amerikaanse autoriteiten een verbod 
uit, waarbij ingezetenen van de Verenigde Staten geen goud in het buitenland 
meer mochten verwerven of bezitten.  Het sedert 1934 geldende verbod om 
goud aan te houden in de VS werd dus uitgebreid.  Vóór 1 juni 1961 moesten 
de bestaande voorraden worden geliquideerd.  Omstreeks dezelfde tijd 
verklaarde President John Kennedy dat de VS hun beleid van verdediging van 
de dollar zouden voortzetten.  Even hadden die maatregel en verklaring een 
dempende invloed op de haussebeweging van de goudprijs, maar kort nadien 
steeg die weer tot 35,5 dollar, alhoewel de Bank of England vrij belangrijke 
hoeveelheden op de markt wierp21.  Het verschil met de verkoopprijs van de 
Treasury bleef niet onbelangrijk, mede omdat centrale banken als de Banca 
d'Italia, de Oostenrijkse centrale bank en die van Griekenland goud bleven 
kopen in Londen. 
 De kwantiteiten goud die door de Bank of England werden verkocht 
bereikten in 1961 gemiddeld een tegenwaarde van circa 40 miljoen dollar per 
maand tot in augustus.  Daarna bedroegen ze gemiddeld om en bij de 
25 miljoen dollar, deels gedekt door leveringen van de Amerikaanse Treasury.  
Gegeven het aan de Amerikaanse burgers opgelegde verbod om goud in hun 
bezit te hebben, kon de Amerikaanse Schatkist die goudcessies bij de publieke 
opinie moeilijk blijven verantwoorden22.  Begin oktober 1961 lanceerde 
Coombs tijdens quiet negociations in het kader van de BIB, de idee van een soort 
verkoopsyndicaat van centrale banken om de goudprijs te stabiliseren in de buurt 
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van de officiële prijs23.  Het plan van Coombs was niet nieuw24.  Kort voor de 
koersopstoot in oktober 1960 had Guillaume Guindey, General Manager van 
de BIB, de Fed in New York bezocht en voorzitter Alfred Hayes en Coombs 
voorgesteld dat zijn bank, samen met Europese centrale banken en de VS, de 
prijs op de Londense markt onder controle zou trachten te houden.  Alleen 
Lord Cromer van de Bank of England, betrokken partij bij een ordelijk verloop 
van de Londense markt, reageerde toen positief.  Andere gouverneurs pleitten 
ervoor om van deze markt een werkelijke grondstoffenmarkt te maken.  Op 
een dergelijke markt zouden de centrale banken uiteraard niet interveniëren.  
Dit standpunt hadden de Amerikaanse autoriteiten trouwens vroeger zelf 
verdedigd.  De centrale bankiers gaven niet graag een blanco cheque aan de 
Bank of England en waren er vooral voor bevreesd dat niet aan de pool 
deelnemende centrale banken met het goud aan de haal zouden gaan.  In 
november gingen de presidenten wel akkoord.  Acht landen - België, Frankrijk, 
Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, West-
Duitsland en Zwitserland - richtten een internationale goudpool op, met het 
oogmerk door verkoop op de Londense goudmarkt de vrije goudprijs aan de 
officiële te binden. 
 De Bank of England trad als centrale agent op voor de bij de pool 
aangesloten landen.  De totale middelen van de pool bedroegen 270 miljoen 
dollar, waarvan de Bank er 10 miljoen - 3,7 procent - voor haar rekening nam, 
net hetzelfde gebaar als De Nederlandsche Bank en de Zwitserse centrale bank.  
De VS droegen het leeuwendeel, 50 procent, bij, terwijl Duitsland, Frankrijk, 
Italië en het Verenigd Koninkrijk ieder om en bij de 10 procent leverden.  De 
onmiddellijke doelstelling bestond erin te beletten dat de prijs boven 
35,20 dollar steeg, wat ongeveer gelijk was aan de prijs voor goudleveringen 
loco Londen van in New York gekocht goud.  Er bestaat geen officiële tekst 
van de overeenkomst die in november 1961 van kracht werd.  Het was dus een 
soort gentlemen's agreement25.  Aan de overeenkomst waren een aantal 
voorwaarden verbonden.  De individuele betrokken centrale banken - alsmede 
de BIB - zouden afzien van elke interventie, zowel bij aan- als verkoop op de 
Londense markt en het excedentaire aanbod van nieuw geproduceerd goud 
zou in de eerste plaats dienen om de kas van de pool opnieuw te stijven.  
Daarenboven mocht de Bank of England het door Zuid-Afrika geproduceerde 
goud behouden, mits de andere leden hiermee akkoord gingen.  
Vanzelfsprekend konden centrale banken nog altijd dollars bij de Amerikaanse 
Treasury in edel metaal converteren 26. 
 De Bank was er zich van bewust dat de deelneming aan de pool risico's 
inhield, aangezien zij een omzetting van goud in dollars meebracht.  Die dollars 
kon ze zo maar niet op stel en sprong in goud omzetten, want dan bracht het 
mechanisme van de goudpool geen soelaas voor de slinkende Amerikaanse 
goudvoorraad.  De Bank zou de conversies in de tijd spreiden en was van plan 
een deel van de aldus verkregen dollars aan de Belgische Schatkist te slijten in 
de vorm van termijnverkopen voor de terugbetaling van nog niet gedekte 
Belgische schatkistbons in vreemde valuta's27. 



De internationale betrokkenheid 

 

29 

 Van 6 november tot 2 december 1961 verkocht de Bank of England 
voor gemeenschappelijke rekening de tegenwaarde van 17 miljoen dollar; met 
deze inleg, die al met al zeer bescheiden was, kon de prijs van 35,19 dollar tot 
circa 35,15 dollar worden verlaagd28.  Dit was een aanvaardbare prijs voor de 
Amerikanen.  Vanaf dat ogenblik zetten de betrokken centrale banken de pool 
op een laag pitje29. 
 De Amerikanen waren van oordeel dat het aankoopverbod voor de 
centrale banken vroeg of laat 30 tot een aanbodexcedent op de Londense markt 
zou leiden.  Daarom rees bij Coombs begin 1962 de idee om van de pool ook 
een aankoopconsortium te maken.  Twee belangrijke vragen dienden te worden 
opgelost: de maximumprijs en de verdeling van de aankopen tussen de 
deelnemers.  De pool werd op voorstel van de VS een soort aankoop-
consortium als de koers gelijk aan of lager was dan 35,08 dollar31.  Individuele 
centrale banken mochten evenwel nog steeds geen goud aankopen op de 
Londense markt.  Ze konden wel goud verkopen in Londen en op hun eigen 
markten als de prijzen hoger waren dan 35,08 dollar.  Er zou evenmin druk 
worden uitgeoefend om de prijs beneden 35,08 dollar te laten zakken.  De in 
Bazel in februari 1962 door de werkgroep Gold and Foreign Exchange 
voorgestelde formule werd in maart door de centrale-bankpresidenten 
goedgekeurd32. 
 In april 1962, mede tengevolge verkopen van Russisch goud, was het 
aanbod afgetekend excedentair.  De Federal Reserve Bank of New York gaf in 
mei reeds te kennen dat ze afstand zou doen van haar aandeel, 50 procent, in 
het overschot.  Krachtens de vigerende wetsbepalingen mocht ze geen goud 
aankopen boven 35 dollar per ons fijn, noch goud aanhouden in het 
buitenland33. 
 In het afstaan van excedenten aan Europese centrale banken zagen de 
Amerikanen een middel om goudaankopen bij de Amerikaanse Thesaurie te 
verminderen34.  Toch bestond de vrees dat de markt in juli 1962 opnieuw 
koper zou worden.  Daarom zetten de betrokken centrale banken het licht op 
groen om het verkoopconsortium weer te activeren als de Fed dat wenselijk 
achtte.  Vanaf 20 juli kon de pool in beide richtingen werken35. 
 De markt bleef nettoverkoper van begin 1962 tot omstreeks augustus 
1964, als gevolg van het grotere Zuid-Afrikaanse aanbod, verkopen van 
Russisch goud en een zekere ontpotting.  Tot augustus 1964 had de pool voor 
een tegenwaarde van 1.410 miljoen dollars goud geaccumuleerd.  Aldus was de 
pool een soort coördinatiecentrum van de goudaankopen van acht centrale banken 
geworden36.  Naar verhouding van de inleggelden werden de excedenten onder 
de partners verdeeld.  De Bank of England hield evenwel een fractie bij zich 
met het oog op mogelijk latere tekorten in de markt.  Zowel in 1963 als 1964 
voegden de deelnemers voor iets meer dan 600 miljoen dollar goud, ruim 
500 ton, aan hun kasvoorraden toe. 
 Vanaf september 1964 werd de goudmarkt opnieuw nettokoper, 
aanvankelijk voor nog bescheiden bedragen37.  Een en ander had te maken met 
de Labour-overwinning in de verkiezingen en de daaruit voortvloeiende 
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speculatie tegen het pond.  Begin januari 1965 gooide president de Gaulle olie 
op het vuur toen hij een herstel van de gouden standaard bepleitte.  Frankrijk 
zou bovendien grotere hoeveelheden dollars in goud omzetten38.  De al met al 
beperkte verslechtering van de markt sinds augustus 1964 hield onder meer 
verband met de reeds vermelde politieke factoren, met een zekere aanwas van 
het industrieel gebruik van goud, aankopen door centrale banken die geen lid 
waren van de pool (Communistisch China kocht ten minste 150 miljoen 
dollar), het opdrogen van de Russische aanvoer en de teruggang van de Zuid-
Afrikaanse leveringen, ten gevolge van een excedentaire betalingsbalans.  Op 
die oorzaken entte zich dan nog de chronische zwakheid van de sleutelvaluta's, 
dollar en pond39. 
 Ondertussen was ook het plafond van de interventies van de pool 
herhaaldelijk opwaarts bijgesteld.  In juni 1967 trok Frankrijk zich uit de pool 
terug.  De Federal Reserve Bank of New York nam het aandeel over, zodat ze 
bijna 60 procent van de totale last op zich nam40. 
 Na de devaluatie van het pond op 18 november 1967 ontwikkelde zich 
een speculatie tegen de dollar en een nog grotere vlucht in het goud41.  Vlak 
voor het weekend van 25 en 26 november 1967 waren er bij de centrale 
bankiers van de acht goudpoollanden twijfels gerezen over de zin van hun 
goudpolitiek42.  Op 22 november bereikte de toestand een kritiek punt; de 
interventies van de pool bereikten 65 ton en op voorstel van de Bundesbank 
kwamen de leden van het syndicaat in Frankfurt voor spoedoverleg samen43.  
Op 24 november verklaarde Ansiaux in het directiecomité van de Bank dat een 
sluiting van de Londense markt het failliet van het goudmarktbeleid van de 
centrale banken zou betekenen en een overwinning van de Franse thesis, de 
stijging van de goudprijs.  Een opheffing van de pool zou van de weeromstuit 
tevens het wantrouwen tegenover de dollar nog aanwakkeren.  Massale dollar-
afvloeiingen zouden de VS volgens Ansiaux voor een dilemma plaatsen: de 
goudprijs wijzigen, dat wil zeggen de dollar devalueren wat in zijn kielzog veel 
andere valuta's zou meesleuren, of de convertibiliteit van de dollar in goud 
opheffen.  In dit laatste geval zou men in een dollarzone binnentreden, tenzij 
Europa werk zou maken van zijn monetaire eenmaking.  Tijdens hetzelfde 
directiecomité zei vice-gouverneur De Voghel dat de sluiting van de Londense 
markt misschien als een moindre mal moest worden beschouwd.  Sinds 1944 
streefde de Bank ernaar haar goudvoorraad te verhogen en geen wisselpositie 
in te nemen.  De Bank beschouwde working balances voor een tegenwaarde van 
ongeveer 500 miljoen frank als een maximum.  Bedragen daarboven werden 
geregeld in goud omgezet44.  Blijven deelnemen aan de pool boven het 
ontvangstexcedent was, nog steeds volgens De Voghel, een ommekeer in haar 
beleid.  Uiteindelijk raakte het comité het eens over de strategie van de Bank.  
Ze zou niet het voortouw nemen om de Londense markt te sluiten, maar haar 
verdere deelneming laten afhangen van het openen van onderhandelingen met 
de VS over een andere manier van steun aan de dollar.  Vorderingen op het 
IMF waren ten enenmale beter dan dollars, activa op de VS.  Volgens 
de Stryker liepen de schuldeisers van dit laatste land het gevaar dat ze het 
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Amerikaanse beleid moesten ondergaan, terwijl een kredietgever in het kader 
van het IMF druk kon uitoefenen op de discussies die plaats hadden naar 
aanleiding van het onderzoek dat het Fonds voerde omtrent het economisch 
reilen en zeilen in het debiteurland. 
 In Frankfurt raakten de presidenten het eens over een aantal aspecten 
van de te volgen strategie45.  Zoals de Zwitserse nationale bank zouden de 
andere aan de pool deelnemende centrale banken instructies geven aan hun 
lokale particuliere banken om goudtransacties te bemoeilijken.  Alhoewel de 
Belgische banken niet erg actief waren in de markt, zou Ansiaux de voorzitters 
van de grote banken bij zich roepen.  Op de vergadering in Frankfurt liet 
Ansiaux een proefballonnetje op: een eventuele sluiting van de Londense 
markt.  Alleen Zijlstra van De Nederlandsche Bank en Guido Carli van de 
Banca d'Italia stonden daar positief tegenover.  De Zwitsers vonden het weinig 
opportuun, de Bundesbank gaf een beleefd negatief advies en de Britten en de 
Amerikanen waren er radicaal tegen.  Desnoods zou de Amerikaanse Schatkist 
cavalier seul spelen om de prijs op 35 dollar per ons fijn vast te pinnen.  
Amerika, dat beducht was voor het psychologisch effect van een terugtrekking 
van de Europese centrale bankiers, haalde zijn slag thuis en men besloot te 
blijven interveniëren.  Voor de buitenwereld moest het wollig taalgebruik van 
het slotcommuniqué de diepe verdeeldheid verdoezelen. 
 Op de bijeenkomst in Frankfurt hadden de presidenten van de 
Europese centrale banken met tegenzin aanvaard een voorstel van 
onderstaatssecretaris Fred Deming te onderzoeken.  Hij stelde voor de 
verkopen van goudstaven door de poolleden te compenseren met de uitgifte 
van vaag gedefinieerde goudcertificaten46.  In het directiecomité verklaarde 
Ansiaux, dat in geval van ernstige spanningen de VS wellicht een opschorting 
van de convertibiliteit zouden verkiezen boven een wijziging van de officiële 
goudprijs47.  Op 15 augustus 1971 zou de profetie van Ansiaux uitkomen. 
 In Washington had er op 6 december 1967 nieuw overleg plaats.  Het 
voorstel Deming stond onder meer op de agenda.  Volgens de Strycker kwam 
dit neer op een vervanging van de pool door een werkelijke instelling, die de 
dollar ook indirect zou blijven steunen.  Volgens Deming zou goud afgegeven 
worden aan een nieuw te creëren fonds - dat op de markt zou interveniëren - 
tegen een cessie van dollarcertificaten met een bepaald gewicht aan goud.  
Terugbetalingsvoorwaarden of mobilisering ervan bleven evenwel in het 
vage48.  Het voorstel om de pool, via de uitgifte van in feite niet-convertibele 
certificaten in dollar, te institutionaliseren vond in Washington geen goed 
onthaal.  Rinaldo Ossola die gouverneur Carli van de Banca d'Italia 
vertegenwoordigde, verdedigde de idee van een dubbele markt: één 
voorbehouden voor de centrale banken en een andere, een vrije, waarop de 
prijs zonder bezwaren onbeperkt à la hausse zou kunnen bewegen.  Het debat 
werd uitgebreid: was het al dan niet opportuun de interventies in Londen te 
continueren?  Een meerderheid was alsnog voor49. 
 In het directiecomité van 8 december 1967 stelde directeur de Strycker 
voor dat de Bank een veelsporenbeleid zou verdedigen tijdens een volgende 
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vergadering in Bazel.  Het was in de eerste plaats niet logisch dat de centrale 
banken de goudmarkt ruim van edel metaal voorzagen voor particuliere 
beleggers, oppotters en speculanten, terwijl ze zelf rechtstreeks geen goud 
afgaven aan de ingezetenen van hun respectieve landen en de VS zelfs zo ver 
gingen particulier goudbezit te verbieden.  Een stopzetting van de interventies 
lag hoe dan ook vroeg of laat voor de hand.  De vraag naar goud voor niet-
speculatieve doeleinden - industriële, medische, artistieke en als eerste vorm 
van sparen in de ontwikkelingslanden - leek immers trendmatig te stijgen.  
Alleen moesten de VS hiervan nog worden overtuigd.  Als een meerderheid 
van centrale bankiers toch zou besluiten om tijdelijk te blijven interveniëren, 
dan kon de Bank om redenen van solidariteit zich niet afzijdig houden.  Maar 
toch kon ze enkele puntjes op de i zetten.  Ze was niet bereid om de markt ad 
vitam aeternam te blijven stijven ten gunste van particuliere oppotters.  
Vervolgens wou ze de zekerheid hebben dat de ontvangen dollars als 
tegenhanger van de goudverkopen net dezelfde status zouden hebben als de uit 
andere transacties geaccumuleerde dollars; met andere woorden ze eigende 
zich het recht toe om de omzetting ervan in goud of franken te vragen, 
eventueel via het IMF.  Het comité was het hiermee eens.  Voorts zou Ansiaux 
een limiet voor de pooltransacties voorstellen, qua bedragen en/of tijd, en een 
lans breken voor de oprichting van een vrije markt voor de niet-monetaire 
transacties, een idee die voorheen ook al door gouverneur Carli was naar voren 
geschoven.  Onderling zouden de centrale banken de prijs van 35 dollar 
handhaven, maar ze zouden de speculatie niet langer voeden.  Wel konden ze 
eventueel later nog optreden om de speculatie te breken, zoals de Bank dat 
verschillende keren had gedaan op de Belgische vrije wisselmarkt50. 
 De onderhandelingen in Bazel op 10 en 11 december 1967 begonnen in 
een gespannen sfeer.  Dit had te maken met de groeiende inmenging van de 
Amerikaanse Treasury in de besprekingen tussen centrale bankiers.  Zodoende 
rezen er protocollaire problemen.  De Europese centrale bankiers 
beschouwden de Bazelse bijeenkomsten van oudsher als hun niet-politiek 
heiligdom van technische samenwerking51.  Het hoeft dan ook geen 
verwondering te wekken dat zij gekrenkt waren als onderstaatssecretaris 
Deming zichzelf in Bazel inviteerde met als hoofddoel het doordrukken van 
het Amerikaanse goudcertificatenschema.  In zijn kielzog volgde een zwerm 
journalisten.  Het feit dat de Europese centrale bankiers ondertussen het 
Deming-project terug naar af hadden gestuurd, maakte de zaak alleen maar 
erger. 
 Tijdens een eerste gesprek, waarop Deming niet was uitgenodigd, 
verklaarde Ansiaux dat de centrale banken hun interventies niet zonder meer 
konden voortzetten en dat geen enkele serieuze hervorming denkbaar was 
zonder Frankrijk52.  Samen met gouverneur Carli wees Ansiaux op de 
tegenstrijdigheid van het Amerikaanse goudbeleid.  Enerzijds was er het 
verbod voor Amerikaanse ingezetenen om goud te bezitten en hadden de VS 
een uitgebreid net van swaps opgezet maar, anderzijds, bleef Amerika de 
Londense markt alimenteren ten gunste van centrale banken - niet-deelnemers 
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aan de pool - die afhankelijk waren van Amerikaanse ontwikkelingshulp en 
IMF-kredieten en particuliere oppotters die baisseposities tegen de dollar 
innamen.  Dewey Daane, lid van de Federal Reserve Board en Hayes, 
voorzitter van de Fed van New York, moesten toegeven dat dit steekhoudende 
argumenten waren.  Maar de Londense goudmarkt bestond nu eenmaal en in 
gemeen overleg had men besloten te blijven interveniëren. 
 Toch kwam er een beginselovereenkomst uit de bus over een voorstel 
van Coombs: de toegang tot de door de pool geleide Londense "goudbazaar" 
zou beperkt worden tot de geautoriseerde industriële en artistieke behoeften 53.  
Daarnaast zouden centrale banken onderling transacties uitvoeren tegen 
35 dollar per ons en zou er een derde markt ontstaan, niet door de pool 
bevoorraad, waar vraag en aanbod de prijs zouden bepalen.  De volgende dag 
was de eerste reactie van Deming negatief.  De VS hechtten er veel belang aan 
dat op de vrije markt een prijs van 35 dollar per ons voor alle transacties werd 
genoteerd en door het publiek als de echte goudprijs werd beschouwd.  Na 
krachtige interventies van Karl Blessing, Carli en Ansiaux ging Deming 
akkoord om de zaak, na een aanvankelijke weigering, alsnog te onderzoeken.  
Hij vroeg vijftien dagen bedenktijd.  Een werkgroep zou de implicaties van een 
beperking onderzoeken.  Deming voorvoelde wel dat de Bundesbank, de 
Banca d'Italia en de Bank hun interventies dra zouden stopzetten als de 
goudmarkt uiterlijk half januari 1968 niet hervormd zou zijn54. 
 Naar aanleiding van een telefonische mededeling van McChesney 
Martin, president van de Federal Reserve Board, kwamen de centrale-
bankpresidenten van de Duitse Bondsrepubliek, Italië, Nederland en België op 
14 en 15 december 1967 officieus bijeen in Parijs55.  De VS zouden een 
drastisch herstelprogramma voor hun betalingsbalans op stapel zetten, ze 
zouden een grote trekking doen op het IMF om de swaparrangementen aan te 
zuiveren en ze waren vastbesloten de goudprijs op 35 dollar per ons te 
handhaven; daarvoor vroegen ze een onbegrensde medewerking van de 
centrale banken, leden van de pool.  Ansiaux werd door zijn ambtgenoten als 
woordvoerder aangewezen om het gezamenlijke antwoord aan de Amerikaanse 
autoriteiten te geven.  De Europeanen waren het erover eens om steun te 
blijven verlenen, maar alleen in de mate van hun mogelijkheden en voor concrete 
doeleinden.  Ze vroegen voorts dat de VS hun herstelprogramma meteen 
openbaar zouden maken, waarbij de VS eraan herinnerd werden dat het IMF 
het normale kanaal was om betalingsbalanstekorten te dekken.  Eenparig waren 
de Europeanen van mening dat het verkieslijk was de markt te sluiten tot de 
VS hun beleidsplan openbaar hadden gemaakt.  De ontreddering op de markt 
was immers te groot; in november 1967 beliepen de nettoverkopen 
839 miljoen dollar.  Om de ongunstige psychologische reacties van hun 
terugtrekking te voorkomen, besloten de Europese centrale banken in fine toch 
te blijven deelnemen.  Ze spraken zich uit voor de publicatie van een 
communiqué; hierin zou moeten staan dat de VS zo snel mogelijk een 
herstelprogramma zouden goedkeuren, dat Amerika vasthield aan de prijs van 
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35 dollar per ons en dat de transacties op de Londense markt voortgang 
zouden vinden56. 
 In een telefonische reactie liet McChesney Martin weten dat de 
Amerikaanse autoriteiten niet konden verwijzen naar een plan dat nog niet 
bestond, dat ze in geen geval de Londense markt zouden sluiten en dat ze nota 
namen van het voornemen van de Europese centrale banken om de conversie 
in goud te vragen van de dollars die ze aanhielden als gevolg van hun 
participatie in de pool.  Wat dat laatste punt betrof, zaten de centrale bankiers 
niet helemaal op dezelfde golflengte.  De Bundesbank en de Zwitserse 
nationale bank zouden geen dollars omwisselen, de Banca d'Italia een gedeelte, 
terwijl de Nederlandsche Bank en de Bank alles zouden converteren57.  De 
Bank wou de goede betrekkingen met de Amerikaanse Thesaurie evenwel niet 
in het gedrang brengen.  Ze was van oordeel dat het een psychologische flater 
zou zijn als ze de dollars die ze bij elke maandelijkse vereffening ontving op 
korte termijn systematisch in goud zou omzetten.  Ze verkoos een spreiding in 
de tijd.  Martin ging hiermee akkoord alsmede met de publicatie van een 
communiqué om de publieke opinie te sussen.  Men slaagde daar blijkbaar in 
want de goudkoorts zakte; de nettoverkopen bedroegen in januari en februari 
1968 respectievelijk slechts 138 en 95 miljoen dollar, tegen nog 791 miljoen in 
december 1967 (ruim 700 ton). 
 Een toespraak van de Amerikaanse senator Jacob Javits op woensdag 
28 februari 1968 wierp evenwel de lont in het kruit.  Hij deed een oproep om 
de pooltransacties stop te zetten en het goudbeleid van de VS grondig te 
wijzigen.  Alhoewel de Treasury terstond van die verklaring afstand nam, 
verloor de pool op twee dagen tijd de tegenwaarde van 152 miljoen dollar58.  
Op 9 en 10 maart 1968 bespraken de presidenten van de centrale banken in 
Bazel opnieuw het verloop van de goudmarkt en de transacties van de 
steunpool.  Vlak voor deze Bazelse gesprekken bedroeg het gecumuleerd 
tekort van de pool al 2.893 miljoen dollar, waarvan 496 miljoen dollar voor de 
eerste acht dagen van maart59.  11 en 12 maart kostten, respectievelijk, 
121 miljoen en 103 miljoen dollar. 
 Toch vroegen Sir Leslie 0'Brien, de gouverneur van de Bank of England, 
en McChesney Martin met klem dat de pool zijn steuninterventies zou 
continueren.  "We shall sell gold to the last ounce" zou deze laatste hebben 
verklaard60.  Hij had tevens gewezen op de vastberadenheid van de 
Amerikaanse regering.  Deze overwoog, enerzijds, een spoedige goedkeuring 
van de opheffing van de wettelijke dekkingsverplichting van de biljetten ten 
belope van 25 procent waardoor de Amerikaanse goudvoorraad volledig zou 
vrijkomen en, anderzijds, belastingverhogingen, nodig om de kosten van de 
Vietnamese oorlog te dekken.  Beide maatregelen zouden door een 
verscherping van het kredietbeleid ondersteund worden.  De Engelse centrale 
bankier had van zijn kant gewezen op de vastberadenheid van de kanselier van 
de Schatkist die al op 19 maart een harde begroting zou indienen61.  Het 
samenspel van Angelsaksische maatregelen zou het vertrouwen in het pond en 
de dollar als sleutelvaluta's herstellen en de goudspeculatie afremmen.  
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Uiteindelijk gingen de Europese centrale bankiers zonder veel enthousiasme 
akkoord, maar slechts tot de op 29 maart in Stockholm geplande vergadering 
van de Tien.  Vooral Ansiaux en Zijlstra bleven lang dwarsliggen.  De 
president van de Nederlandsche Bank vergeleek het gedrag van de centrale 
bankiers met dat van een konijn dat door een slang was gehypnotiseerd62.  De 
gezamenlijke bijdragen van de poolleden werden opgetrokken tot 
3.270 miljoen dollar, maar ook dit maximum werd uiteindelijk met ruim 
400 miljoen overschreden63. 
 De geplande vergadering op 29 maart zou evenwel nooit plaatshebben.  
Op 14 maart 's avonds, de dag waarop de pool een aderlating van maar liefst 
389 miljoen dollar of 345 ton had ondergaan, gooiden de Amerikaanse en 
Engelse regering de handdoek in de ring.  Ze besloten een einde te maken aan 
elke interventie, de Londense goudmarkt op vrijdag 15 maart te sluiten en de 
centrale-bankpresidenten van de actieve poolleden op 16 maart naar 
Washington te roepen, dus zonder de gouverneur van de Banque de France64.  
Voor de Angelsaksische centralebank-presidenten was de sluiting van de 
Londense goudmarkt een bewarende maatregel en ze vroegen hun collega's 
over de opportuniteit en de voorwaarden van een heropening te beraad-
slagen65. 
 In de regentenraad van 20 maart zei gouverneur Ansiaux dat er in 
Washington vrij vlug overeenstemming was bereikt nopens de stopzetting van 
de interventies van de centrale banken in de vrije markt, maar dat het minder 
gemakkelijk was geweest de aanwezigen op één lijn te krijgen voor een sluiting 
van de Londense markt.  Deze functioneerde onder de auspiciën van de Bank 
of England, die sterk gehecht was aan de marktorganisatie die het mogelijk 
maakte de nog aanwezige banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Zuid-
Afrika te behouden.  Ansiaux had erop gewezen dat als de Bank of England, 
handelend voor rekening van de South African Reserve Bank, in de markt 
aanwezig zou blijven, dit in de ogen van de publieke opinie zou overkomen 
alsof de Londense prijzen de thermometer van de internationale monetaire 
toestand zouden zijn.  De conclusie van het debat luidde in het kort als volgt: 
de Londense markt blijft gesloten tot aan het einde van de maand maart; wordt 
zij, na onderzoek, opnieuw geopend, dan zal zij functioneren als een commodity 
market, buiten de Bank of England om66. 
 Na afloop van de conferentie publiceerden de deelnemers een niet erg 
gestructureerd en duidelijk communiqué.  Hierin stond dat de presidenten van 
de aanwezige centrale banken de verbintenis aangingen om geen goud meer te 
leveren aan de Londense markt of om het even welke markt.  Ze verklaarden 
tevens dat de goudvoorraden van de centrale banken - samen ongeveer 
25 miljard dollar - nog alleen zouden dienen voor verrekeningen binnen deze 
gemeenschap.  Centrale banken hoefden hun goudvoorraad ook niet meer op 
te voeren, want het IMF zou eerlang toch de eerste bijzondere 
trekkingsrechten creëren.  Harerzijds bevestigde de Amerikaanse regering dat 
ze tegen 35 dollar per ons goud zou blijven kopen van en verkopen aan de 
centrale banken die bovengenoemde verbintenissen in acht zouden nemen.  
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Ten slotte werd gesteld dat nieuw ontgonnen goud alleen op de vrije markt 
zou mogen worden afgezet.  Voor de rest bevatte het communiqué slechts 
intentieverklaringen, zoals het herstel van de betalingsbalans van de VS, de 
gemeenschappelijke wil om de pariteiten te handhaven en het bestrijden van de 
massale kortlopende kapitaalbewegingen die turbulenties op de valutamarkten 
veroorzaakten67. 
De eindafrekening van het aandeel van de Bank in de goudpool zag er als volgt 
uit : 

(in miljoenen frank) 
- Excedenten geboekt gedurende de eerste 
 bestaansperiode van de pool  +1.636 
- Latere verliezen -6.792 
- Goud gekocht bij de Federal Reserve Bank 
 of New York +2.876 -3.916 
   -2.28068 
 
 Aan de goudpool verloor de Bank ongeveer 40 ton goud met een 
tegenwaarde van 2.280 miljoen frank.  Dit was echter slechts 20 procent van 
het goud dat de Bank bij de Amerikaanse Thesaurie had gekocht tijdens de 
beschouwde periode, zijnde 6 november 1961 tot 14 maart 196869. 
 De sluiting van de Londense markt tot het einde van de maand maart 
belette niet dat makelaars onderling goud bleven verhandelen.  In Parijs bleef 
de goudmarkt open, zelfs op 15 maart.  De Gaullistische regering zag aldus 
haar kans schoon om de goudprijs zichtbaar te laten stijgen op de vrije markt.  
Wat de Franse regering niet op formele wijze had verkregen - een stijging van 
de officiële goudprijs - zouden de marktkrachten voor de vrije goudprijs 
bewerkstelligen.  De Amerikaanse mijnen, die tot dan hun productie moesten 
leveren aan de Treasury, mochten voortaan vrij goud exporteren ten behoeve 
van buitenlandse kopers en in de VS voor industriële doeleinden verkopen.  
Ook in Nederland hieven de autoriteiten het nog bestaande negotiatieverbod 
op.  In België, waar de goudtransacties onder de vrije valutamarkt 
ressorteerden, moest geen enkele maatregel worden getroffen.  Reeds op 
maandag 18 maart werd er goud op de vrije markt afgezet, waarschijnlijk 
omdat sommige hausseposities de mogelijkheden van de speculanten te boven 
gingen.  De goudprijs zakte van 44 dollar per ons, de tegenwaarde der 
noteringen te Parijs op vrijdag 15, terug tot 37 - 39 dollar. 
 In de regentenraad van 20 maart 1968 herinnerde Ansiaux aan de 
afspraak die hij in december 1967 met de Amerikanen had gemaakt; de dollars 
die de Bank als tegenwaarde van haar goudverkopen had verworven, 
verschilden in niets van de dollars die uit andere bronnen afkomstig waren en 
konden dus bij de Amerikaanse Schatkist in goud geconverteerd worden.  
Herhaaldelijk had hij gezegd dat de Bank van die mogelijkheid gebruik zou 
maken.  Een bedrag van 15 miljoen dollar, 750 miljoen franken van  toen, was 
valuta 19 maart in edel metaal omgezet.  Het was groter dan de som van de 
afvloeiingen van januari en februari 1968 samen, te weten 425 miljoen frank70. 
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 Tijdens de cruciale vergadering in Washington op 16 maart 1968 had 
Ansiaux, samen met zijn Zwitserse collega, een lans gebroken voor een 
overeenkomst met Zuid-Afrika, waarbij deze producent een deel van het nieuw 
ontgonnen goud aan de centrale banken zou cederen tegen 35 dollar per ons, 
anders konden de officiële goudreserves niet meer stijgen71.  De VS lagen 
evenwel dwars.  Ze vreesden dat een dergelijk akkoord de draagwijdte van het 
communiqué van Washington zou verzwakken.  Daarin stond: "As the existing 
stock of monetary gold is sufficient in view of the prospective establishment of the facility for 
special drawing rights, they no longer feel it necessary to buy gold from the market"72. 
 Na veel gehakketak tussen de VS en Zuid-Afrika, kwam er via 
bemiddeling van de Europese centrale banken, op 30 december 1969 een 
akkoord uit de bus.  Volgens dit akkoord mocht Zuid-Afrika op bepaalde 
voorwaarden goudtransacties uitvoeren met het IMF tegen 35 dollar per ons73.  
Hoewel het IMF niet verplicht was het aangeboden goud te kopen, betekende 
de regeling toch wel, dat de goudprijs op de Londense markt in de praktijk niet 
meer beneden 35 dollar zou dalen.  Als tegenprestatie verbond Zuid-Afrika 
zich ertoe op de vrije markt goud af te staan om er een ordelijk marktgebeuren 
te bewerkstelligen als de koersen hoger lagen dan 35 dollar.  Op grond van dit 
arrangement kocht het IMF in 1970 goud voor een tegenwaarde van 
640 miljoen dollar en in 1971 voor 32 miljoen.  Op 13 november 1973 tijdens 
een vergadering in Bazel werd het arrangement IMF-Zuid-Afrika van 
30 december 1969 opgedoekt.  Inmiddels, de facto sinds augustus 1971, was de 
rol van het goud als internationaal betaalmiddel en vereffeningsmiddel tussen 
centrale banken uitgespeeld.  Het bleef wel reserve-instrument en in zekere 
mate internationale waardemeter74. 
 Na opheffing van de goudpool vertoonde de prijs een grillig verloop.  
Eerst hadden de stijgingen de overhand.  Van maart tot juni 1969 schommelde 
de prijs in Londen rond 43,5 dollar per ons om daarna tegen het einde van 
1969 te dalen tot een peil, dat soms iets beneden de officiële prijs van 35 dollar 
lag.  Afgezien van enkele kortstondige onderbrekingen vertoonde de vrije 
goudprijs sinds 1970 evenwel een voortdurende, steeds snellere stijging met 
recordhoogten van 70 dollar per ons op 2 augustus 1972, over 100 dollar op 
14 mei 1973 tot 130 dollar op 5 juni 197375.  Als gevolg van deze ontwikkeling 
was de afstand tussen de boekwaarde van het goud bij de centrale banken en 
de prijs op de vrije markt steeds groter geworden. 
 
Swaps 
 
 Het tekort op de betalingsbalans van de VS kon ook worden 
gefinancierd via steunovereenkomsten op korte termijn tussen centrale banken.  
Meestal geschiedde dit in collectief verband om de valuta van een van de 
landen van de groep van Bazel te ondersteunen76.  Deze overeenkomsten namen 
verschillende technische vormen aan: kortetermijnkredieten, swaptransacties of 
valutadeposito's bij de centrale bank waarvoor de bijstand werd 
georganiseerd77. 
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 De swaptransacties hielden in dat centrale banken elkaar voor een korte 
termijn wederzijdse kredietfaciliteiten verleenden tot een bepaald maximum.  
Deze kredieten hadden het karakter van swap (valutaruil) omdat een contante 
transactie werd afgesloten en tegelijkertijd een tegengestelde termijnoperatie.  
Als de Federal Reserve Bank van New York een swaptransactie afsloot met de 
Bank om van deze laatste bijvoorbeeld franken op drie maanden te lenen, ging 
zij met de Bank over tot een contante aankoop van franken tegen een 
onmiddellijke levering van dollar en een herverkoop op drie maanden van 
franken tegen een storting van dollar op dezelfde termijn.  De contante 
valutatransactie en de termijnoperatie geschiedden tegen een koers die 
vastgesteld werd op grond van de pariteit die bestond op het ogenblik dat het 
contract werd gesloten.  Zo was iedere partij beschermd tegen een eventuele 
devaluatie van de valuta van de partner78. 
 Er bestond een duidelijk verschil tussen de overeenkomsten die de Bank 
sloot met de Federal Reserve en de regelingen met de Bank of England of de 
Banque de France.  In het eerste geval ging het om wederkerige faciliteiten 
waarbij iedere partij het initiatief kon nemen om de valuta van de andere 
partner te lenen.  In het tweede geval betrof het een unilaterale overeenkomst 
waarbij alleen de ondersteunde centrale bank, in casu de Bank of England of 
de Banque de France, krediet kon opnemen.  De maximale steun van de Bank 
aan de Bank of England beliep tijdens de beschouwde periode 80 miljoen 
dollar, die aan de Banque de France 100 miljoen dollar.  Voorts vertoonden de 
meeste faciliteiten een stand-by-karakter: de kredietovereenkomst gaf geen 
aanleiding tot een directe opneming van kredieten, maar er werd een kredietlijn 
geopend waarop de hulpbehoevende centrale bank kon trekken.  In het 
tegenovergestelde geval waren de akkoorden fully-drawn: de nodige valuta's 
werden terstond na het afsluiten van het akkoord geleverd79. 
 De eerste steunovereenkomsten tussen de VS en een aantal centrale 
banken dateren van maart 1961.  Toen schafte de Amerikaanse Schatkist zich 
via kortlopende kredieten Duitse marken, Zwitserse franken, guldens en lires 
aan om op de termijnmarkt in New York te interveniëren.  Ze wilde vermijden 
dat alleen de partnerlanden op de valutamarkten intervenieerden om de 
schommelingen van de dollar te beperken.  Het uiteindelijk doel hiervan was 
een beperking van de Amerikaanse gouduitvoer resulterend uit de eventuele 
conversie van dollars die zusterinstellingen zouden hebben geaccumuleerd.  
Vanaf februari 1962 begon de Fed een heus netwerk van swaps op te zetten 
met een zestal centrale banken en de BIB80.  In maart betoonde ook Ansiaux 
belangstelling voor de techniek.  De Bank had voor zover mogelijk geen 
dollars in goud geconverteerd, maar ze kon haar dollarclaims niet onbeperkt 
laten aanzwellen.  Omstreeks juli waren de onderhandelingen tussen de Fed en 
de betrokken centrale banken afgerond81.  De totale faciliteiten beliepen 
700 miljoen dollar, waarvan de Bank er 50 miljoen voor haar rekening nam.  
De bedoeling was een voorraad vreemde valuta's aan te leggen die de 
Amerikaanse centrale bank kon gebruiken om koersfluctuaties van de dollar op 
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de valutamarkten te regulariseren.  Dit was een breuk met de traditie, volgens 
welke de Fed alleen transacties in goud of dollar uitvoerde. 
 De swap die de Bank op 20 juni 1962 met de Federal Reserve Bank van 
New York afsloot, was van het fully-drawn-type.  De Bank kocht van de Fed 
50 miljoen dollar contant tegen Belgische franken en deed de omgekeerde 
transactie op termijn; anderzijds had de Fed ongeveer 2.500 miljoen frank 
gekocht, waarmee ze eventueel de dollar tegenover de frank zou kunnen 
ondersteunen82.  De Bank bezat dus dollars bij de Fed die ze belegde in 
Amerikaans schatkistpapier met een looptijd van zes maanden tegen een rente 
van 2,75 procent.  De Fed, die de Belgische frank niet terstond nodig had, wou 
ook haar tegoed laten renderen.  Tegoeden in rekening-courant bij de Bank 
brachten evenwel geen rente op.  Daarom zag een ingewikkelde constructie via 
de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, de NMKN, het 
licht.  De Fed belegde de gelden op een termijnrekening met dezelfde looptijd 
bij de NMKN en tegen dezelfde rentevoorwaarden.  Als tegenhanger van dit 
deposito tekende de NMKN in op Belgisch schatkistpapier met een looptijd 
van zes maanden en 3 procent rentend.  Met de opbrengst hiervan betaalde de 
Belgische Schatkist op haar beurt certificaten in vreemde valuta's terug.  
Uiteindelijk kwam er een staatsschuld in franken in de plaats van een schuld in 
deviezen.  De mogelijkheid bestond altijd dat de Fed haar tegoed in franken bij 
de NMKN geheel of gedeeltelijk opnam, hetzij om de dollar direct te steunen, 
hetzij om dollars terug te kopen die voortkwamen uit interventies van de Bank 
op de Brusselse valutamarkt; in dat geval mocht de NMKN de verkrapping 
van haar liquiditeit opvangen door een beroep te doen op voorschotten bij de 
Bank op onderpand van dat bijzonder schatkistpapier.  Als de Fed er 
naderhand niet in slaagde om haar tegoed in franken opnieuw samen te stellen, 
via aankopen op de valutamarkt of trekkingen op het IMF, zou zij de op 
termijn te leveren Belgische franken tegen goud moeten kopen.  De 
goudafvloeiingen zouden derhalve slechts uitgesteld zijn geweest. 
 Zowel in oktober als in november 1962 kocht de Fed 10 miljoen dollar 
van de Bank terug tegen Belgische franken83.  Daardoor daalde haar tegoed bij 
de NMKN van 2,5 tot 1,5 miljard.  Nadien, in december 1962 en in januari 
1963, moest de Bank echter 20 miljoen dollar in de markt verkopen die ze bij 
de Fed dekte.  Zodoende waren de wederzijdse posities weer gladgestreken84. 
 Ondertussen was de Fed onderhandelingen begonnen met de centrale 
banken om de lopende swaps te vervangen of aan te vullen met consolidatie-
transacties, obligaties in de munt van de crediteur, de Roosa-bonds85.  
Zodoende konden de swaps binnen de overeengekomen grenzen blijven.  
Coombs en Dillon profiteerden van de acute financieringsproblemen van de 
Belgische Schatkist, die vaak leende in vreemde valuta's, om de Bank extra 
onder druk te zetten.  De Fed was niet opgezet met een lening van 40 miljoen 
dollar die de Schatkist in mei 1963 uitgaf.  Omdat ze het leeuwendeel van haar 
betalingen in franken uitvoerde, stond de Schatkist die dollars traditiegetrouw 
aan de Bank af die daardoor haar nettopositie in die munt tot ongewenste 
hoogtes zag stijgen.  Ze wou de Fed niet te veel voor het hoofd stoten door die 
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dollars in goud te converteren of het swaparrangement, dat de Amerikanen 
veeleer wensten te reserveren voor het reguleren van de valutamarkt, aan te 
spreken.  Het directiecomité was dan ook van oordeel dat het geen andere 
keuze had dan een belegging in Roosa-bonds te aanvaarden.  Net zoals andere 
centrale banken deed ze aldus een verdere stap om de dollar te verdedigen86.  
Al met al bleef het beroep van de Fed op de swaps in 1962-1963 gering. 
 Begin oktober 1964 bereikte het beroep van de Fed op het 
swaparrangement met de Bank 37,5 miljoen en de Bank had wel oren naar een 
dringend verzoek van de Fed om een aanvullende swap af te sluiten en de 
looptijd van de eerste swap te verlengen van zes maanden tot een jaar.  Het 
directiecomité was van oordeel dat binnen redelijke grenzen swaps het 
voordeel boden dat de Bank dollarreserves kon aanhouden zonder een 
wisselrisico te lopen.  Mede hierdoor zou ze in haar dollarbehoeften kunnen 
voorzien als andere landen trekkingen in franken bij het IMF zouden 
verrichten, franken die ze wellicht in dollars zouden omzetten.  Wel bleef de 
Bank van oordeel dat zij een deel van haar excedentaire dollartegoeden in goud 
moest kunnen blijven omzetten87.  Uiteindelijk ging de Bank akkoord om een 
nieuw swaparrangement van 50 miljoen dollar, ditmaal op stand-by-basis, bij de 
oorspronkelijke faciliteit te voegen.  Het gezamenlijke bedrag bedroeg aldus 
100 miljoen dollar op 22 oktober 1964. 
 Eind april 1965 had de Federal Reserve haar totale swapkrediet van 
5 miljard frank of 100 miljoen dollar opgenomen88.  Men stond dus blijkbaar 
op een keerpunt: ofwel de swaparrangementen opnieuw uitbreiden of andere 
wegen inslaan.  Coombs wou het krediet van 100 miljoen dollar integraal 
wedersamenstellen en stelde de Bank voor dat de VS een trekking zouden 
doen op het IMF om vreemde valuta's, waaronder Belgische franken, in 
handen te krijgen.  Ansiaux ging hiermee akkoord voor zover het bedrag niet 
te hoog was.  Aanvankelijk was de VS van plan de tegenwaarde van 
100 miljoen dollar in Belgische frank op het IMF te trekken.  Daarmee zouden 
ze de swaps gedeeltelijk aanzuiveren en bovendien een reserve in franken 
aanleggen.  Nu waren de beschikbare middelen van het IMF in franken 
dermate beperkt dat de Bank, in haar ogen althans, een tweevoudig risico liep: 
het Fonds zou een ruim beroep moeten doen op de Algemene 
Leningsovereenkomsten en de Belgische frank zou worden uitgeroepen tot 
scarce currency in de zin van de statuten van het IMF.  Uiteindelijk werden Bank 
en Fed het eens over een bedrag van 2 miljard frank of 40 miljoen dollar in juli 
196589 .  De Bank wou daarbij niet te veel gaan dwarsliggen, net op het 
moment dat ze ijverde voor een verbetering van het statuut der goudtranches 
(zie bijzondere trekkingsrechten)90.  Ook nadien moest de Fed nog geregeld 
een wisselend beroep doen, zowel op de tweede als op de eerste tranche.  
Daarbij raakte men het erover eens dat de twee tranches samengevoegd 
moesten worden op grond van de voorwaarden van het stand-by-arrangement.  
Dat was echter pas mogelijk als de Belgische Schatkist de kortlopende 
certificaten die de NMKN in portefeuille had, kon terugbetalen.  Aangezien dit 
niet mogelijk was, bleef alles voorlopig bij het oude91. 
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 Eind 1966 kwam men in een ander scenario terecht: de Belgische frank 
vertoonde een tijdelijke verzwakking op de valutamarkt.  De Fed aanvaardde 
een voorstel van de Bank om dollars - die de Bank nodig had om te 
interveniëren op de markt - te verkopen tegen Belgische franken buiten het 
swaparrangement.  De Fed, die de Belgische frank niet direct nodig had, 
vormde een provisie in franken bij de BIB met het oog op een nakende 
vervaldag van Roosa-bonds.  Op 2 december 1966 had de Fed zo een deposito 
van 1.150 miljoen frank bij de BIB gevormd en op 9 december was de provisie 
al opgelopen tot 1.500 miljoen frank, precies het bedrag van de af te lossen 
Roosa-obligaties92.  Intussen was de tweede tranche, de stand-by, van 50 op 
100 miljoen dollar gebracht. 
 In april 1967 had François Heyvaert, chef van de Wisseldienst, een 
onderhoud met Coombs.  Tijdens dit onderhoud sprak deze laatste zijn 
ongenoegen uit over het voornemen van het Comité van de centrale-
bankpresidenten van de EEG-landen om het netwerk van swaps tussen de Fed 
en die centrale banken te stroomlijnen; een eerste stap in de richting van een 
multilaterale samenwerking zou erin bestaan bij de hernieuwing van bilaterale 
arrangementen de vervaldagen te laten samenvallen.  De vrees van de 
Verenigde Staten was dat een dergelijk stelsel minder soepel zou functioneren 
en dat de Zes restrictiever zouden gaan optreden als ze een gemeen-
schappelijke positie innamen.  Coombs suggereerde ook dat de swap fully-
drawn, die een permanent karakter had, zelfs als de tegoeden van de ene partner 
in de munt van de andere intact waren, zou omgevormd worden in een swap 
van het stand-by-type, zo niet op de vervaldag van 22 juni, dan in elk geval op 
22 december 1967.  Aan de vooravond van het gesprek hadden de VS alle 
verbintenissen in het kader van de bilaterale swaps aangezuiverd behalve de 
Belgische fully-drawn93. 
 Onder invloed van de speculatie tegen het pond sterling, waarvan een 
devaluatie in het verschiet lag, stroomden er in de zomer van 1967 weer 
kortlopende kapitalen naar België en de Bank moest voor belangrijke bedragen 
dollars op de valutamarkt opkopen.  Op 17 november 1967 was de 
swapfaciliteit van 150 miljoen dollar of 7,5 miljard frank volledig opgebruikt94.  
Om een en ander aan te zuiveren gaf de Amerikaanse Schatkist op 
23 november 1967 voor een bedrag van 60 miljoen dollar Roosa-obligaties met 
een looptijd van twee jaar in Belgische franken uit95.  Terzelfder tijd stelde de 
Fed voor de swaplijnen Fed-Bank te verhogen tot 225 miljoen dollar, hetgeen 
op 1 december 1967 werkelijk geschiedde96.  Eind december gebruikte de Fed 
daarvan 106 miljoen dollar.  Vanaf 4 december begon de Bank op verzoek van 
de Amerikaanse autoriteiten voor de eerste maal Belgische franken op termijn 
tegen dollars te verkopen met als doel het agio van de frank op termijn te 
verminderen en aldus kapitaalvlucht uit de dollar te ontmoedigen97. 
 Eind januari 1968 ontmoette de Strycker onderstaatssecretaris Deming 
in Parijs98.  Hierbij liet deze laatste een proefballonnetje op: kon het IMF een 
bijzondere lening in franken van 150 miljoen dollar opnemen?  De bedoeling 
van Deming was zonneklaar.  De VS wilden aldus de procedures voor een 
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beroep op de Algemene Leningsovereenkomsten, die voorafgaand overleg 
over de toestand van de Amerikaanse economie en het toegepaste beleid 
inhielden, omzeilen.  De Strycker had evenwel sterke twijfels omtrent de 
juridische haalbaarheid van een dergelijke techniek.  Omdat de VS van 
langsom minder geneigd waren om goud af te staan en rekening houdend met 
andere hangende problemen met de Amerikaanse autoriteiten, zoals de 
Amerikaanse investeringen in België en de compensatie van Amerikaanse 
militaire uitgaven in België, en om aan de Amerikanen geen verlenging van de 
looptijd van de swaps te moeten toestaan, maakte de Bank een geste.  Zij kocht 
25 miljoen dollar bij de Fed tegen franken, zodat deze laatste de nodige 
Belgische franken kreeg om de swaps die op hun vervaldag kwamen aan te 
zuiveren99. 
 Eind februari 1968 daalde het beroep van de Fed op de 
swaparrangementen met de Bank tot 44,5 miljoen dollar, dankzij een trekking 
van Canada op het IMF, waarvan 1,5 miljard in franken100.  Op 8 maart 
trokken de VS op hun beurt op het IMF 200 miljoen dollar, waarvan de 
tegenwaarde in franken ten belope van 15 miljoen dollar.  Hierdoor zou het 
beroep van de Verenigde Staten, ceteris paribus, tot 30 miljoen dollar worden 
teruggebracht.  De VS reserveerden evenwel 5 miljoen dollar voor de 
afwikkeling van de voor haar rekening door de Bank op termijn gekochte 
dollars en ondertussen had de Bank de dollar weer moeten steunen op de 
valutamarkt, zodat het beroep op de swap op 8 maart 's avonds 69,5 miljoen 
dollar bedroeg101.  Omstreeks 15 maart 1968 vroegen de VS een verhoging van 
het swapnetwerk.  Sommige centrale banken gingen hier op in, de Bank 
weigerde.  Ansiaux deinsde terug voor mogelijke negatieve psychologische 
reacties en wees ook op de bestaande relatief ruime marges in de swaps Bank-
Fed.  Bovendien vroegen de VS dat de betrokken centrale banken hun dollars 
zouden aanhouden tot het stelsel van de bijzondere trekkingsrechten definitief 
was uitgewerkt.  Volgens Ansiaux kon dit niet.  De Amerikaanse wens stond 
haaks op de verbintenis van de Treasury dat ze goud tegen 35 dollar per ons 
zou blijven verkopen en een ophoping van dollars door de Bank zou een 
keerpunt in haar beleid betekenen102.  In juni deden Frankrijk en Engeland 
trekkingen in franken op het IMF.  Ze converteerden die franken bij de Bank 
in dollars en de Bank schafte zich die dollars bij de Fed aan in het kader van de 
swaps waardoor de schuld van de VS helemaal aangezuiverd werd. 
 In september 1968 betaalde de Schatkist, in het kader van een 
verruiming van de kredietmarge van de Staat bij de Bank van 10 naar 
16 miljard, de speciale certificaten die de NMKN in portefeuille had 
stapsgewijs terug103.  Zodoende kon de door de Fed en de Bank sinds geruime 
tijd gewenste vereffening van de swap fully-drawn eindelijk worden gerealiseerd.  
De Bank vond het immers vervelend dat bij een trekking van de Federal 
Reserve Bank deze laatste deposito's bij de NMKN terugtrok waardoor deze 
maatschappij op haar beurt voorschotten bij de Bank moest opnemen.  Het 
doel hiervan mocht niet worden ontsluierd en gaf soms aanleiding tot 
verkeerde interpretaties in de financiële pers.  Het totale bedrag van de 
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arrangementen Bank-Fed bleef op 225 miljoen dollar vastgelegd, integraal op 
stand-by-basis104. 
 In oktober 1968 moest de Bank, gelet op de minder stevige positie van 
de frank op de valutamarkt, deels om conjuncturele redenen, voor het eerst 
sinds 1963 een beroep doen op de swapovereenkomst.  De Bank had nu een 
nettopositie à la baisse, die het gevolg was van het feit dat een aantal landen die 
trekkingen hadden gedaan op het IMF de verkregen franken omzetten in 
dollars en van kapitaaluitvoer.  De directie was van oordeel dat de excedentaire 
vraag op de valutamarkt het best kon worden opgevangen door het 
swaparrangement, veeleer dan goud af te dragen.  Als de toestand geen 
ommekeer vertoonde, kon men nog altijd een beroep doen op het IMF.  Op 
16 oktober was het beroep opgelopen tot 84 miljoen dollar of 4,2 miljard 
frank105.  Tijdens een eerstvolgende ontmoeting met de bewindvoerders van de 
Fed, wou de Strycker een formule uitdokteren om het swaparrangement te 
vervangen door een kredietopening; zodoende kon de Bank het psychologisch 
nadeel van een aanwas van de Fed-tegoeden in rekening-courant bij de Bank, 
die op de weekstaat onder de rubriek Rekeningen-courant.  Banken in het buitenland 
gewone rekeningen verschenen, omzeilen.  Doorgewinterde watchers van de 
weekstaat van de Bank zou dit zeker niet ontgaan zijn106.  Omstreeks 
20 oktober 1968 was het beroep van de Bank op de Fed-swaps al opgelopen 
tot 107 miljoen dollar op een totale kredietfaciliteit van 225 miljoen dollar, op 
28 oktober zelfs tot 6.065 miljoen franken of 120,5 miljoen dollar107.  
Uiteindelijk werd een ander scenario uitgewerkt.  De VS waren van plan hun 
goudtranche bij het IMF opnieuw aan te vullen.  Ze zouden een deel van de 
dollartegoeden van het Fonds terugkopen met franken die zij bij de Bank 
zouden kopen, voor een tegenwaarde van 100 miljoen dollar.  Zo kon de Bank 
een deel van de openstaande swaps aanzuiveren.  In de boeken van het IMF 
zou een en ander zich vertalen in een daling van de Belgische deelneming met 
5 miljard108.  De economische betekenis ervan was net dezelfde als die van een 
trekking op het IMF, maar zou door de buitenwacht niet worden 
geïnterpreteerd als een teken van verzwakking van de frank.  De operatie met 
de Fed en het IMF had plaats in de week van 4 tot 8 november 1968.  De 
Bank gebruikte 75 miljoen dollar om haar swapschuld te verminderen tot 
45,5  miljoen dollar109.  Eind december had er een soortgelijke tripartiete 
operatie plaats tussen de Bank, de Fed en het IMF110, waarna er een klein saldo 
van 7,5 miljoen dollar bleef openstaan 111. 
 Naar aanleiding van de speculatie op een revaluatie van de Duitse mark 
in mei 1969 kwam de frank onder zware druk te staan en de Bank moest 
belangrijke trekkingen doen op het swaparrangement; half mei 1969 was dat op 
300 miljoen dollar gebracht, net hetzelfde bedrag als dat van De 
Nederlandsche Bank112.  Eind juli 1969 was de Bank 114 miljoen dollar 
verschuldigd in het kader van de swapovereenkomst met de Fed.  De 
vervaldagen van de uitstaande transacties waren gespreid van 8 augustus tot 
25 september 1969.  Volgens ongeschreven regels mocht een centrale bank 
niet permanent debet staan gedurende meer dan twaalf opeenvolgende 
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maanden.  Aangezien de Bank sedert 30 september 1968 doorlopend debiteur 
was, nam ze de beslissing deze schuld af te lossen.  België vroeg de 
terugbetaling van zijn voorschotten verstrekt in het kader van de Algemene 
Leningsovereenkomsten, te weten 70 miljoen dollar113.  Optredend als fiscal 
agent van de Belgische regering trok de Bank 46,5 miljoen dollar op het IMF114.  
De verkregen valuta's samen 116,5 miljoen dollar, werden ten belope van 
114 miljoen dollar gebruikt voor de volledige terugbetaling van de uitstaande 
swaps met de Federal Reserve Bank115.  Volgens de Bank was het noodzakelijk 
deze faciliteiten intact te houden.  Hun aanwending zou immers nodig kunnen 
zijn als, later op het jaar, onder invloed van politieke gebeurtenissen in het 
buitenland, nieuwe spanningen op de valutamarkten zouden optreden.  Een 
paar weken later was het zo ver.  Mede ten gevolge van de devaluatie van de 
Franse frank op 10 augustus 1969 kwam de frank opnieuw in woelig vaarwater 
terecht.  Op 18 augustus 1969 bereikte het beroep van de Bank op de swaps 
met de Fed een maximum van 244 miljoen dollar.  Kort nadien trad er een 
kentering ten goede op de valutamarkt in en de Bank kon haar swapschuld 
geregeld verminderen ten gevolge van dollaraankopen op de markten116.  
Weldra was deze schuld integraal aangezuiverd.  Op 2 september 1969 was het 
plafond van de swaps Bank-Fed op 500 miljoen gebracht117. 
 Nauwelijks drie maanden later was de toestand op de valutamarkten 
totaal omgekeerd en behoorde de Belgische frank in het najaar van 1969, in het 
kielzog van de Deutsche Mark, tot de kandidaat-opwaardeerders.  Vanaf 
november 1969 moest de Fed opnieuw een beroep doen op de swaps118.  Aan 
het eind van december was de Bank crediteur voor 2,7 miljard frank.  Die 
toestand bleef de volgende maanden aanhouden.  Op 5 mei 1970 was het VS-
beroep gestegen tot 130 miljoen dollar.  De Bank kocht hiervan 30 miljoen 
terug op 12 mei om dollarbehoeften van de Belgische regering te dekken.  De 
Fed loste het saldo van 100 miljoen dollar af met een trekking op het IMF en 
een cessie van bijzondere trekkingsrechten119.  De kredietmarge van de Fed 
was weer intact. 
 Toch bood die trekking slechts korte tijd soelaas.  In oktober 1970 was 
het beroep van de Fed op de swaps alweer opgelopen tot 225 miljoen dollar120 
en eind november tot 290 miljoen dollar of een tegenwaarde van 14,4 miljard 
franken121.  Vóór eind 1970 wou de Fed integraal terugbetalen.  Verschillende 
mogelijkheden boden zich aan: hetzij door een trekking op het IMF, hetzij via 
een cessie van Special Drawing Rights (SDR's), bijzondere trekkingsrechten 
(BTR's).  Het beroep op beide mechanismen was echter beperkt.  Door beide 
technieken te cumuleren, kon de Fed zich maar van 200 miljoen dollar 
voorzien122.  Een nieuwe toewijzing van 60 miljoen dollar BTR's op 1 januari 
1971 zou de Bank er evenwel toe verplichten voor 120 miljoen dollar 
additionele BTR's te aanvaarden.  Aldus kon het totale bedrag aangezuiverd 
worden123.  Kort nadien besliste de Fed maar een gedeeltelijke terugbetaling te 
doen124.  Op 10 december 1970 was het beroep verder opgelopen tot 
320 miljoen dollar125.  Op 23 december 1970 stond de Amerikaanse Treasury 
voor 110 miljoen dollar bijzondere trekkingsrechten af aan de Bank en op 
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29 januari 1971 trok ze voor een tegenwaarde van 125 miljoen dollar Belgische 
franken op het IMF.  Aangezien er ondertussen nieuwe trekkingen van de Fed 
op het swaparrangement hadden plaatsgehad, bedroeg de uitstaande schuld op 
29 januari 1971 nog altijd 230 miljoen dollar126.  In de volgende maanden 
vertoonde het beroep van de Fed op de swaparrangementen een bijna 
exponentiële stijging127. 
 Op 14 mei 1971 werd het plafond van 500 op 600 miljoen dollar 
gebracht128 en op 19 mei 1971 waren de aldus beschikbaar gekomen franken 
volledig opgenomen129.  De Bank vroeg zich af wat er diende te gebeuren als 
ze op de valutamarkt nog verder zou moeten interveniëren door 
dollaraankopen.  De Bank zou de VS vragen de opgehoopte dollars fifty-fifty 
terug te betalen in goud en speciale trekkingsrechten130.  Op 24 mei 1971 
betaalde de Fed 40 miljoen dollar terug via een cessie van BTR's131.  Bovendien 
overwoog de Treasury een zoveelste trekking - 250 miljoen dollar - op het IMF 
uit te voeren.  Het Fonds had evenwel niet voldoende Belgische franken in kas 
en de Bank zou de Treasury vragen haar schatkistbons - Roosa-bonds - in 
franken voor een tegenwaarde van 250 miljoen dollar af te staan.  Tevens 
zouden de Verenigde Staten de verbintenis moeten aangaan terug te betalen in 
een door de Bank aanvaardbaar geacht betaalmiddel, goud, BTR's of andere 
valuta's dan dollars.  Zoals te verwachten was, ging de Treasury niet op de 
voorstellen van de Bank in132.  Een paar dagen later had er een nieuwe 
swapoperatie plaats voor 30 miljoen dollar, waardoor de totale swapschuld 
weer 590 miljoen dollar bereikte. 
 Aangezien de VS niet akkoord gingen met het Belgische voorstel, 
besloot de directie van de Bank niet verder aan te dringen.  Voor de 
eerstkomende vervaldag, 30 miljoen dollar op 9 juni 1971, zou de Bank 
evenwel een vastberaden houding aannemen en een terugbetaling vragen ten 
belope van 50 procent in goud en 50 procent in BTR's.  Vergeldings-
maatregelen van de Verenigde Staten, op handelsgebied, moest men maar op 
de koop toe nemen.  Het probleem zou alsdan een politieke dimensie krijgen.  
Op 21 juni 1971 deden de VS een nieuwe trekking in Belgische franken op het 
IMF, waardoor het bedrag van de gebruikte swaps terugliep tot 440 miljoen 
dollar133. 
 In juli 1971 bevond de Bank zich in een vrij delicate positie tegenover 
de VS.  Er was niet alleen een probleem gerezen naar aanleiding van de dollars 
die de Bank had gekocht - het uitstaand bedrag van de swaps met de Fed 
bereikte 21.835 miljoen frank - maar ook omdat Frankrijk en Engeland 
terugbetalingen aan het IMF wensten te doen.  Het Fonds mocht echter geen 
dollars meer in portefeuille nemen, want het bezat reeds meer dan 75 procent 
van het quotum der Verenigde Staten in dollars.  Het moest dus andere 
valuta's, waaronder Belgische franken, aanwijzen waarin het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk hun schulden ten opzichte van het Fonds zouden 
moeten aanzuiveren.  Een en ander bracht mee dat Frankrijk en Engeland 
franken moesten kopen tegen dollars.  Zodoende werd de Bank nog meer 
opgezadeld met ongewenste dollars.  De directie nam contact op met De 
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Nederlandsche Bank, die in hetzelfde schuitje zat, om een gemeenschappelijke 
houding aan te nemen vis-à-vis de Amerikaanse monetaire autoriteiten.  De 
Nederlandsche Bank zou de onmiddellijke terugbetaling vragen van de op de 
Amsterdamse valutabeurs gekochte dollars ten belope van een derde, 
bijvoorbeeld door middel van bijzondere trekkingsrechten; het resterende 
tweederde zou binnen drie maanden moeten worden betaald.  De Bank van 
haar kant aanvaardde dat de swaptransacties met een looptijd van zes maanden 
slechts ten dele werden afgewikkeld op de vervaldagen en dat het saldo voor 
drie maanden werd vernieuwd.  Wat de dollars betrof die Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk in het kader van hun trekking op het IMF hadden 
gecedeerd, eisten De Nederlandsche Bank en de Bank dat de VS hen 
bijvoorbeeld via een trekking op het IMF zou betalen.  Onder geen beding 
wou de Bank weten van een consolidatie op middellange termijn van haar 
dollarclaims.  Als er  toch een consolidatie moest plaatsvinden, dan in 
Belgische franken en met een zo kort mogelijke looptijd134. 
 Op 9 augustus 1971 had er dan een grote trekking van de Verenigde 
Staten op het IMF plaats: 20,75 miljard in franken, waarvan 15,7 miljard werd 
gebruikt om de dollars terug te kopen die Frankrijk en Engeland dezelfde dag 
tegen franken aan de Bank hadden gecedeerd om hun schuld tegenover het 
Fonds aan te zuiveren.  De resterende 5 miljard werd gebruikt om een swap 
van 100 miljoen dollar terug te betalen135.  Omdat de Bank voorvoelde dat ze 
nog zou moeten interveniëren, vroeg ze zich af of er geen swaps via de BRI 
konden worden georganiseerd.  Harerzijds had de Fed geen bezwaar tegen het 
optrekken van het plafond tot 750 miljoen dollar.  Op 13 augustus, aan de 
vooravond van de beslissing van Nixon waarbij de convertibiliteit van de dollar 
werd opgeheven, had de Bank weer een grote dollarpositie.  Ze vroeg de Fed 
50 miljoen dollar terug te betalen via een cessie van BTR's en het saldo van 
45 miljoen dollar te dekken ten belope van 10 miljoen door een nieuwe 
trekking op de swaps - die bereikte aldus weer de limiet van 600 miljoen dollar 
- en 35 miljoen via een swap met de BIB136. 
 Op 10 september verviel 35 miljoen dollar aan swaps die zes maanden 
hadden uitgestaan.  De Fed wenste een verlenging met drie maanden, maar de 
Bank wou een terugbetaling, voor de helft in goud, voor de helft in BTR's137.  
Om politieke redenen vroeg de minister van Financiën dat de Bank niet zou 
aandringen en de swap werd met een maand verlengd.  Op 28 september vroeg 
de Fed weer een verlenging van andere swaps die respectievelijk op 7 en 
12 oktober vervielen.  De Bank wou een terugbetaling in franken - waarin de 
verbintenissen waren gesteld - zonder dat de Fed reserve-instrumenten zou 
hoeven af te staan; de Fed moest de franken dan maar tegen dollars op de 
markt kopen138.  De Bank vroeg de Fed evenwel aankopen van franken op de 
valutamarkt in de tijd te spreiden om de koers van de dollar niet te veel onder 
druk te zetten.  Op 5 november 1971 riep de minister van Financiën Snoy 
directeur Janson bij zich.  De minister was bezorgd over de koersstijging van 
de frank, wat hij onder meer toeschreef aan de verkoop van dollars door de 
Fed.  Hij vroeg de Bank dat ze er bij de Fed zou op aandringen haar aankopen 
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tijdelijk op te schorten, van 8 tot 12 november.  Gouverneur Vandeputte was 
het hiermee eens, maar directeur Beauvois vond het optreden van de minister 
hoogst ongewoon.  Er was hier duidelijk een institutioneel probleem gerezen: 
welk orgaan beslist over het te voeren valutabeleid, de Bank, de minister of de 
regering?139.  Zoals afgesproken, hervatte de Fed haar aankopen van franken 
maar met mondjesmaat, gemiddeld voor 100 miljoen frank per dag.  Eind 
december 1971 bedroeg het uitstaande bedrag van de swaps 455 miljoen dollar 
of 22,58 miljard frank.  Op 10 juli 1973 werd het plafond van het swap-
arrangement op 1 miljard dollar gebracht. 
 
De "Roosa-bonds" en de "Deming-bonds" 
 
 De Roosa-bonds werden genoemd naar de toenmalige onderstaats-
secretaris van de Amerikaanse Schatkist Robert V. Roosa.  Ze werden 
geplaatst, hetzij bij centrale banken, hetzij bij buitenlandse Schatkisten.  Het 
was halflang niet-verhandelbaar papier met een maximale looptijd van drie jaar, 
meestal in de valuta van de intekenaars.  Ze dienden om overtollige dollars af 
te romen of vervallen swaps te consolideren.  Het totale bedrag bereikte een 
maximum van 3,1 miljard dollar in augustus 1971.  Het grootste aandeel luidde 
in Duitse mark en Zwitserse frank140. 
 Italië en Zwitserland waren de eerste intekenaars op Roosa-obligaties in 
oktober 1962.  Vanaf januari 1963 nam Duitsland deel aan het systeem; 
Oostenrijk en België respectievelijk in april en mei.  Alhoewel de meeste 
gouverneurs tijdens een vergadering van de ministers van Financiën op 11 juni 
1963 in Spa enige reserve toonden tegenover inschrijvingen op Amerikaanse 
schatkistbons luidend in de valuta van de schuldeiser, verkozen ze die 
obligaties toen toch boven een trekking van de VS op het IMF.  Dit zou bij de 
publieke opinie toen de indruk hebben kunnen wekken dat de toestand erger 
leek dan hij in feite was.  De gouverneur van de Banque de France en die van 
de Banca d'Italia, Jacques Brunet en Guido Carli, waren van oordeel dat steun 
aan de dollar diverse vormen moest blijven aannemen naargelang van de 
voorkeur van de schuldeiser: het aanhouden van dollars door centrale banken 
of particuliere banken, de aanschaf van Amerikaanse schatkistbons in de valuta 
van de crediteuren of de vervroegde terugbetaling van schulden jegens de 
VS141. 
 De Bank tekende in mei 1963 in op Roosabonds voor 1,5 miljard frank; 
ze hadden een looptijd van twee jaar, werden in mei 1965 verlengd en in mei 
1967 afgelost142.  De rente bedroeg iets meer dan 3 procent.  In de 
regentenraad constateerden de regenten Isidoor Smets en August Cool dat de 
Amerikaanse Schatkist aldus een premie van circa 3 procent 's jaars betaalde 
om goudafvloeiingen te vermijden en dat de Bank een rendement kreeg dat zij 
had moeten derven als zij dollars in goud had geconverteerd.  Toch vond Cool 
dat de hele constructie iets paradoxaals had: de Staat leende vreemde valuta's in 
het buitenland, stond de dollars aan de Bank af en deze laatste tekende op haar 
beurt in op obligaties van de Amerikaanse Schatkist143. 
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 Op 13 november 1967 volgde een nieuwe inschrijving, ditmaal voor een 
bedrag van 3 miljard franken, eveneens met een looptijd van twee jaar.  Die 
tweede intekening vormde de pendant van een deel van het nog uitstaand saldo 
van de schulden die België na 1945 in de VS had aangegaan en waarvan de 
regering van oordeel was dat ze die niet vervroegd kon aflossen.  De 
terugbetaling kon op ieder ogenblik worden gevraagd, mits de Bank een 
opzeggingstermijn van achtenveertig uur in acht nam.  De belegging was zoals 
die van 1963, beschut tegen wisselkoersrisico's en was volledig liquide144.  In 
december 1968, toen de Belgische frank op zijn beurt onder druk stond op de 
valutamarkten, werd die tweede tranche vervroegd geïnd145. 
 In de zomer van 1966 vroeg onderstaatssecretaris Frederick L. Deming 
dat België zijn schulden tegenover de VS vervroegd zou terugbetalen.  Het 
ging om 70 miljoen dollar gespreid over 17 jaar.  De Belgische Schatkist had 
daartoe evenwel geen middelen: de binnenlandse geld- en kapitaalmarkt was te 
eng en op de eurovalutamarkt waren de tarieven te hoog in vergelijking met de 
rentes van de oorspronkelijke leningen.  De VS zochten niet zozeer een 
terugbetaling dan wel het boeken van een ontvangst in vreemde valuta's.  De 
Belgische betalingsbalans was op dat ogenblik evenwel niet excedentair en 
goud afstaan om een schuld van de Staat te delgen, was volgens de directie ten 
enen male uitgesloten.  Daarom gingen de gedachten van de directie uit naar 
een technische trekking op het IMF en een omzetting ervan in Roosabonds.  Na 
overleg met André van Campenhout, Belgisch bewindvoerder in het IMF, 
bleek dit evenwel onmogelijk: een trekking op het IMF om een provisie in 
vreemde valuta's aan te leggen kon niet, alleen als er een tekort was op de 
betalingsbalans146. 
 In oktober 1966 kwam Deming terug op de vervroegde aflossing van de 
schuld.  Hij suggereerde dat de Bank zich ertoe zou verbinden de positieve 
weerslag van de vestiging van de NAVO in Casteau op de Belgische 
betalingsbalans - Deming raamde dit netto op 80 miljoen dollar - niet ter 
conversie aan te bieden, maar te beleggen in Amerikaans schatkistpapier.  
Alhoewel Ansiaux twijfels had over het door de Verenigde Staten naar voren 
geschoven cijfermateriaal was hij het in principe eens met de voorstellen van 
Deming.  De onderhandelingen werden pas in 1968 afgerond.  Naast de 
positieve gevolgen van de NAVO op de Belgische betalingsbalans werd ook de 
weerslag van de SHAPE in rekening gebracht147.  Het voor het jaar 1967 in 
aanmerking te nemen bedrag bedroeg 12 miljoen dollar.  Ten belope hiervan 
tekende de Bank in juni 1968 in op obligaties van de Amerikaanse Schatkist; 
deze luidden in dollars, met een wisselkoersgarantie, hadden een looptijd van 
vier en een half jaar en konden, onder drie bepaalde voorwaarden vervroegd 
geïnd worden: voor de betaling van militaire bestellingen die de Belgische 
regering na 30 juni 1968 in de Verenigde Staten zou plaatsen; als de 
wisselreserves van de Bank met 20 procent zouden teruglopen; in de 
veronderstelling dat de Bank swapverbintenissen had aangegaan bij de Federal 
Reserve Bank of New York en deze laatste de aanzuivering ervan zou vragen.  
Voor de Bank was dit laatste beding erg belangrijk.  Het veranderde in feite de 
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obligaties in een onmiddellijk te gelde te maken actief, wat overeenstemde met 
de statutaire voorschriften.  In december tekende de Bank in op een tweede 
tranche; het bedrag van 20 miljoen stoelde op de geraamde weerslag van de 
Amerikaanse militaire uitgaven voor het kalenderjaar 1968.  De bonds werden in 
de wandeling Demingbons genoemd, naar de naam van de protagonist ervan. 
 
De Bank en de Algemene Leningsovereenkomsten of de General 
Arrangements to Borrow (de GAB's) 
 
 In het begin van de jaren zestig lanceerden Amerikaanse en Britse 
beleidsmakers het idee dat de middelen van het IMF dienden te worden 
versterkt148.  Bij het grote beroep van Engeland op het Fonds, eind 1956, was 
er al twijfel gerezen over de toereikendheid van zijn middelen in de toekomst.  
Daarom moesten aan het Fonds additionele middelen worden verstrekt die de 
lidstaten automatisch konden opnemen, zonder veel rompslomp en los van de 
klassieke trekkingen met hun strenge regelgeving149. 
 De moeilijkheden van de dollar en het pond, in 1960 en 1961 slachtoffer 
van omvangrijke kapitaalbewegingen op korte termijn, brachten de centrale 
banken van een aantal landen ertoe elkaar bilaterale kortlopende kredieten te 
verstrekken.  De Federal Reserve Bank van New York en de Bank of England 
waren hiervan de voornaamste begunstigden.  Het IMF zag dit buiten zijn 
directe invloedssfeer gesponnen web met lede ogen aan.  Het was een 
illustratie van zijn onmacht om aan dergelijke monetaire crisissen slagvaardig 
het hoofd te bieden150.  Daarom trachtte het opnieuw het centrum van de 
internationale monetaire samenwerking te worden.  Directeur-generaal Per 
Jacobsson lanceerde op 21 april 1961 een plan dat hij bij de industrielanden 
ging verdedigen151.  Het plan-Jacobsson was gebaseerd op artikel VII der 
statuten van het IMF, waarbij het Fonds leningen bij zijn leden mocht 
afsluiten.  Het totale bedrag zou 6 miljard dollar bedragen, waarvan de VS en 
Engeland 3 miljard zouden verstrekken.  De portee van de Angelsaksische 
bijdragen was in de praktijk evenwel nihil, want het plan had precies tot doel 
deze landen te helpen om hun tekorten te dekken152.  Het aandeel van België 
zou 350 miljoen dollar bedragen, buiten het Belgische quotum van 
337,5 miljoen dollar in het IMF.  De totale verbintenissen van ons land zouden 
aldus om en bij de 700 miljoen dollar bedragen, 35 miljard in franken van 
1960. 
 De Bank en minister van Financiën Andries Dequae vonden dit bedrag 
wel aan de hoge kant.  Om andere redenen liepen ze niet erg warm voor het 
project.  In de eerste plaats rees de vraag of een algemene verhoging van de 
middelen van het Fonds wel nodig was.  Na de quotaverhoging en de 
belangrijke valutaterugkopen die toen recentelijk waren geëffectueerd, 
beschikte het IMF over ongeveer 10 miljard dollar aan liquide middelen, 
ruimschoots voldoende om in de behoeftes van normale trekkingen te 
voorzien.  Er waren bovendien andere vormen van samenwerking mogelijk153.  
Het meeste bezwaar had de Bank tegen de basisidee waarbij bepaalde lidstaten 
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naar eigen goeddunken over de toegezegde kredieten zouden kunnen 
beschikken.  Deze zouden immers vrij ter beschikking van het Fonds staan en 
in de organen van het IMF moesten bepaalde besluiten met 80 procent van de 
stemmen worden genomen, wat de Verenigde Staten de facto een vetorecht 
bezorgde.  Een extra gevaar bestond erin dat de ontwikkelingslanden in de 
verleiding zouden komen om op hun beurt het automatisme, dat voor de 
industrielanden was gecreëerd, te claimen.  Ook Frankrijk en Nederland 
bestreden het plan-Jacobsson.  Om politieke redenen voelde generaal 
de Gaulle er niet veel voor.  Als Europa geld leende aan het IMF zou zijn 
macht in termen van stemmen daarom nog niet verhogen.  Ook wou de Gaulle 
van het Frans weer een officiële taal maken van het Fonds, naast het Engels154.  
Duitsland verkeerde in een delicate positie omdat het vroeger zijn principiële 
instemming had betuigd met een verruiming van de middelen van het Fonds.  
Minister Ludwig Erhard had de morele verbintenis aangegaan 1 miljard dollar 
ter beschikking te stellen. 
 Begin juli 1961 kwam Jacobsson, die met een aantal bezwaren rekening 
had gehouden en zijn plan had bijgestuurd, gouverneur Ansiaux opzoeken.  
Elk automatisme was uitgesloten, de kredietgevende landen zouden geen vaste 
verbintenissen hoeven aan te gaan, het systeem was alleen bestemd voor de 
industrielanden en de voorwaarden waarop men kredieten mocht opnemen 
zouden voor alle landen gelden.  Zelfs de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk, die aanvankelijk van geen formaliteiten wilden weten, gaven toe 
dat een eenvormige regelgeving nodig was.  Over de vorm van de bijdragen 
was nog niets beslist.  De Bank gaf de voorkeur aan een depositovorming in 
vreemde valuta's bij het IMF, eerder dan Belgische franken te moeten 
verstrekken die de kredietnemer waarschijnlijk toch in goud zou omzetten155. 
 Op 17 juli 1961 bespraken de ministers van Financiën van de EEG in 
Oostende, in aanwezigheid van de centrale-bankpresidenten, het plan.  In 
uitzonderlijke omstandigheden, zoals een aanzienlijk deficit van de 
Amerikaanse betalingsbalans gepaard gaande met een belangrijk tekort van een 
of twee grote Europese landen, zouden de internationale liquiditeiten toch wel 
eens ondermaats kunnen zijn.  De Zes waren het eens met de formule-artikel 
VII en vonden dat de aan het Fonds verstrekte leningen reversibel moesten 
zijn, de uitlener diende over een vrijwel automatisch recht op bijstand te 
beschikken ingeval zijn eigen betalingsbalans later in de rode cijfers zou 
terechtkomen.  Op één punt was er een meningsverschil gerezen tussen de 
Duitse afvaardiging en de vijf andere lidstaten.  Deze laatste wilden van geen 
apriori-verbintenissen inzake de bedragen, de duur of andere voorwaarden van 
de leningen weten.  Geval per geval zou men zowel de toestand van het 
kredietvragende als van de steunverlenende landen onderzoeken.  Van hun 
kant waren de Duitsers van oordeel dat men vooraf de maximumbedragen van 
de bijdragen moest vastleggen, anders was er geen doeltreffend systeem 
mogelijk.  Bovendien was Duitsland ervoor beducht dat het anders alleen zou 
moeten opdraaien om de middelen van het Fonds aan te vullen.  Een en ander 
nam niet weg dat ook Duitsland van oordeel was dat er alleen onder bepaalde 
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omstandigheden deviezen konden worden uitgeleend.  Het college der 
bewindvoerders, de Executive Board, van het IMF zou die te gelegener tijd 
bepalen. 
 In een aan de Europese ministers van Financiën gestuurde brief steunde 
de Amerikaanse minister van Financiën Douglas C. Dillon het Duitse 
standpunt inzake vaste verbintenissen.  Hij ging nog iets verder toen hij 
voorstelde dat het Fonds ook los van uitzonderlijke omstandigheden courant 
zou moeten kunnen lenen.  Ansiaux nam contact op met president Marius 
Holtrop van de Nederlandsche Bank, de Nederlandse minister van Financiën 
Jelle Zijlstra en diens Franse ambtgenoot Wilfried Baumgartner.  Deze laatste 
was de hevigste tegenstander van de eerste Jacobsson-versie156.  Allen vonden 
de interventie van Dillon ontoelaatbaar, alhoewel de Nederlanders niet elk 
compromis afwezen.  Zo zouden de onderhandelingen buiten de Board 
kunnen plaatshebben, zodat kleine landen bij de discussies evenveel gewicht in 
de schaal zouden leggen als de grote.  Middelerwijl had Jacobsson de plannen 
betreffende de bijdragen verder bijgesteld in die zin dat die een derde zouden 
vertegenwoordigen van de valutareserves van elke deelnemer, verminderd met 
het bedrag van zijn quotum.  België zou in die formule slechts 75 miljoen 
dollar moeten ophoesten - tegen 350 miljoen in de eerste blauwdruk -, 
waardoor Ansiaux van oordeel was dat ons land, notoir tegenstander van vaste 
verbintenissen, zijn categorisch verzet op dat punt moeilijk zou kunnen blijven 
handhaven157. 
 De gouverneur was het voorts eens met de stelling van regent Yvan 
Feyerick dat het quotum van België in het Fonds reeds buitensporig groot was.  
Een verhoging van de quota van Duitsland en Italië zou een oplossing voor de 
liquiditeitsproblemen kunnen vormen.  Frankrijk verzette zich om prestige-
redenen evenwel tegen een substantiële verhoging van het Duitse quotum, 
terwijl zowel Duitsland als Frankrijk niets voelden voor een stijging van het 
Italiaanse aandeel.  Volgens Ansiaux waren er nog andere oplossingen 
mogelijk: de onmiddellijke opening van onherroepelijke kredieten door de 
landen die daartoe bereid waren - Duitsland! - en het beroep op de formule 
van de ad-hocregelingen voor een tweede tranche.  Om prestigeredenen lag 
ook dit voorstel moeilijk voor Frankrijk, terwijl Duitsland bang bleef dat het 
alleen zou moeten betalen158. 
 Nadien hadden er nog bilaterale gesprekken plaats tussen Jacobsson en 
de EEG-landen159; deze laatste bespraken de zaak opnieuw onderling in Parijs 
op 1 december 1961160.  Daar legden de ministers van Financiën - samen met 
de centrale bankiers - de krachtlijnen vast waaraan het systeem huns inziens 
moest voldoen.  Bij de bespreking zou de Managing Director de toestand van de 
kredietnemer onderzoeken, met dit land een herstelprogramma uitwerken, de 
voorwaarden van de lening bepalen, contact opnemen met de mogelijke 
geldschieters en pas dan de zaak voorleggen aan de Executive Board.  België en 
Nederland bleven bezwaren uiten tegen de omvang van hun eventuele 
bijdragen.  De deelneming van het Groothertogdom Luxemburg aan het IMF 
was gescheiden van die van België, en de internationale monetaire 
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gemeenschap was niet van plan een bijdrage te vragen aan Luxemburg.  België 
kon evenwel niet aanvaarden dat zijn deel werd berekend op grond van de 
leningscapaciteit van de BLEU in haar geheel.  Dit standpunt werd uiteindelijk 
unaniem aanvaard.  Wel bleef alleen België - lees de Bank - zich verzetten 
tegen een gekwalificeerde meerderheid in de plaats van de regel van de 
eenparigheid.  Ansiaux overwoog zelfs even zich te onthouden.  In geval van 
crisis zou ons land eventueel wel bijdragen, maar dan buiten het op stapel 
staand systeem.  Door als geassocieerd lid op te treden, zou België het voordeel 
van de omkeerbaarheid waarschijnlijk niet genieten, "maar zijn aandeel in het 
Fonds was al zo enorm en de onmiddellijke trekkingsrechten waarover het beschikt na de 
recente opnemingen van het Verenigd Koninkrijk en Argentinië, zijn reeds zo substantieel, 
dat het niet de minste vrees moet koesteren161".  Om uit de impasse te raken had 
Ansiaux ten slotte een compromisvoorstel uitgewerkt.  Over het principe van 
de lening en over haar gezamenlijk bedrag zou met een gekwalificeerde 
meerderheid worden beslist, terwijl voor de verdeling eenparigheid werd 
vereist.  Zijn voorstel werd in aanmerking genomen en de concrete uitwerking 
ervan aan deskundigen toevertrouwd, waaronder directeur Cecil de Strycker. 
 Het onderzoek van het plan-Jacobsson werd nadien in verschillende 
kringen voortgezet en uiteindelijk kwam een akkoord uit de bus dat ook de 
Bank voldoening schonk162.  Zodra hij een verzoek om speciale bijstand 
ontvangen had, zou de directeur-generaal van het IMF contact opnemen met 
de aangezochte uitleners.  Zijn voorstellen zouden pas effectief worden nadat 
elke kredietgever zijn akkoord had betekend over het bedrag dat hij moest 
verstrekken.  Alvorens hun antwoord te geven zouden de aangezochte landen 
onderling overleg plegen, in de eerste plaats over de rechtvaardiging van de 
transactie en over het totale bedrag van de lening, vervolgens over de verdeling 
ervan.  De goedkeuring van een en ander zou volgens de door Ansiaux 
voorgestelde procedure verlopen.  Dit wil zeggen dat een meerderheid van 
tweederde van de stemgerechtigden die ten minste drievijfde van de 
verbintenissen vertegenwoordigden het totale bedrag van de lening zou 
vastleggen.  Voor de verdeling was dan weer eenparigheid vereist163.  Uit een 
en ander volgt dat het IMF als het een beroep deed op de GAB's over minder 
manoeuvreerruimte beschikte dan in het kader van zijn courante transacties 
waarbij het gebruik maakte van de middelen van de quota.  Bij de GAB's 
berustte de procedure op een voorafgaand akkoord en een gezamenlijk 
optreden van een beperkte groep landen.  Volgens sommige auteurs werd 
zodoende de deur wijd opengezet voor een onder voogdij plaatsen van het 
Fonds164.  Anderen beschouwen de Algemene Leningsovereenkomsten dan 
weer als de emanatie van de economische wederopstanding van West-Europa 
na de Tweede Wereldoorlog en beschreven ze met enige zin voor overdrijving 
als "la première importante victoire stratégique du gouvernement français, lui conférant un 
rôle accru de chien de garde (watchdog) du système monétaire international"165. 
 Op 15 december 1961 ondertekenden tien landen - vijf EEG-landen, de 
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada en Zweden - de 
Algemene Leningsovereenkomsten in Parijs.  De ratificatie door de Board van 
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het IMF was geen simpele formaliteit.  De bewindvoerders van landen die geen 
deel uitmaakten van het clubje, met name die van Australië, Argentinië, Indië 
en Egypte, staken hun ongenoegen niet onder stoelen of banken.  Ze 
argumenteerden dat het IMF alleen nog kon bevestigen wat elders al was 
beslist.  Het IMF had evenwel geen keuze.  De landen van de groep der Tien 
konden de leningen immers gemakkelijk onder elkaar afsluiten of kiezen voor 
de Bank voor Internationale Betalingen in Bazel, de BIB, als uitvoeringsagent. 
 Het was dan ook zonder veel enthousiasme dat de Board op 5 januari 
1962 het principe van de Leningsovereenkomsten goedkeurde.  Het plafond 
van de GAB-bijdragen van de lidstaten, verbintenissen in de valuta van de 
kredietgever met een goudwaarborg, bedroeg in totaal 6 miljard dollar166.  Bij 
de verdeling van de bijdragen werd rekening gehouden met de bestaande 
onevenwichtigheden tussen de quota.  Daarom bedroeg de Duitse bijdrage 
vrijwel het dubbele van die van Frankrijk.  De Belgische bijdrage was relatief 
het kleinst167.  Het IMF-quotum van ons land bedroeg 337,5 miljoen dollar, dit 
was bijna 17 miljard frank, terwijl zijn deelneming aan het GAB-akkoord 
150 miljoen dollar of 7,5 miljard beliep.  Gemeten naar de draagkracht van ons 
land was deze dubbele verbintenis volgens de directie van de Bank 
aanzienlijk168.  De deelneming van België werd bevestigd bij Koninklijk Besluit 
van 19 juni 1962169 en bekrachtigd bij wet van 4 januari 1963170. 
 De aan het IMF te verstrekken leningen lagen in het verlengde van de 
quota: ze stemden indirect overeen met een vermeerdering van deze laatste.  
Overigens hadden ze hetzelfde doel, betalingsbalanstekorten te helpen dekken.  
Alleen de techniek was verschillend.  Het onderscheid lag hoofdzakelijk in het 
feit dat het beroep op de lening vanzelfsprekend slechts mogelijk was met de 
instemming van de uitlener, terwijl de uit de quota samengestelde middelen vrij 
ter beschikking van het Fonds stonden.  Soms raadpleegde het IMF het 
betrokken land alvorens de quota te gebruiken - zelfs had het, in bepaalde 
gevallen, het negatief advies gevolgd dat door België was gegeven - maar niets 
verplichtte het daartoe171.  Op de mogelijkheden die deze Algemene 
Leningsovereenkomsten boden, is verschillende malen een beroep gedaan, ten 
behoeve van de Verenigde Staten, Frankrijk en vooral Groot-Brittannië.  De 
post leningen aan het Internationaal Muntfonds in de boeken van de Bank bereikte 
een maximumbedrag van 5,9 miljard frank.  De laatste terugbetaling in de 
beschouwde periode had plaats in juli 1969172. 
 De overeenkomst van 1962 was tevens de geboorte van de Groep van 
Tien - de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, 
Frankrijk, Nederland, België, Japan, Canada en Zweden - die later veel 
bekendheid heeft verworven.  Ze ging allengs een eigen leven leiden en 
ontwikkelde zich tot een beslissingsorgaan van tien landen die hun bijzondere 
collectieve verantwoordelijkheid voor de goede werking van het internationale 
monetaire bestel erkenden173.  Het ging zelfs zo ver dat elke belangrijke 
beslissing inzake het IMF - de verhoging van de quota en de bijzondere 
trekkingsrechten - een gevolg was van onderonsjes van deze club174. 
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Interventies op de valutatermijnmarkt 
 
 Een andere manier om tegenspel te bieden aan speculatieve 
kapitaalstromen tegen de dollar was het uitvoeren van transacties op de 
valutatermijnmarkt.  Als valutaspeculanten algemeen van mening waren dat de 
frank zou appreciëren (casu quo de dollar depreciëren), kochten zij Belgische 
franken contant of op termijn; lag de termijnkoers van de dollar lager dan de 
contante koers, dan bestond er een disagio voor de dollar.  Als er wantrouwen 
bestond tegenover de dollar vertoonde de dollartermijnkoers zelfs een intrinsiek 
disagio tegenover de frank, een disagio dat meer bedroeg dan strikt genomen 
door het renteverschil tussen de frank en de dollar kon worden verantwoord.  
De Bank kon in zo'n situatie interveniëren op de termijnmarkt door middel 
van aanbod van termijnfranken en dus vraag naar termijndollars.  Door op 
termijn dollars te kopen, fungeerde de Bank als het ware als valutaspeculant 
met tegengestelde verwachtingen omtrent het toekomstige verloop van de 
contante dollarkoers.  Slaagde de Bank erin het agio van de frank (en het 
disagio van de dollar) te doen verdwijnen of te verlagen, dan mocht men 
aannemen dat kopers en verkopers op de contante markt hun gedrag zouden 
herzien waardoor ook daar de frankkoers zou dalen (en de dollarkoers stijgen).  
De contante koers werd dus langs de omweg van een interventie op de 
termijnmarkt gestabiliseerd of opgekrikt. 
 Op 4 december 1967 ging de Bank op verzoek en als mandataris van de 
Federal Reserve Bank of New York over tot termijnaankopen van dollars.  Per 
brief deelde de Bank de vier grootste Belgische banken mee dat een 
buitenlandse instelling, waarvan de Bank de naam niet bekend maakte, haar 
had opgedragen termijndollars in de markt te kopen.  Mondeling deelde ze de 
marktpartijen wel mee dat het om de Fed ging.  De ochtend van 4 december 
1967 noteerden valutamakelaars een driemaandsdisagio van de dollar van 1,52 
tot 1,84 procent 's jaars, terwijl het renteverschil tussen België en de VS 1,38 à 
1,75 procent bedroeg ten voordele van de dollar.  Het was dus niet voordelig 
in dollars met wisselkoersdekking te beleggen want het rentevoordeel woog 
niet op tegen wisselkoersnadeel175.  De Bank stelde een disagio van 
1,25 procent voor, wat minder was dan de vigerende noteringen in de markt.  
Dat was dus voor haar minder voordelig, ze kon immers in de markt dollars op 
termijn kopen tegen een bepaald bedrag in franken maar betaalde toch meer 
aan de betrokken banken.  Ze gaf in feite een arbitragevoordeel aan deze 
correspondenten.  Een en ander maakte deel uit van het gebaar van de Bank 
tegenover de Federal Reserve.  Tegen het tarief van 1,25 voerde de Bank met 
drie privébanken transacties uit voor 6,85 miljoen dollar; daarna liep het 
disagio in de markt tot 0,80 à 1,12 procent terug.  Het leek alsof de Bank, door 
het disagio te verlagen tot 1,25 procent aan overshooting had gedaan, derhalve 
een iets te sterke neerwaartse druk had uitgeoefend.  De markt kocht immers 
diezelfde dag bij haar contante dollars voor 2,490 miljoen dollar.  De 
wisseldienst moest het op 4 december 1967 voorgestelde disagio herberekenen, 
met inachtneming van de recentste ontwikkelingen van de respectievelijke 
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rentetarieven.  Aan het eind van de maand werden nog enkele termijnverkopen 
van franken tegen USD afgesloten.  In totaal bereikten ze 11,8 miljoen 
dollar176. 
 
Een moeilijke bevalling: de geboorte van de bijzondere trekkingsrechten 
(BTR's) in het kader van de zogenaamde problematiek van de 
internationale liquiditeiten177 
 
 De invoering van dit nieuwe internationale reserve- en betalingsmiddel 
is het resultaat geweest van langdurige studies en diplomatieke 
onderhandelingen.  Dat het zo lang geduurd heeft, had te maken met het 
verschil in inzicht van regeringen en centrale bankiers.  Aan continentaal-
Europese kant had men vooral aandacht voor het aanpassingsproces in de VS, 
terwijl de Amerikanen veeleer aandacht besteedden aan de financiering van 
hun tekort178.  Aanvankelijk stond een radicale hervorming van het 
internationale monetaire stelsel niet op de Amerikaanse agenda en zeker geen 
totaal nieuw, kunstmatig reservemiddel dat een concurrent van de dollar zou 
kunnen worden.  De VS wensten reservecentrum te blijven en hadden daartoe 
rust op het valutafront nodig179.  Daartoe maakten zij gebruik van de reeds 
vermelde noodhulp, naar de woorden van directeur de Strycker, zoals de 
swaptechniek en de goudpool.  Voorts wensten ze een uitbreiding van de 
kredietfaciliteiten via het IMF en waren bereid Europa toe te zeggen dat als het 
dollars bleef opstapelen, zij op hun beurt Europese valuta's zouden aanhouden 
als hun betalingsbalans weer een overschot zou vertonen180.  Pas in de loop 
van 1965 kwam er verandering in dit standpunt181.  Toen kwamen de 
Amerikanen tot het besluit dat het enige alternatief voor een nieuwe reserve-
eenheid een verhoging van de goudprijs was, een nog grotere bedreiging van 
de dollar dan een nieuw reservemiddel182. 
 
Het initiatief van Dillon 
 
 In 1963 nam de Amerikaanse minister van Financiën Douglas Dillon het 
initiatief tot een studie van het Internationaal Monetair Stelsel en de 
liquiditeitsbehoeften183.  Aanvankelijk werd gedacht aan een groep van 
onafhankelijke experts waarbij de namen van Jacques Polak van het IMF en 
Milton Gilbert van de BIB circuleerden184.  Toen daartegen van Europese zijde 
bezwaar werd gemaakt - de Bank vreesde met name dat zij louter theoretische 
plannen zouden opstellen - kreeg de Club der Tien - waar de Europese positie 
veel sterker was dan in het IMF - na rijp beraad de opdracht.  Een comité van 
plaatsvervangers, de Group of Deputies, zou een technische, vooral pragmatische, 
studie uitvoeren, waarbij het behoud van vaste wisselkoersen en van de 
toenmalige goudprijs de sacrosante uitgangspunten waren185.  In een 
communiqué van 2 oktober 1963 van de groep der Tien was de taak van deze 
eerste internationale commissie omschreven als een "examination of the outlook for 
the functioning of the international monetary system and of its probable future needs for 
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liquidity".  Het comité werd voorgezeten door Robert Roosa, de Amerikaanse 
onderminister van Financiën, terwijl de Nederlandse Thesaurier-generaal Emile 
van Lennep, voorzitter van het Monetair Comité van de EEG, als 
ondervoorzitter fungeerde.  Van Lennep was tevens voorzitter van werkgroep 
3 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de 
OESO.  Zodoende zou een goede coördinatie tot stand komen tussen de 
Groep van Tien, die vooral de reserveproblematiek bestudeerde en werkgroep 
3 die zich over de aanpassingsproblematiek boog.  Het waren trouwens veelal 
dezelfde personen die als plaatsvervangers in de Groep van Tien optraden en 
die lid waren van werkgroep 3186.  Marcel D'Haeze, directeur-generaal van de 
Thesaurie, en directeur Cecil de Strycker vertegenwoordigden België in het 
comité-Roosa. 
 
De Roosa-groep, een eerste terreinverkenning 
 
 In dit kader pleitte de Strycker van meet af aan voor de verbetering van 
de reserve-kwaliteiten van de goudtranches in het IMF.  Door de invoering van 
de convertibiliteit ervan, zodat elk lid deze vorderingen bij zijn valutareserves 
kon voegen, zouden onvoorwaardelijke reserves worden gecreëerd, beter dan 
goud, omdat ze een rente zouden dragen187.  In de toenmalige regelgeving van 
het Fonds werden de goudtranche in het quotum en de door het Fonds 
gebruikte Belgische franken - de supergoudtranche - immers slechts als 
potentiële reserves beschouwd188.  Bij een trekking op het IMF zou België 
volgens de geijkte uitdrukking van het Fonds wel "the overwhelming benefit of the 
doubt " worden toegestaan.  Deze louter administratieve regel zou evenwel in 
de statuten van het Fonds moeten worden verankerd, zodat de leden deze 
trekkingsrechten als een werkelijke reserve zouden kunnen beschouwen.  
Daarnaast verdedigde de Strycker de voordelen van een liquiditeitscreatie 
bestaande uit kredietlijnen in het kader of in de verlenging van het IMF.  Hij 
dacht bijvoorbeeld aan een automatisme voor de eerste krediettranche voor de 
landen van de Groep van Tien via stand-by-kredieten.  De Bank maakte van 
iedere gelegenheid gebruik om haar visie te promoten189. 
 Bij de plaatsvervangers was er grote verdeeldheid, vooral tussen de 
Belgen en de Nederlanders.  Zowel van Lennep, president Holtrop als 
Postuma, directeur van de Nederlandsche Bank, waren van oordeel dat het net 
van internationale kredieten, zelfs aangevuld met nieuwe arrangementen, niet 
aan de behoeftes voldeed.  Ze redeneerden daarbij in de hypothese van een 
evenwichtsherstel van de betalingsbalans van de VS, waarbij een schaarste aan 
internationale liquiditeiten tot deflatie zou kunnen leiden.  Om interne en 
externe redenen streefden de centrale banken volgens de Nederlanders naar 
een versterking van hun reserves met beschikbare en niet-gehypothekeerde 
middelen, voorwaarden die door de internationale kredieten niet werden 
vervuld.  Kredieten waren in hun ogen geen adequate reserves en ze 
beschouwden het IMF als een logge machine190.  De ideeën van de 
Nederlanders over de creatie van een gemeenschappelijke reserve-eenheid via 
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het IMF die de dollar als sleutelvaluta geleidelijk en gedeeltelijk zou vervangen, 
benaderden het Franse voorstel dat ertoe strekte voor de Groep van Tien 
kosteloos een gemeenschappelijke, transferabele munt te scheppen, de 
Collective Reserve Unit of CRU, waarvan elke deelnemer een bepaalde 
hoeveelheid zou ontvangen191.  In feite een rallonge de l'or, gebaseerd op de 
goudvoorraad van de deelnemers, hun totale reserves of hun quota bij het 
IMF.  Samen met het goud zouden de CRU's in een voor ieder land bepaalde 
uniforme verhouding kunnen worden aangewend om betalingsbalanssaldi te 
vereffenen.  De Strycker bestreed de idee om reserves ex nihilo te creëren, 
zonder oorzaak en zonder tegenpost.  Dat zou gelijk staan met de 
herwaardering van het goud.  In plaats van de verhoging uit te drukken in een 
extra aantal dollars - bijvoorbeeld 40 dollar in plaats van 35 - zou zij worden 
uitgedrukt in een aantal nieuw-gecreëerde CRU's192.  Ook het Nederlandse 
voorstel was een "geschenk", onrechtstreeks een verhoging van de goudprijs, 
vermits de vereffening van de internationale saldi zou plaatsvinden ten belope 
van x procent in edel metaal en van y procent in de gecreëerde munt of 
reserve-eenheid.  Nu was de herwaardering van het goud uitdrukkelijk geweerd 
uit het mandaat193. 
 Midden juni 1964 onderzochten de ministers van Financiën en de 
centrale-bankpresidenten van de Tien het interimverslag, een eerste 
terreinverkenning, opgesteld door hun plaatsvervangers.  Het was getiteld 
Annex prepared by Deputies.  De beleidsverantwoordelijken keurden het rapport 
in voorzichtige bewoordingen eenparig goed.  De adviezen en conclusies 
gingen niet erg ver: een oproep om informatie uit te wisselen, aanbevelingen 
om strakker toe te zien op het verloop van de betalingsbalansen en de 
financiering ervan, de multilateral surveillance194, voorstellen om de functionering 
van het IMF onder de loep te nemen en, ten slotte, een waslijst met technieken 
om het volume van de internationale liquiditeiten aan de toenmalige en 
toekomstige behoeften aan te passen.  Deze loutere opsomming was het 
gevolg van het feit dat de discussie niet tot resultaten had geleid met betrekking 
tot het invoeren van nieuwe reservemiddelen en de vorm en de omvang waarin 
deze eventueel moesten worden geschapen. 
 Een voorstel in de marge, waarvoor de werkgroep volgens de Bank in 
feite niet bevoegd was, te weten een verhoging van de quota in het IMF, had 
de discussies gedomineerd.  Het voorstel was door de Verenigde Staten en het 
Verenigd Koninkrijk op tafel gelegd.  Alhoewel de Europese landen er geen 
principiële bezwaren tegen hadden, waren ze er allesbehalve gelukkig mee.  
Een loutere verruiming van de quota bood volgens de Bank geen oplossing 
voor het fundamenteel probleem, te weten de intrinsieke zwakte van het 
internationale monetaire stelsel, een gevolg van de evenwichtsverstoring tussen 
de goudproductie en de nood aan reserves.  Sinds het moment dat het pond 
sterling en de dollar niet langer gegeerd waren, werd in die behoeftes slechts 
gebrekkig voorzien door het aanhouden van die sleutelvaluta's.  Volgens de 
Bank had men na afloop van de grote studie aan quotaverhogingen kunnen 
denken.  Deze maatregel in 1964 voorstellen als een duurzaam hulpmiddel, 



De Nationale Bank van België 1959 - 1971 

 

58 

leek haar pure oogverblinding195.  Ongetwijfeld wilden de VS zo bij de 
ontwikkelingslanden, volgens Ansiaux de echte begunstigden van het IMF, in 
een goed blaadje staan.  Zij vreesden wellicht ook dat een uitdiepen van de 
materie de fundamentele gebreken van de dollar aan het licht zou brengen.  
Om niet geïsoleerd te raken in het internationale monetaire concert, ging de 
Bank uiteindelijk akkoord met de aanpassing van de quota.  Als puntje bij 
paaltje kwam, zou elk land de door de Angelsaksische landen met klem 
verdedigde verhoging toch goedkeuren om zijn relatieve positie in het Fonds 
niet te verzwakken.  Al met al betreurde Ansiaux de richting die de 
gedachtewisseling was ingegaan.  Het verstrekken van aanvullende 
IMF-faciliteiten via de verhoogde quota verdoezelde alleen de werkelijke 
problemen en vertraagde de invoering van een performantere internationale 
monetaire ordening196. 
 
De Ossola-groep 
 
 Op 10 augustus 1964 gaven de ministers van Financiën en de 
centralebankpresidenten van de Groep van Tien een verklaring, Ministerial 
Statement of the Group of Ten, uit met als bijlage het rapport van hun 
plaatsvervangers197.  De voorstellen van de Strycker waren in de long list 
opgenomen naast vele andere.  Een nieuwe subgroep van de plaatsvervangers, 
de zogenaamde Ossola-groep, naar haar Italiaanse voorzitter Rinaldo Ossola 
van de Banca d'Italia, kreeg een mandaat van de Tien om een studie aan te 
vatten betreffende de technieken om additionele reserves in het leven te 
roepen, los van nieuwe goudaanbreng en betalingsbalanstekorten.  Ossola en 
de zijnen bestudeerden diepgaand de methodes waarvoor de regeringen van de 
Tien in de zomer van 1964 belangstelling hadden betoond.  Tijdens de 
jaarvergadering van het IMF in Tokio in september stelde Giscard d'Estaing 
officieel de creatie van de CRU als nieuw reserve-instrument voor198.  De VS 
reageerden negatief op de Franse voorstellen en herhaalden hun vroegere 
standpunten: alleen kredietuitbreiding via het IMF.  In de loop van de 
werkzaamheden van de Ossola-groep verhardde de Gaulle de Franse positie 
door op zijn beroemde persconferentie van 4 februari 1965 een terugkeer pur et 
simple naar het goud te bepleiten.  Daardoor geraakte Frankrijk nog meer 
geïsoleerd199.  De verstrakking van de Franse houding kreeg onder meer 
gestalte in grote goudaankopen van de Banque de France tegen dollars.  Op 
31 mei 1965 bracht de Study Group on the Creation of Reserve Assets haar verslag 
uit.  Het was uiteraard zeer technisch en rangschikte de methodes om 
additionele reserve-instrumenten te creëren in grote categorieën, naargelang ze 
betrekking hadden op een beperkte groep van landen of een groot aantal 
landen via het IMF200.  Ook het Ossola-rapport was niet veel meer dan een 
tweede terreinverkenning201.  Al met al kwamen de meningsverschillen die van 
bij de aanvang in de Groep van Tien bestonden nog sterker naar voren.  De 
Ossola-groep was er niet in geslaagd het begrip gezamenlijke - of wereldwijde - 
reservebehoeftes nauwkeurig te omschrijven.  Een en ander had te maken met 



De internationale betrokkenheid 

 

59 

het feit dat de nationale experts vaak politiek gekleurde adviezen hadden 
gegeven.  In de redactiefase verstrakten ze die nog ten gevolge van de 
verklaringen van president de Gaulle. 
 
Henry Fowler stelt Wereldconferentie voor 
 
 De inkt van het Ossola-rapport was nog niet goed droog of de secretaris 
van de Amerikaanse Schatkist Henry Fowler stelde, buiten medeweten van de 
presidenten van de centrale banken in Bazel en tot hun grote verbazing, voor 
een Wereldconferentie over het internationale monetaire stelsel te houden.  
Deze conferentie had duidelijke interne en externe politieke doeleinden: de VS 
moesten het heft weer in handen nemen en zich van de steun van de 
ontwikkelingslanden voorzien202.  Ansiaux betreurde dit schot voor de boeg 
van de Groep van Tien, dat duidelijk geïnspireerd was door de Amerikaanse 
wrevel over bepaalde passages van het Ossola-rapport.  Die zouden het 
primaatschap van de dollar ter discussie hebben gesteld203.  Fowler staafde zijn 
suggestie met een drietal argumenten: de betalingsbalans van de Verenigde 
Staten had de weg naar een progressief en duurzaam herstel ingeslagen (sic), 
alle landen zonder uitzondering moesten een stem in het kapittel hebben en nu 
het stadium van de technische studies afgerond was, moest men de eigenlijke 
besprekingen aanvatten.  Na vele woorden moesten nu maar eens daden 
volgen.  De Bank was van oordeel dat het voorstel van Fowler voor- en 
nadelen vertoonde.  Als reactie tegen de houding van Frankrijk zouden de VS 
wellicht geneigd zijn de oplossing van het probleem te zoeken in een 
verbetering van het statuut van het IMF, met andere woorden de richting 
inslaan van de Belgische aanpak.  Een conferentie bood dan weer nadelen: 
internationale monetaire problemen werden beter niet publiekelijk 
bediscussieerd en een wereldconferentie impliceerde de aanwezigheid van de 
ontwikkelingslanden, die er alleen op uit waren om hun buitenlandse betaal-
middelen te vergroten204. 
 Begin september reisde Fowler naar Europa om zijn collega's van de 
EEG-landen en de Britse kanselier van de Schatkist te ontmoeten.  Deze 
slaagden er voorlopig in Fowler te doen afzien van zijn voorstel.  Ook in een 
gesprek met Ansiaux sprak Fowler sussende woorden.  De VS hechtten veel 
belang aan een verbetering van het toenmalige stelsel en wilden gewoon de 
instemming van de andere leden van de Groep van Tien verkrijgen om van het 
stadium der studies naar dat van de besprekingen over te gaan.  Fowler wees er 
nog op dat de Amerikaanse autoriteiten geenszins het voornemen hadden het 
behoud te verdedigen van een op de dollar gebaseerd stelsel, uitsluitend om de 
voordelen te vrijwaren die hun land daaruit kon puren.  De voorkeur van de 
Treasury ging veeleer uit naar een aanpassing van de statuten van het IMF 
boven het scheppen van een collectieve reserve-eenheid (CRU).  Deze formule 
had immers vele nadelen: ze was te ingewikkeld, maakte het optreden van een 
nieuwe internationale instelling nodig en was een verkapte verhoging van de 
goudprijs, iets waar de VS absoluut tegen waren.  De aanpassing van de 
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statuten van het Fonds zou ertoe strekken deze instelling in staat te stellen 
vollediger de rol te vervullen van centrale bank der centrale banken, 
bijvoorbeeld door ontvangen deposito's in vreemde valuta's om te zetten in 
rekeneenheden - Fund Unit Account - bekleed met een goudwaarborg.  Deze 
reserve-eenheden konden de lidstaten aanwenden voor het vereffenen van 
betalingsbalanssaldi.  Naderhand zou het IMF als substituut voor het goud zelf 
reserves scheppen op een geordende wijze, naargelang van de behoeften205.  
Ansiaux wees Fowler erop dat een en ander een herziening van het stemrecht 
in het IMF zou noodzakelijk maken; het overwicht van de Angelsaksische 
landen was nu eenmaal een van de redenen van het Franse wantrouwen206. 
 
De groep-Emminger, de derde studiegroep 
 
 Uiteindelijk kwam er een compromis uit de bus en gaf de Group of Ten 
op 28 september 1965 een nieuwe opdracht - de derde - aan haar 
plaatsvervangers207.  Dit was in feite de eerste fase van de door de VS 
voorgestane onderhandelingen.  Voorzitter van de nieuwe werkgroep werd 
Otmar Emminger van de Bundesbank.  De opdracht luidde als volgt: de 
grondslagen vastleggen van een overeenkomst tot verbetering van het 
internationale monetaire stelsel, met inbegrip van de te nemen maatregelen om 
additionele reserves te scheppen.  In het voorjaar van 1966 moest het rapport 
aan de Tien worden voorgelegd.  Nadien zouden andere landen bij de 
werkzaamheden worden betrokken en ten slotte zou een internationale 
conferentie worden belegd.  Deze zou eventueel de vorm kunnen aannemen 
van een buitengewone jaarvergadering van het IMF208.  De idee van een 
afzonderlijke wereldconferentie was dus al serieus afgezwakt.  Ze zou er nooit 
komen. 
 Net als in de vorige werkgroepen liepen de meningen in de groep-
Emminger aanvankelijk ook erg uit elkaar.  De werkzaamheden waren in 
hoofdzaak gewijd aan het vraagstuk van de creatie van additionele reserves.  
Vooral de afgevaardigden van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en 
Canada deden concrete voorstellen in die richting.  De VS hamerden op de 
noodzaak om nieuwe reserves te creëren, gelet op het feit dat het tekort op 
hun betalingsbalans niet voldoende was om de wereld van de nodige 
liquiditeiten te voorzien.  Voor Frankrijk kon men pas na het herstel van de 
Amerikaanse betalingsbalans tot een algemeen onderzoek van de werking van 
het IMF overgaan.  De Franse positie was ondertussen nog stugger geworden.  
Giscard d'Estaing was als minister van Financiën door de orthodoxe gaullist 
Michel Debré vervangen en in het monetaire comité van de EEG had Maurice 
Perouse zich verzet tegen een compromisvoorstel van Emminger dat nochtans 
ruim tegemoetkwam aan de Franse desiderata.  Frankrijk bleef zich verzetten 
tegen om het even welke creatie van nieuwe liquiditeiten209.  Nog andere 
landen, zoals Nederland en Duitsland, wilden het gebruik van de nieuwe 
reserves dan weer afhankelijk maken van het gelijktijdig storten van goud.  
Bepaalde voorstellen reserveerden de verdeling van de nieuwe reserve-



De internationale betrokkenheid 

 

61 

eenheden tot de Groep van Tien, terwijl andere blauwdrukken vooropstelden 
dat alle leden van het IMF bij het nieuwe systeem baat moesten vinden.  Niet 
altijd werd de creatie in verband gebracht met het instituut IMF. 
 De Belgische positie steunde op volgende principes210.  Het 
internationaal monetair stelsel was een samenstel van delicate raderwerken:  het 
was beter dit systeem te hervormen door de bestaande instellingen en 
mechanismen te verbeteren dan geheel nieuwe structuren in het leven te 
roepen.  Overeenkomstig het voorstel dat Ansiaux op de jaarvergadering van 
het IMF in september 1965211 had gedaan, pleitte de Bank in de Emminger-
groep voor een versterking van het statuut van de goudtranches.  Ze moesten 
het karakter van vrij transferabele schuldvorderingen of tegoeden in 
rekeneenheden krijgen.  Verder pleitte de Bank voor het IMF als vehikel voor 
de creatie van additionele reserves en een samenwerking tussen het IMF en de 
Groep van Tien.  In de ene of andere vorm zou deze laatste toch de last van de 
creatie dragen212. Ansiaux beschouwde de creatie van reserve-eenheden wel als 
een gemaksoplossing.  Hij verkoos een of andere vorm van extra kredietlijnen.  
Het wereldwijd uitdelen van reserves zou meebrengen dat zij door sommige 
landen werden gebruikt.  Door het feit zelf zouden zij een betaalmiddel 
worden waarmee een deel van de wereld zich reële middelen in het andere deel 
zou verschaffen.  Een land dat over reserve-eenheden beschikte, zou zich 
minder inspannen om zijn tekort weg te werken dan een land dat, zoals de VS, 
in eigen munt schulden aangaat en dat zijn goudvoorraad wil vrijwaren.  
Technisch en juridisch zou de hoedanigheid van de nieuwe reserves wel beter 
zijn omdat zij een goudwaarde zouden hebben en vrij transferabel zouden zijn, 
terwijl de pariteit en de transferabiliteit van een gegeven munt - bijvoorbeeld 
de dollar - afhingen van regeringsbeslissingen van het emitterende land.  Ten 
slotte pleitte de Bank voor een versterking van het multilateraal toezicht213. 
 Op 7 juli 1966 diende de werkgroep-Emminger haar verslag in.  De 
ministers en centrale bankiers van de Tien bespraken het in Den Haag op 25 
en 26 juli 1966 en keurden het goed214.  Frankrijk hield zich afzijdig.  Het 
rapport van de plaatsvervangers, On improvements needed in the international 
monetary system, including arrangements for the future creation of reserve assets as and when 
needed, bestond uit drie delen.  Die handelden respectievelijk over verbeteringen 
aan de functionering van het internationaal monetair stelsel, de creatie van 
additionele reserves en  meer technische kwesties.  De verbeteringen aan dat 
bestel omvatten de aanpassing van het statuut der goudtranches in het IMF - 
het Belgische voorstel -, een harmonisering van de reservepolitiek, de versterking van 
het multilateraal toezicht, een uitbreiding van het net der kortlopende kredieten 
en het verlenen, eventueel, van langlopende kredieten.  Met de harmonisering 
van de reservepolitiek bedoelden de verslaggevers dat de houders van goud en 
sleutelvaluta's moesten streven naar het bereiken van een gemeenschappelijke 
goud/dollarverhouding in hun voorraden internationale liquiditeiten en naar 
het handhaven van de afgesproken verhouding in tijden van monetaire crisis.  
Beide voorstellen zouden moeten bijdragen tot de oplossing van het 
vertrouwensprobleem.  Het tweede leidmotief van het Emminger-verslag was 
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dat het goud en de sleutelvaluta's op lange termijn niet in staat waren om in de 
behoefte aan internationale liquiditeiten te voorzien.  De goudproductie was 
immers onvoldoende, de bereidheid om verder sleutelvaluta's op te stapelen 
was dalende en na de recente verhoging van de quota van het IMF leek ook die 
kredietfaciliteit een grens te hebben bereikt.  Vandaar de behoefte op lange 
termijn om een nieuw onvoorwaardelijk reservemiddel te creëren.  Dit mocht 
niet geschieden om betalingsbalanstekorten van individuele landen te 
financieren, doch moest plaatsvinden op grond van een collectieve beoordeling 
van de behoeften wereldwijd.  Voor Frankrijk was dit alles slechts een 
werkhypothese.  Het bleef zich immers verzetten tegen de creatie van 
instrumenten die door de ene reserve-eenheden werden gedoopt en door de 
andere het label trekkingsrechten opgeplakt kregen. 
 
Het IMF speelt weer mee 
 
 De vergadering in Den Haag sprak zich uit voor verdere studie, ditmaal 
in samenspraak met het IMF, dat tot dusver min of meer buitenspel had 
gestaan215.  Eind november 1966 had, onder voorzitterschap van Pierre-Paul 
Schweitzer, Managing Director van het IMF, in Washington de eerste vergadering 
plaats tussen de bewindvoerders van het IMF en de G10-plaatsvervangers216.  
De deelnemers bespraken achtereenvolgens volgende aspecten: moest men een 
reserve-eenheid ontwerpen of zich houden aan trekkingsrechten in het IMF, 
aan wie zouden de additionele reserves worden toegekend en hoe ze aan te 
wenden, afzonderlijk of parallel met een goudstorting?  De gedachtewisseling 
betreffende de keuze tussen een reserve-eenheid en trekkingsrechten deed de 
idee voortschrijden van een op het IMF gebaseerde oplossing, die de voorkeur 
had van de Bank.  Er werd vastgesteld dat de twee stelsels in feite erg dicht bij 
elkaar lagen: de verschillen betroffen veeleer de vorm - benaming en 
boekingswijze - dan de grond.  Het voorstel om onderscheid te maken bij de 
verdeling van de additionele reserves werd door de ontwikkelingslanden 
krachtig bestreden, zodat alleen een uniforme en niet-discriminatoire uitdeling, 
naar verhouding tot de quota van alle leden, uiteindelijk genade zou vinden in 
de ogen van de lidstaten.  De Duitsers en de Nederlanders stonden alleen met 
hun eis dat de additionele reserves pas konden worden aangewend als ze 
gepaard gingen met goudstortingen: dit stootte op het njet van de VS, die de rol 
van het goud wilden terugdringen, en ook de ontwikkelingslanden zagen dit 
om begrijpelijke redenen niet zitten.  De Franse delegatie had in zekere zin wel 
oren naar een bespreking van het probleem van de creatie van additionele 
reserves, maar was van mening dat dit pas met vrucht zou kunnen worden 
bestudeerd na een ruimer onderzoek van de werking van het internationale 
monetaire stelsel: de aanpassingsproblematiek, de rol van het goud en de 
sleutelvaluta's, de organisatie van de grondstoffenmarkten en de repercussies 
ervan op de betalingsbalansen van de ontwikkelingslanden, enzovoort.  De 
andere afgevaardigden veegden de Franse eis van tafel: de problemen waren 
vroeger al in werkgroepen besproken en hadden tot geen enkele concrete 
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conclusie geleid; ze stonden trouwens niet vermeld in het mandaat van de 
plaatsvervangers en de bewindvoerders van het IMF217. 
 Toch verliepen de besprekingen in een goede sfeer en de Strycker die de 
Bank vertegenwoordigde, had de indruk opgedaan dat een op het IMF 
gestoelde oplossing, hetgeen de Bank altijd al had gepatroneerd, op meer en 
meer sympathie kon rekenen.  De Amerikaanse onderhandelaar Robert 
Solomon had trouwens al de idee van Reserve Drawing Rights gepropageerd.  De 
afgevaardigden van de Bank lieten geen enkele gelegenheid voorbijgaan om op 
de diverse internationale fora uit te leggen dat een verbetering van het statuut 
der goudtranches een eerste stap was om aanvullende internationale 
liquiditeiten te creëren.  In een volgend stadium zou het Fonds onconditionele 
trekkingsrechten aan alle landen kunnen verlenen tegen verstrekking aan het 
IMF, ook door alle landen, van een gelijk bedrag in de eigen valuta, een en 
ander in verhouding tot de IMF-quota.  Voor zover het gebruik van deze 
additionele automatische trekkingsrechten de liquiditeit van het Fonds in 
gevaar zou brengen218, zouden de GAB-landen, op vrijwillige basis, 
convertibele valuta aan het IMF kunnen lenen.  Om een gedisciplineerd 
gebruik van de additionele trekkingsrechten te garanderen zou voorts kunnen 
worden overeengekomen dat men ze slechts zou gebruiken pari passu met de 
aankoop van valuta tegen goud bij het IMF, of naar keuze met normale 
trekkingen op het Fonds.  Tijdens officieuze gesprekken met Sir Leslie 
O'Brien, gouverneur van de Bank of England, en Coombs, verdedigde Ansiaux 
soortgelijke ideeën.  Tot zijn grote verwondering toonde Sir Leslie veel 
belangstelling voor de thesis van de Bank.  Het spoorde Ansiaux aan om ook 
andere collega's te benaderen.  Uit een kort privé-gesprek met Brunet, 
gouverneur van de Banque de France, bleek dat deze laatste zijn goede 
diensten aanbood om redelijke oplossingen, waarin de politieke Franse 
autoriteiten zich zonder gezichtsverlies zouden kunnen vinden, te zoeken219. 
 Tijdens de regentenraad van 7 december 1966 verheugde Ansiaux zich 
erover dat het IMF niet langer buitenspel stond.  Het meespelen van een groot 
aantal landen hield weliswaar het gevaar in dat concrete voorstellen langer op 
zich lieten wachten.  Dat was niet zo erg, nog steeds volgens Ansiaux, want een 
van de redenen om additionele liquiditeiten te creëren, het herstel van de 
betalingsbalans van de VS, lag allerminst in het verschiet.  In feite bewezen de 
Amerikanen alleen lippendienst aan dat herstel.  Het interne beleid primeerde 
en Washington beschouwde alleen de goudverliezen als hinderlijk.  Op een 
vraag van regent August Cool of de EEG als één man naar buiten kwam, 
antwoordde directeur de Strycker negatief.  Zelfs als men Frankrijk niet 
meerekende was er geen overeenstemming in de posities.  In tegenstelling met 
België stonden Nederland en West-Duitsland tot dusver systemen van bewuste 
creatie van additionele reserves voor waarvan de functionering buiten het IMF 
zou plaatsvinden.  Italië nam geen welbepaalde positie in, maar de ideeën van 
dit land lagen ogenschijnlijk dichter bij de Belgische opvattingen dan bij die 
van de Duits-Nederlandse as.  Door te wijzen op de feitelijke onmogelijkheid 
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van de voorgenomen discriminatie, begon het Duits-Nederlandse standpunt 
barsten te vertonen, zoals was gebleken op de vergadering in Washington. 
 
Debrés volte-face: hij onderschrijft impliciet de ideeën van de Bank 
 
 Op 16 en 17 januari 1967 vergaderden de ministers van Financiën en de 
centralebank-presidenten van de EEG in Den Haag220.  Ansiaux en minister 
van Financiën Robert Henrion overlegden met elkaar om hun houding te 
bepalen naar aanleiding van het interview dat Michel Debré, Frans minister van 
Financiën, aan de krant Le Monde had toegestaan221.  Daarin bleek dat de 
Franse regering zich formeel uitsprak voor een studie van een verhoging van 
de goudprijs en tegen de creatie van een nieuw reserve-instrument 
onderscheiden van het goud.  Voorts had Frankrijk diplomatieke stappen 
gedaan bij zijn EEG-partners om hen voor te bereiden op de indiening van 
een voorstel tot instelling van een college van deskundigen van de Zes dat de 
hervorming van het internationale monetaire stelsel zou onderzoeken.  Het 
doel hiervan was blijkbaar niet het Franse standpunt te doen zegevieren dan 
wel om samen een compromisoplossing te vinden.  Dit Europese voorstel zou 
aan de Tien en het IMF worden voorgelegd.  Een groep van experts van de 
Zes instellen voor een probleem dat in handen was van een ruimere groep 
vond Ansiaux echter geen goed idee.  Als Debré werkelijk een compromis 
nastreefde, dan konden de vertegenwoordigers van België die een kant-en-klare 
oplossing hadden hem de hand reiken.  Met minister van Buitenlandse Zaken 
Pierre Harmel werd overeengekomen dat Henrion en Ansiaux zouden trachten 
Debré in Den Haag te ontmoeten alvorens de vergadering een aanvang nam.  
Aan de officiële bespreking ging inderdaad een Frans-Belgisch particulier 
gesprek vooraf.  Debré besefte maar al te goed dat het geen zin had de Franse 
formule van goudprijsverhoging halsstarrig te blijven verdedigen.  Het zou de 
positie van de voorstanders - Duitsland en Nederland - van een bewuste 
creatie van reserve-eenheden alleen maar verstrakken.  Debré zocht dus naar 
een uitweg alhoewel hij in het begin van het gesprek overtuigd bleef van zijn 
eigen grote gelijk en verklaarde dat zijn principiële houding onaanvechtbaar 
was.  Na verloop van tijd, gaf hij evenwel toe "dat zijn land zijn positie momenteel" 
zou kunnen verlaten, zonder nochtans de idee van een kunstmatige creatie van 
reserves te kunnen onderschrijven.  Brunet, gouverneur van de Banque de 
France, en Maurice Perouse, directeur du Trésor en voorzitter van het 
conjunctuurcomité van de EEG, hadden in die zin op de minister ingepraat.  
Daarop overhandigde Ansiaux de nota Liquidités internationales et rôle du Fonds 
Monétaire International van 27 december 1966 van de hand van directeur de 
Strycker aan Debré.  Deze gaf toe dat de opvattingen van de Bank de basis 
voor een vergelijk konden vormen. 
 De nota-de Strycker kan als volgt worden samengevat.  De wereld heeft 
fiduciaire internationale instrumenten nodig; die moeten zowel reserve-eenheid 
als salderingsmiddel zijn.  Die instrumenten bestaan al in de vorm van 
trekkingsrechten op het IMF.  Via een verbetering van het statuut van de 
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automatische trekkingsrechten is het mogelijk er adequate reserve-
instrumenten van te maken.  De verbeterde trekkingsrechten kunnen de wereld 
op twee manieren voorzien van reserves: enerzijds, door aangepaste 
quotaverhogingen en, anderzijds, door de toewijzing van reserve-
trekkingsrechten als tegenpost van de storting van convertibele valuta's.  
Zodoende kan men reserves creëren die losstaan van betalingsbalanstekorten 
en naargelang van de behoeften de voorwaardelijke en de onvoorwaardelijke 
liquiditeiten doseren.  Om tactische redenen - de heroriëntering der 
onderhandelingen te vergemakkelijken en de kansen voor de aanname van het 
Belgische ontwerp te vergroten - had Ansiaux Debré gesuggereerd dat deze het 
Belgisch plan zelf impliciet zou voorstellen, hetgeen geschiedde.  Naast de 
Belgische benadering, stelde Debré een nieuwe stemprocedure in het IMF voor.  
In zijn officiële verklaring had Debré zich duidelijk geïnspireerd op de tekst 
van de Bank en een compromis kwam aldus uit de bus. 
 In het communiqué dat na afloop van de bijeenkomst in Den Haag 
werd gepubliceerd, bevestigden de ministers dat ze beslist hadden "tout en 
poursuivant l'examen des projets précédemment discutés, de faire étudier sans tarder par leurs 
experts, réunis au sein du comité monétaire de la CEE, le perfectionnement des méthodes de 
crédit international"222.  Zij gingen akkoord om een verbeterd systeem uit te 
werken van terugbetaalbare internationale kredieten via het IMF, volgens de 
ideeën die de Belgische vertegenwoordigers sinds jaren op internationale 
bijeenkomsten verdedigden.  De Zes waren voorts van mening dat de creatie 
ervan met een meerderheid van 85 procent moest worden genomen, wat de 
facto een vetorecht van de EEG-landen betekende223.  Het Monetair Comité 
van de EEG werd belast met de uitwerking van concrete voorstellen die de 
Zes nadien aan de Tien zouden voorleggen.  Het compromis was onder andere 
mogelijk geworden omdat de Duitse regering was gaan twijfelen aan de goede 
werking van een systeem van reserve-eenheden. Zijnerzijds verklaarde de 
Italiaanse minister dat zijn land zich vroeger al had uitgesproken over een 
hervorming gebaseerd op het IMF en ook de Nederlanders maakten geen 
bezwaar meer.  Hierop legden Ansiaux en de Strycker contacten met de 
Amerikaanse en Britse overheden die blijkbaar niet gekant leken tegen de 
redelijke oplossing die België steeds had voorgestaan224.  In de Algemene Raad 
van december 1966 bracht Ansiaux hulde aan de rol die de Strycker als 
bemiddelaar in het Europese concert had gespeeld en die mede de volte-face van 
Debré in achtenveertig uur mogelijk had gemaakt.  Op 26 januari 1967 schreef 
Debré een bedankbrief naar Ansiaux.  Hierin bevestigde hij dat de studie van 
de Bank in 'harmonie' was met de Franse standpunten.  De kern van de 
filosofie van de Bank, verbetering van de internationale kredietverlening via het 
IMF, kwam in de brief wel pas op de derde plaats, na twee Franse 
stokpaardjes, te weten de noodzaak om een einde te maken aan de accumulatie 
van dollars in de reserves van de centrale banken en het aanpassingsproces van 
de Amerikaanse betalingsbalans.  In de laatste alinea van de brief kregen de 
voorstellen tot creatie van een nieuwe internationale synthetische munt, 
"dangereuses à mes yeux", nog eens een flinke veeg uit de pan225. 
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Fransen komen terug op eerder gemaakte afspraken 
 
 Nadien leken de Fransen, onder andere in de groep van 
plaatsvervangers en in het Monetair Comité, terug te komen op de afspraken 
van Den Haag.  De Strycker werkte daarop zijn 'nota-Debré' verder op 
technisch vlak uit en de Fransen gaven op 10 februari 1967 een memorandum 
af "tendant à la définition d'une position commune qui pourrait être adoptée par les pays 
membres de la CEE sur le perfectionnement des méthodes de crédit international".  Het 
Franse memorandum legde vooral de nadruk op de stemprocedure in het 
IMF226. 
 In het Monetair Comité van 15 en 16 februari 1967 wezen de Fransen 
erop dat de Belgische nota en hun eigen memorandum weliswaar 
gemeenschappelijke kenmerken hadden - de versterking van het statuut der 
goudtranches en tot op zekere hoogte de aanpassing van de stemrechten - 
maar dat de Belgische nota veel verder ging dan hun voorstellen.  De meeste 
steun kreeg de Bank van de Italianen; hun inziens was het Belgische voorstel 
het enige dat, na enkele aanpassingen, aanvaardbaar was voor de Zes.  De 
Nederlandse voorzitter van Lennep leek er dan weer genoegen in te scheppen 
om de nadruk te leggen op alles wat in de Belgische nota onaanvaardbaar was 
voor Frankrijk.  Volgens van Lennep berustten de conclusies van de Haagse 
conferentie op een misverstand: de studie van de verbetering van de 
internationale kredietmethodes moest derhalve niet worden uitgediept en men 
diende eenvoudigweg terug te keren naar het onderzoek van de creatie van 
reserve-eenheden.  Het Comité ging dan ook onverrichterzake uiteen227.  Op 
de volgende vergadering van het Monetair Comité kreeg België nu ook de 
steun van Duitsland, zodat Nederland in een geïsoleerde positie terecht kwam.  
Uiterst voorzichtig weliswaar gaf ook Maurice Perouse te kennen dat hij een 
stap voorwaarts zou kunnen doen: als de andere landen het eens waren om het 
handvest van het IMF in de door de Fransen gewenste zin te wijzigen, dan zou 
Frankrijk kunnen aanvaarden dat te gelegener tijd en als de noodzaak vaststond 
de wereld zou worden voorzien met nieuwe middelen van het Fonds, 
eventueel volgens voorwaarden die van de toenmalige verschilden228.  
Middelerwijl had ook het IMF twee nota's ingediend, de ene over de creatie 
van supplementaire trekkingsrechten in het IMF, de andere over de creatie van 
reserve-eenheden.  Op technisch vlak week de eerste niet veel af van de 
Belgische nota.  Uiteindelijk zou het Monetair Comité de Belgische nota onder 
de loep nemen; er bestonden immers integratiemogelijkheden tussen deze nota 
en een van de technische IMF-voorstellen.  Tijdens verdere gesprekken leek 
het er meer en meer op dat de Bank in het Monetair Comité alvast op de steun 
van de Italianen en de Duitsers zou kunnen rekenen.  Beide landen oordeelden 
dat een gemeenschappelijke houding van de Zes een must was en dat in de 
groep van Tien en het IMF een consensus slechts te bereiken viel op grond 
van de gematigde Belgische formule229.  Het uiteindelijk verslag van het 
Monetair Comité voor de vergadering van de ministers van Financiën en de 
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centrale-bankpresidenten bevatte een aantal voorstellen uit de Franse en 
Belgische nota's, waarover weliswaar geen unanimiteit bestond maar die toch 
zo waren omschreven dat ze de tegenstellingen niet op de spits dreven230. 
 
Doorbraak in München: gemeenschappelijke EEG-houding: additionele trekkingsrechten en 
geen reserve-eenheden 
 
 Op 16 en 17 april 1967 woonde Ansiaux de vergadering van de 
ministers van Financiën en de centrale-bankpresidenten van de EEG in 
München bij231.  Die lag in het verlengde van de bijeenkomst van 17 januari 
1967 in Den Haag.  Inzake de hervorming van het internationale monetaire 
stelsel was er toen een compromis uit de bus gekomen.  Aan de vooravond van 
de vergadering in München had Frankrijk, dat de indruk had dat het om de 
tuin was geleid, zijn houding verstrakt.  Een voorafgaand onderonsje tussen de 
Franse minister Michel Debré en zijn Duitse collega Franz Jozef Strauss had 
de plooien tussen beide landen gladgestreken maar had dan weer de wrevel van 
Italië opgewekt.  Een breuk werd uiteindelijk vermeden en de EEG-landen 
zouden zowel in de Groep van Tien als in de gemeenschappelijke 
vergaderingen Tien - IMF eenzelfde houding aannemen.  Reserves in de vorm 
van additionele trekkingsrechten zouden pas via het IMF worden gecreëerd als 
men geconstateerd had dat ze in een behoefte voorzagen.  De creatie van die 
additionele trekkingsrechten - zowel de voorwaardelijke als de onconditionele 
of automatische - in het IMF zou met een meerderheid van 85 procent van de 
stemmen worden goedgekeurd; aldus werd het stemrecht van de EEG-landen, 
die 16,5 procent van de stemmen bezaten, verstevigd232.  Ten slotte bevestigde 
een communiqué dat het gebruik van de aanvullende reserves gedeeltelijk 
moest worden terugbetaald en dat hun transferabiliteit nader zou worden 
bestudeerd233. 
 Op 12 mei 1967 schreef Ansiaux aan McChesney Martin, die het 
akkoord van München als "a poor weak compromise" had bestempeld, dat het, 
afgezien van goud, onmogelijk was een echt reserve-instrument te creëren dat 
niet op de een of andere manier op een vorm van krediet berustte.  Zelfs als 
landen sleutelvaluta's in hun reserves aanhielden, verleenden ze krediet.  De 
creatie van een reserve-eenheid zou ook een vorm van kredietverlening zijn 
door de landen die de eenheden ter afwikkeling van internationale 
verbintenissen zouden aanvaarden.  Volgens Ansiaux was er geen "fundamenteel" 
verschil tussen automatische trekkingsrechten en dergelijke "reserve-eenheden" of 
zelfs "sleutelvaluta's".  Bovendien veronderstelde de creatie van een reserve-
eenheid "zo goed als goud", dat creatie en gebruik ervan aan goud gelinkt waren.  
Een dergelijk idee was voor de VS uit den boze, zodat de creatie van een of 
andere vorm van krediet de enige uitweg was, dus geen zwak compromis maar 
een redelijke en efficiënte weg234. 
 Nadien voerden Ansiaux en Holtrop bilaterale gesprekken.  De 
president van de Nederlandsche Bank en zijn directeuren betreurden dat ze 
hun positie hadden moeten prijsgeven.  Toch gaven ze toe dat er veel 
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gelijkenissen bestonden tussen hun ontwerp tot creatie van nieuwe reserve-
eenheden en de formule van de toekenning van extra trekkingsrechten via het 
IMF.  Zij gaven toe dat de laatste formule die een zekere terugbetalingsplicht 
inhield, in beginsel wellicht minder expansief was dan een mechanisme van fiat 
money waarvan niemand debiteur was.  Het voorbehoud dat de Nederlandse 
bewindslieden nog maakten, hield verband met hun vrees voor een 
systematische tegenkanting van Frankrijk tegenover een effectieve 
functionering van het mechanisme235. 
 Op 3 mei 1967 bracht directeur de Strycker verslag uit over nieuwe 
onderhandelingen in Washington eind april 1967.  Hij herinnerde eraan dat de 
accumulatie van dollars in de reserves en de inspanningen om via een 
aanpassingsproces in de VS het betalingsbalanstekort terug te dringen in wezen 
tegenstrijdig waren.  Het was dus niet in de richting van een aanzienlijk accres 
van de dollartegoeden dat een oplossing voor een eventueel tekortschieten van 
de reserves moest worden gezocht.  Ook het verstrekken van internationale 
kredieten stuitte op bovengrenzen236.  Een en ander bracht mee dat sommige 
landen extreme voorstellen deden om op een andere manier de reserves van de 
centrale banken te stijven.  Zuid-Afrika en Frankrijk ijverden voor een 
verhoging van de goudprijs, maar de VS waren daar radicaal tegen.  De creatie 
van reserve-eenheden ontstond in Frankrijk nog voor dit land zich tot de 
goudthesis had bekend.  Andere landen namen die idee over.  Volgens 
de Strycker was dat een vrij revolutionair procédé; landen zouden immers 
participeren in geregelde uitdelingen van reserves zonder tegenhanger in de 
vorm van leveringen van goederen of diensten of andere prestaties.  Dat de 
directie van de Bank hiertegenover huiverig stond, hoefde geenszins te 
verbazen; de additionele reserves zouden eenvoudigweg dienen om duurzame 
tekorten te dekken en in die omstandigheden leek een herstel van bepaalde 
betalingsbalansen illusoir.  De Bank was van oordeel dat de keuzebeperking tot 
die extreme oplossingen tot een onhoudbare toestand had geleid.  Daarom had 
de Bank tijdens de besprekingen altijd een intermediaire positie ingenomen.  
Alhoewel zij erkende dat landen wel eens behoefte aan additionele reserves 
konden hebben, was het volgens de Bank onmogelijk de omvang ervan ex ante 
precies te ramen.  Tevens had de Bank altijd onderstreept dat het hoogstnodig 
was dat het mechanisme tot dekking van betalingsbalanstekorten en de creatie 
van additionele reserves met elkaar in de pas liepen.  Derhalve moest één 
enkele instelling - het IMF - ze runnen en diende men gebruik te maken van 
één en hetzelfde instrument, via een aanpassing van het stelsel van de 
trekkingsrechten. 
 In München hadden de EEG-landen dit compromis min of meer 
aanvaard.  In de pers werden de besluiten helaas voorgesteld als een 
overwinning van Frankrijk op de VS, als een zege van het conservatisme op 
het progressisme.  De VS zagen er de uitdrukking in van een anti-Amerikaanse 
houding.  De vergadering in Washington startte derhalve onder een ongunstig 
gesternte.  Uiteindelijk slaagden de Zes erin hun partner ervan te overtuigen 
dat het akkoord van München geenszins tegen de VS was gericht en dat de 
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EEG-positie constructief was; alhoewel de technieken verschilden, was het 
doel, de creatie van middelen, hetzelfde.  De misverstanden werden uit de weg 
geruimd en meer en meer konden de Zes de idee ingang laten vinden dat de 
trekkingsrechten, onder bepaalde voorwaarden weliswaar, een oplossing boden 
voor het probleem dat men dacht op te lossen door de creatie van reserve-
eenheden.  Vanzelfsprekend bleven een aantal technische kwesties onopgelost.  
Het instrument zou, enerzijds, voldoende soepel moeten zijn om te 
beantwoorden aan de wens van de landen die de creatie van additionele 
reserves als een must beschouwden en, anderzijds, met veiligheidskleppen 
uitgerust zijn, om de abusieve creatie van internationale liquiditeiten of een 
verkeerde aanwending van deze middelen de pas af te snijden. 
 Op 4 juli 1967 bespraken de ministers van Financiën van de EEG-
landen in Brussel, onder voorzitterschap van Robert Henrion, de problematiek 
opnieuw.  Volgens Ansiaux was er sinds München een hele weg afgelegd.  Men 
sprak niet langer van de creatie van reserve-eenheden, maar wel van het 
verlenen van automatische trekkingsrechten op het IMF, eventueel een filiaal 
ervan, maar geleid door dezelfde personen.  Deze trekkingsrechten leken erg 
op de goudtranches.  De Zes waren het eens over enkele belangrijke kwesties 
waarover in de groep van Tien nog knopen moesten worden doorgehakt.  Het 
ging met name over de beslissingsprocedure bij de creatie van 
trekkingsrechten, de wedersamenstelling van de gebruikte rechten en de 
aanpassingen van de regelgeving in het IMF.  De Zes bleven van oordeel dat 
de creatie van additionele trekkingsrechten pas kon als er zwart op wit 
vastgesteld was dat er een tekort was aan reserves en dat de betalingsbalans van 
de VS opnieuw in evenwicht was.  Tussen de Zes waren er nog schakeringen 
inzake de terugbetaling of zo men wil wedersamenstelling, maar men was het 
toch eens geraakt over een procedure.  De EEG-landen gaven ten slotte de 
voorkeur aan een betere werking van het IMF en wilden meer zeggenschap in 
het management ervan237.  Directeur de Strycker bevestigde in de regentenraad 
van 5 juli 1967 dat alleen de wedersamenstelling nog een belangrijk knelpunt 
vormde.  De voorwaarden waaronder de gebruikte trekkingsrechten opnieuw 
moesten worden samengesteld, konden streng of liberaal zijn.  In het eerste 
geval kwam men dicht in de buurt van het kredietconcept in de enge betekenis 
van het woord, in het tweede geval in de buurt van de reserve-idee.  Beide 
concepten hadden hun aanhangers.  De Zes hechtten voorts veel belang aan de 
verbetering van de functionering van het IMF.  Hiervan en meer bepaald van 
de definitie van de goudtranches zouden de Zes een breekpunt maken in de 
onderhandelingen met de VS.  Voor de Bank was dit laatste punt uiterst 
belangrijk want de vorderingen op het IMF hadden gaandeweg een grotere 
plaats in haar activa ingenomen en het was derhalve wenselijk dat de hieruit 
voortvloeiende trekkingsrechten het statuut van volwaardige valutareserves 
kregen.  Op de opmerking van regent Vandeputte dat de onderhandelingen zo 
lang hadden aangesleept, antwoordde Ansiaux dat de uitgangsposities zeer 
uiteenlopend waren.  Pas na een lange lijdensweg kon een intermediaire 
oplossing, altijd door de Bank voorgestaan, zegevieren.  De uitweg die in het 
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verschiet lag, leek erg goed op de klassieke IMF-trekkingsrechten; zij kwam in 
feite neer op het scheppen van "goudtranches zonder goudstorting"238. 
 
In Londen komt het Amerikaanse standpunt dichter bij het Europese 
 
 Tijdens een volgende vergadering in Londen op 17 en 18 juli 1967 deed 
de groep van Tien weer een nieuwe stap in de richting van een 
overeenkomst239.  Wat de stemprocedure betrof, leken de VS evenwel niet 
bereid om hun vetorecht op te geven.  Andere wrijvingspunten waren het 
karakter en de wedersamenstelling.  Hier stonden de uitgangsposities 
diametraal tegenover elkaar.  De VS vroegen dat de trekkingsrechten het 
statuut van internationaal betaalmiddel - first class asset en first line reserve - 
kregen, terwijl de meeste EEG-landen, Frankrijk op kop, de nadruk legden op 
het kredietkarakter.  Voor de Amerikanen moest de wedersamenstelling 
plaatsvinden via het mechanisme van het betalingsbalansherstel, onder de 
hoede van het IMF.  Voor de Fransen in het bijzonder moest de termijn 
waarbinnen een en ander terugbetaald moest worden, gepreciseerd zijn.  De 
Italianen en de Belgen hadden een compromis uitgewerkt.  De VS zouden 
water in hun wijn doen wat stemprocedure betreft - een meerderheid van 
85 procent in plaats van 80 procent zodat naast de VS ook Europa een veto 
zou verkrijgen - terwijl de Europeanen bereid waren toegevingen te doen 
inzake de wedersamenstelling.  Deze zou zich inspireren op het principe dat op 
halflange termijn de betalingsbalanstekorten zouden worden gedekt aan de 
hand van de eigen reserves van het betrokken land en van zijn automatische 
trekkingsrechten in verhouding tot hun respectieve grootte.  Na verloop van 
een redelijke termijn, vier jaar, moest de afrekening plaatsvinden.  Als zou 
blijken dat het gebruik van de trekkingsrechten groter was dan de vastgelegde 
verhouding, dan moesten de rechten dalen.  Volgens de Fransen dienden de 
gebruikte bedragen sowieso na zes jaar aangezuiverd te zijn.  Volgens een 
variant van de Italianen was het voldoende dat een land met een uitstaande 
schuld tegenover het Fonds ten belope hiervan uitgesloten werd van een 
nieuwe toekenning.  In tegenstelling tot de Secretaris van de Amerikaanse 
Schatkist, die bereid was deze formule te onderschrijven, kon minister Debré 
zich niet definitief verbinden, waarschijnlijk omdat deze formule in Parijs niet 
was overwogen240.  Hierdoor was ook de aanvaarding door de VS van een 
meerderheid van 85 procent nog gaande. 
 
Eindelijk krijgt het kind een naam 
 
 Op 27 en 28 juli vergaderden de plaatsvervangers in Parijs om te 
trachten de nog hangende kwesties op te lossen.  Ze stelden op 24 augustus 
1967 een verslag op, getiteld Outline of a facility based on Special Drawing Rights in 
the Fund.  De nieuwe trekkingsrechten kregen dus als naam Special Drawing 
Rights (SDR) of bijzondere trekkingsrechten (BTR) en niet de in het schema van 
Robert Solomon naar voren geschoven kwalificatie Reserve Drawing Rights.  Het 
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beheer werd aan het IMF toevertrouwd en niet aan een filiaal ervan.  De 
boekhouding zou wel via een afzonderlijke rekening geschieden.  Twee 
belangrijke vragen moesten nog worden opgelost op het hoogste echelon: de 
vereiste meerderheid en de wedersamenstelling241. 
 Op 26 augustus 1967 vergaderden de Tien in Londen en keurden het 
principe van de creatie van bijzondere trekkingsrechten in het IMF goed.  Ze 
zouden worden gecreëerd als een meerderheid van 85 procent der stemmen in 
het IMF geconstateerd had dat ze in een behoefte voorzagen; hierdoor 
verkregen de leden van de EEG, als ze eensgezind bleven, het gewenste 
vetorecht.  De Amerikanen hadden op dit punt toegegeven, omdat ze 
genoegdoening hadden gekregen op het gebied van de wedersamenstelling.  
Zeker een tiental formules passeerden de revue tot er uiteindelijk een 
belangrijke meerderheid zich kon vinden in het voorstel van Louis Rasminsky 
van de Bank of Canada die een gemiddeld gebruik van 70 procent over 5 jaar 
voorstelde242.  Debré, Schiller, Colombo en Ansiaux vroegen een parallelle 
studie over de hervorming van de regels en praktijken van het IMF 
(bijvoorbeeld goudtranches).  Fowler was het daarmee eens op voorwaarde dat 
dit geen voorafgaande voorwaarde vormde om het stelsel van de bijzondere 
trekkingsrechten op te starten243.  In een brief onderstreepte de gouverneur 
van de Bank of England dat dankzij de tussenkomst van de Belgen een breuk 
werd vermeden.  De secretaris van de Amerikaanse Schatkist deed hetzelfde in 
een particulier onderhoud met Gouverneur Ansiaux244. 
 
In Rio keurt de Algemene vergadering van het IMF het hervormingsschema eenparig goed 
 
 Nadien bekrachtigden de bewindvoerders van het IMF de in de 
overeenkomst van Londen vervatte voorstellen door het goedkeuren van een 
resolutie.  Deze zou voorgelegd worden aan de Algemene vergadering van het 
IMF in Rio de Janeiro op 29 september 1967.  Daar werd het hervormings-
schema met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.  Tegen 30 april 1968 
moest een en ander dan zijn definitief beslag krijgen via een wijziging van de 
statuten van het Fonds.  In Rio verliepen de debatten in de beste 
verstandhouding, in die mate zelfs dat de Franse minister van Economie en 
Financiën en de Secretaris van de Amerikaanse Schatkist de teksten van hun 
redevoeringen uitwisselden alvorens het woord te voeren.  In de regentenraad 
van 8 november 1967 wees Ansiaux erop dat de hervorming het mogelijk zou 
maken een veralgemeende reserveschaarste op te vangen.  Op zichzelf zou zij 
de inherente moeilijkheden van de dollar en het pond sterling niet uit de weg 
ruimen.  Ansiaux vergeleek de toestand van de Amerikaanse economie met die 
van een industriële onderneming.  Het Amerikaans probleem was een 
thesaurieprobleem zoals dat zich kon voordoen bij een bedrijf dat grote 
investeringen had verricht.  De VS hadden in feite investeringen in het 
buitenland verkozen boven een opeenstapeling van goud.  Dit beleid bezorgde 
hen kasmoeilijkheden op korte termijn, maar zou hen in de long run talrijke 
voordelen opleveren. 



De Nationale Bank van België 1959 - 1971 

 

72 

 Tijdens verdere onderhandelingen die zowel in het Monetair Comité van 
de EEG, in de gemengde groep van plaatsvervangers en bewindvoerders van 
het IMF als tussen de ministers van Financiën en de centrale-bankpresidenten 
plaatshadden, bleef Frankrijk dwarsliggen.  Zo eiste het dat de dollar met een 
gewicht en een gehalte als van kracht op 1 juli 1944, waarnaar in verschillende 
artikels van de statuten van het IMF werd verwezen, als referentie-eenheid zou 
worden opgedoekt245.  Ook andere landen gaven toe dat dit een nodeloze 
overlapping met het goud was, maar ze wilden de VS niet voor het hoofd 
stoten.  Frankrijk bleef op ruime schaal dollars in goud omzetten en trok zich 
uit de goudpool terug, waarmee het wou bewijzen dat de buitenlandse 
steunverlening grenzen had246.  Een van de punten waarop de Fransen steevast 
wilden terugkomen, was hun al dan niet deelname aan de eerste creatie, terwijl 
op de bijeenkomst in Londen, gehouden vóór de jaarvergadering van het IMF, 
de Tien unaniem hadden besloten om hun aandeel in deze eerste tranche op te 
nemen.  Men kon volgens de andere landen weliswaar het door het Fonds 
voorgestelde bedrag, de helft der quota of circa 10 miljard dollar, ter discussie 
stellen, maar men moest het beginsel veilig stellen.  Naast een tendens om de 
uiteindelijke beslissing op de lange baan te schuiven, trachtte Frankrijk zijn 
partners te winnen voor zijn bezwaren tegen een aantal voorstellen van het 
IMF die iets verder gingen dan de afspraken van Rio247.  Die voorstellen 
hadden betrekking op de mogelijkheid om bijzondere trekkingsrechten te 
bezitten buiten de kring der deelnemers (Zwitserland en internationale 
instellingen) en eventuele transfers van de speciale rekening van het Fonds 
naar de algemene rekening248.  Deze voorstellen hadden tot doel het systeem 
een grote soepelheid te verlenen op lange termijn.  Frankrijk beschouwde deze 
voorstellen als transformatie in geld van wat alleen een kredietinstrument mocht 
zijn.  De diensten van het IMF hadden met andere woorden een lijst 
opgemaakt van de mogelijkheden om gebruik te maken van de BTR's die 
verder reikte dan de oorspronkelijke voorstellen.  Tijdens de vergadering van 
de plaatsvervangers in Parijs op 8 maart 1968 was de Strycker van oordeel dat 
men binnen de perken moest blijven van het oorspronkelijke schema van Rio; 
zo kon men de Fransen de wind uit de zeilen nemen om niet terug te komen 
op eerdere toezeggingen249. 
 
Toponymische predestinatie?  In Hotel Foresta bereikten de Tien een overeenkomst over de 
wijziging van het Bretton Woods-systeem 
 
 Op een vergadering op 29 en 30 maart 1968 in hotel Foresta, op enkele 
kilometers van Stockholm, onderzocht de groep van Tien een laatste maal de 
wijzigingen die in de statuten van het Fonds moesten worden aangebracht250.  
De zes EEG-landen vergaderden eerst afzonderlijk om te beraadslagen over 
tekstverbeteringen die de Italiaanse minister van Financiën Colombo namens 
de Zes zou verdedigen251.  Michel Debré was het met die voorstellen eens252.  
De volgende dag bij de opening van de vergadering van de Tien vroeg hij 
evenwel het woord.  Hij verklaarde met name dat de bijzondere trekkings-
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rechten geen volwaardig substituut waren voor een hervorming van het 
internationaal monetair stelsel.  Wel konden ze dienstig zijn als steun voor een 
stabiel en krachtig monetair bestel, dat aan volgende voorwaarden moest 
voldoen: de hoedanigheid van sleutelvaluta moest worden afgeschaft en het 
goud moest de grondslag zijn van het stelsel, dit tegen een billijke en normale 
prijs253.  Daarna volgde een hevige uitval, die rond twee ideeën draaide: 1) de 
BTR's zijn slechts een techniek om het tekort van de Verenigde Staten te 
bestendigen; 2) de resoluties van Rio waren bewust vervormd en uitgebreid in 
de voorgestelde amendementen op de statuten van het IMF.  Bovendien 
toonden de recente verklaringen, meer bepaald het communiqué dat de actieve 
leden van de goudpool in Washington hadden gepubliceerd, aan dat men 
geenszins van plan was de drie prealabele voorwaarden voor activering te 
respecteren254.  Frankrijk bleef wel bereid besprekingen te voeren over een 
fundamentele hervorming, waarvan de inschakeling van het mechanisme van 
de bijzondere trekkingsrechten slechts een onderdeel was.  Debré vond geen 
gehoor, noch bij de andere EEG-landen, noch bij de VS die van geen 
verhoging van de goudprijs wilden weten255.  De voorzitter ging over tot de 
orde van de dag, de bijzondere trekkingsrechten.  Debré bleef erop wijzen dat 
de door de plaatsvervangers geredigeerde teksten afweken van de 
Rio-beslissingen, iets wat ook andere continentale landen niet was ontgaan; er 
was met name te veel de nadruk gelegd op het karakter van werkelijke munt.  
In overleg met staatssecretaris Fowler keerden de Tien terug binnen de perken 
van de beslissing van Rio de Janeiro: de tekstwijzigingen goedgekeurd in 
Stockholm op voorstel van Frankrijk gaven meer reliëf aan het aspect krediet.  
Toch geloofden alle deelnemers dat de bijzondere trekkingsrechten een goede 
reserve voor de centrale banken zouden vormen.  Ook het principe van de 
meerderheid van 85 procent, wat Europa een vetorecht bezorgde, bleef door 
de VS aanvaard.  Debré bleef echter obstructie voeren omdat een 
fundamentele hervorming volgens hem uitbleef.  Hij betreurde dat men de 
Atlantische solidariteit had verkozen boven de Europese.  In het communiqué 
dat na afloop van de conferentie werd gepubliceerd, stond vermeld dat één 
afvaardiging sommige paragrafen van de tekst niet onderschreef.  Dankzij een 
persoonlijke tussenkomst van Ansiaux werd een definitieve breuk met 
Frankrijk vermeden.  Frankrijk zou zijn antwoord in beraad houden tot de 
definitieve teksten klaar waren256.  Ansiaux maakte zich echter geen illusies: 
Frankrijk zou hoogstwaarschijnlijk niet terugkomen op zijn beslissing niet deel 
te nemen aan de eerste creatie van bijzondere trekkingsrechten257. 
 Op 16 april 1968 werden de bewindvoerders van het Fonds het eens 
over een tekst van de statutenwijziging die ze aan de gouverneurs van het IMF 
zouden voorleggen258.  Nadien hadden er nog tal van vergaderingen plaats van 
Werkgroep 3 van de OESO, het Monetair Comité van de EEG en de groep 
van Tien over de creatie van de BTR's.  Werkgroep 3 kwam tot de conclusie 
dat de schepping in een nabije toekomst niet raadzaam was, want er was nog 
geen noemenswaardige vooruitgang geboekt op het gebied van twee 
voorwaarden: een beter evenwicht van de betalingsbalans en een 
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performantere werking van het aanpassingsproces259.  Alhoewel de noodzaak 
tot creatie van aanvullende reserves noch bewezen noch afgekondigd werd, 
haastte het IMF zich, in het kielzog van de Verenigde Staten, om te verklaren 
dat er onmiddellijk 20 miljard bijzondere trekkingsrechten zouden worden 
gecreëerd, in vijf jaarlijkse tranches van 4 miljard.  Het Monetaire Comité van 
de EEG vond dit waanzin en stelde een redelijker bedrag van 2,5 miljard per 
jaar voor260.  Tijdens een vergadering van de plaatsvervangers van de groep van 
Tien werd men het uiteindelijk eens over de creatie van 9,5 miljard dollar aan 
BTR's gedurende een periode van drie jaar naar rato van 3,5 miljard het eerste 
jaar, 3 miljard het tweede en nog eens 3 miljard het derde jaar, en over een 
verhoging van de quota in het IMF met ongeveer 30 procent, gedeeltelijk 
selectief261.  De amendementen op de statuten van het IMF traden in werking 
op 28 juli 1969 nadat de vereiste ratificaties van de deelnemende landen waren 
binnengekomen (3/5 van de leden die 4/5 van de stemmen 
vertegenwoordigde).  Frankrijk keurde de wijziging enkele maanden later toch 
goed. 
 De bijzondere trekkingsrechten, additionele reserves ab nihilo gecreëerd, 
werden door het IMF toegewezen op grond van het objectieve criterium van 
de quota der lidstaten, die op hun beurt afhankelijk waren van verschillende 
economische grootheden, de relatieve belangrijkheid van elk land en zijn 
aandeel in het internationaal handelsverkeer.  De creatie geschiedde nadat de 
Executive Board een daartoe strekkend voorstel van de directeur-generaal met 
een gekwalificeerde meerderheid - 85 procent - had goedgekeurd.  De 
deelnemende landen waren verplicht op aanwijzing van het IMF bijzondere 
trekkingsrechten te aanvaarden en in ruil daarvoor convertibele valuta's te 
leveren.  Het Fonds wees de landen aan die deviezen moeten verschaffen en 
hield daarbij rekening met de situatie van de betalingsbalans van het valuta's 
leverende en BTR's ontvangende land.  De staat van de respectieve reserves 
vormde een aanvullend criterium.  De verplichting tot accepteren van BTR's 
was aan een maximum gebonden.  Het bedroeg tweemaal het bedrag van de 
cumulatief toegewezen hoeveelheid trekkingsrechten, zodat een land ten 
hoogste verplicht was 300 procent van de eigen cumulatieve toewijzingen te 
bezitten.  Voorts bestond er een gedeeltelijke reconstitutieplicht, een 
terugkoopverplichting, zodat de BTR's geen volledig geldkarakter hadden.  
Een lidstaat mocht in de loop van vijf jaar niet meer dan gemiddeld 70 procent 
van zijn cumulatieve toewijzing gebruiken en moest derhalve 30 procent als 
daggemiddelde aanhouden; anders dienden BTR's te worden teruggekocht. 
 De bijzondere trekkingsrechten werden bijgehouden in een 
afzonderlijke rekening.  De waarde van een eenheid, special drawing right (SDR) 
werd gesteld op 0,88861 gram fijn goud, zijnde de goudpariteit van de dollar 
op 1 juli 1944.  De SDR kon niet worden beïnvloed door eventuele 
pariteitswijzigingen van de lidstaten.  De waardeverhouding tussen de dollar en 
de SDR was aanvankelijk 1 = 1.  Na de devaluatie van de Amerikaanse dollar 
van 35 tot 38 dollar per troois ons fijn goud in 1971 werd de navelstreng 
doorgesneden en werd de verhouding 1 SDR = 1,08571 dollar.  Na de tweede 
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devaluatie van de dollar op 17 februari 1973 van 38 tot 42,2 dollar per troois 
ons fijn goud steeg de dollarpariteit van de SDR tot 1,206262.  In principe 
konden de bijzondere trekkingsrechten alleen worden gebruikt om tijdelijke 
betalingsbalanstekorten te overbruggen, maar in de praktijk werd hun 
aanwending nooit gecontroleerd263. 
 
De eerste toewijzing 
 
 Bij beslissing van de Raad van Gouverneurs van het Fonds werd per 
1 januari 1970 aan de lidstaten een eerste tranche van 3,414 miljard dollar 
toegewezen264.  Het aandeel van België was 70,9 miljoen dollar of 
3.545 miljoen Belgische frank.  De Bank kon dus theoretisch worden verzocht 
Belgische franken of deviezen te leveren ten bedrage van 7.090 miljoen 
Belgische frank.  Op 1 januari 1971 en 1972 volgden nieuwe toewijzingen 
respectievelijk voor 2,949 miljard en 2,952 miljard dollar.  In totaal werd in de 
beschouwde periode dus 9,315 miljard dollar aan BTR's gecreëerd.  België's 
cumulatieve toewijzing bedroeg in 1972 10.467 miljoen frank.  Van 1 januari 
1970 tot 30 april 1972 hadden de ontwikkelingslanden ongeveer 45 procent 
van hun toewijzing afgestaan, de VS 22 procent (485 miljoen dollar) en het 
Verenigd Koninkrijk iets minder dan 50 procent (520 miljoen dollar) als men 
rekening houdt met een belangrijke operatie in april 1972.  De grootste 
houders waren op 30 april 1972 het IMF (910 miljoen dollar), Nederland 
(570 miljoen dollar of 350 procent van de toewijzingen) en België (405 miljoen 
dollar)265. 
 De creatie van de bijzondere trekkingsrechten en de hervormingen van 
het IMF in 1969 - de eerste statutenwijziging - bleken achteraf slechts kleine 
onderdelen van omvangrijke aanpassingen die uiteindelijk de hele twintigste 
eeuw hebben omspand.  De creatie van kunstmatige, internationale, 
gespecialiseerde (alleen bruikbaar tussen officiële monetaire overheden) 
betaalmiddelen, gesteund op internationale solidaire kredietverlening, onder 
supranationaal toezicht (in tegenstelling met het systeem van de sleutelvaluta's) 
en op grond van min of meer rationele en objectieve economische 
overwegingen leek aanvankelijk een belangrijke stap voorwaarts266.  De latere 
geschiedenis leert ons dat dit echter niet het geval was. 
 
Flexibele wisselkoersen 
 
 Zwevende wisselkoersen waren in theorie ook een oplossing om in een 
tekort aan internationale liquiditeiten te voorzien267.  In de herfst van 1969 
stond de problematiek van een grotere flexibiliteit van de wisselkoersen zowel 
in de BIB in Bazel als op de jaarvergadering van het IMF op de agenda.  Op 
deze laatste vergadering pleitten de Amerikanen voor een diepgaande studie 
terzake.  Ook de Duitsers en de Italianen waren van oordeel dat het 
wisselkoersmechanisme aan verandering toe was.  Zelfs president Jelle Zijlstra 
was voorstander van de bovengenoemde studie, maar hij overwoog slechts één 
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hypothese: een zekere verruiming van de marges voor de toegelaten fluctuaties 
van de wisselkoersen boven en beneden de pariteit268.  De Bank en de Franse 
autoriteiten stonden er dan weer zeer terughoudend tegenover.  Een dergelijke 
studie zou ongetwijfeld in de publiciteit komen met alle problemen van dien 
op de valutamarkten269. 
 Op 20 april 1970 onderhielden Ansiaux en minister van Financiën Snoy 
et d'Oppuers zich met Paul Volcker, onderstaatssecretaris van de Amerikaanse 
Schatkist en notoir voorstander van grotere flexibiliteit270.  Zijn beide 
gesprekspartners waren echter van oordeel dat zulks onvermijdelijk de 
stabiliteit van de valuta's zou schaden.  Het geval van de Duitse Mark kon, 
huns inziens, niet worden beschouwd als hét schoolvoorbeeld voor de 
invoering van fluctuerende wisselkoersen.  De Duitse munt had trouwens maar 
gedurende een relatief korte periode gefluctueerd, te weten van 29 september 
tot 24 oktober 1969, de tijd die nodig was om een nieuwe pariteit te bepalen.  
Het was niet aanbevelenswaardig de statuten van het IMF te wijzigen om 
bepaalde valuta's gedurende een lange periode te laten vlotten.  Het zou 
eveneens te betreuren zijn als landen zelf zouden mogen beslissen over kleine 
wijzigingen - telkens ten belope van enkele procenten - van de pariwaarde van 
hun munt.  Achtereenvolgende pariteitswijzigingen konden alleen maar onrust 
bij het publiek in het leven roepen en de speculatie in de hand werken.  Een 
verruiming van de fluctuatiemarges voor de valuta's van de EEG kon zeker 
niet in overweging worden genomen, gelet onder meer op het Europese 
landbouwbeleid.  Desnoods viel er te denken aan de verruiming van de 
koersmarges tussen de valuta's van het EEG-blok en die van andere landen. 
 Ook in de vergadering van de plaatsvervangers van de Groep van Tien 
op 23 april 1970 pleitten de Angelsaksische vertegenwoordigers voor 
wijzigingen van het wisselkoersmechanisme271.  De meeste EEG-
vertegenwoordigers, behalve Duitsland en in mindere mate Italië, stonden hier 
veeleer negatief tegenover; wisselkoersen moesten zo vast mogelijk zijn en het 
enige dat in overweging kon worden genomen, was een verruiming van de 
koersmarges.  Op een nieuwe vergadering van de plaatsvervangers der Tien 
hechtten de leden hun goedkeuring aan het standpunt van de bewindvoerders 
van het IMF waarin dezen zich hadden uitgesproken tegen al te radicale 
voorstellen inzake flexibiliteit272.  De Bank was van mening dat België, meer 
dan om het even welk ander land, moest vasthouden aan het beginsel van de 
monetaire stabiliteit, in casu de handhaving van vaste pariteiten met geringe 
fluctuatiemogelijkheden rond de pariteit.  De Bank was er met name voor 
bevreesd dat monetaire manipulaties uiteindelijk het enige instrument zouden zijn 
om een fundamentele onevenwichtigheid recht te trekken.  Marcel D'Haeze, 
directeur-generaal van de Thesaurie en de Staatsschuld, vroeg Snoy zich op de 
jaarvergadering van het IMF in Kopenhagen duidelijk te kanten tegen om het 
even welk voorstel dat in de richting ging van fluctuerende wisselkoersen.  Om 
de cohesie tussen de landen van de EEG in de hand te werken had de minister 
er evenwel geen bezwaar tegen dat de Belgische afvaardiging een meer 
inschikkelijke houding zou aannemen.  Snoy voelde wel iets voor het plan van 



De internationale betrokkenheid 

 

77 

Ossola, plaatsvervangend voorzitter van de Groep van Tien, dat een grotere 
flexibiliteit van de wisselkoersen wilde aanvaarden, niet tussen de EEG-landen 
maar tussen deze landen en derde landen273.  Vóór de jaarvergadering van het 
IMF in Kopenhagen kwamen de ministers van Financiën en de centrale-
bankpresidenten van de EEG op 9 en 10 september 1970 een laatste maal 
samen in Luxemburg om een gezamenlijk standpunt in te nemen.  Ossola 
leidde het debat in.  Hij verdedigde de monetaire identiteit van Europa via een 
flexibiliteit op wereldvlak.  De Strycker was daar radicaal tegen en noemde de 
voorstelling van Ossola "trop habile" zelfs "machiavélique" omdat ze de flexibiliteit 
wilde bedekken met de mantel der liefde van de Europese integratie.  
Emminger van zijn kant wees op de gevaren van het Amerikaanse beleid.  Een 
middel om zich daarvoor te behoeden was een verruiming van de marges.  Hij 
sprak van een Europese "Individualisierung" die een "Distanzierung" tegenover de 
dollar mogelijk zou maken.  Boven alles moest men tijd winnen om het project 
van de Europese economische en monetaire unie een kans op slagen te 
geven274.  Al met al sloot men een zekere verruiming van de marges boven en 
beneden de pariteit niet absoluut uit.  Deze thesis werd in de loop van de 
vergadering met name verdedigd door Guido Carli, gouverneur van de Banca 
d'Italia, anderen stonden er dan weer twijfelachtig tegenover275. 
 Op de bijeenkomst van het IMF op 21 september 1970 in Kopenhagen 
was de problematiek weer aan de orde.  De bewindvoerders hadden hiervoor 
een omstandig verslag over de werking van het internationaal monetair bestel 
opgemaakt.  Ze kwamen tot de bevinding dat het in zijn geheel goed had 
gefunctioneerd, dat het geenszins een beletsel was geweest voor een 
aanzienlijke ontwikkeling van de internationale handel en dat, ofschoon 
bepaalde landen zich gedwongen zagen de pariteit van hun valuta te wijzigen, 
deze wijzigingen over het algemeen toch op geordende wijze en met de 
goedkeuring van het Fonds waren doorgevoerd.  De Executive Directors 
verklaarden evenwel dat in verscheidene gevallen te laat werd gedevalueerd.  
De experts van het IMF wezen zowel volledig vrij fluctuerende wisselkoersen 
als een forse verruiming van de bandbreedte, bijvoorbeeld tot 5 procent ter 
weerszijden van de pariteiten, van de hand.  De marktfactoren - vraag en 
aanbod naar valuta's - waren huns inziens geen betrouwbare indicatie voor de 
waarde van een munt en fluctuerende wisselkoersen waren een storende factor 
in het handelsverkeer.  Een derde variant, automatische pariteitsveranderingen 
op grond van bepaalde economische indicatoren, waaronder de gemiddelde 
stand van de wisselkoers in een voorafgaande periode van bijvoorbeeld drie of 
zes maanden of de stand van de monetaire reserves, vond evenmin genade in 
de ogen van de bewindvoerders.  Het ging om pariteitsveranderingen van 
geringe omvang, doch veel frequenter dan in het verleden, ook wel glijdende, 
kruipende, sluipende pariteiten genoemd, in het Engels het  crawling peg system.  
Dit strookte geenszins met het begrip fundamentele onevenwichtigheid, een van de 
basisbeginselen van het IMF om tot pariteitswijzigingen te mogen overgaan276. 
 Na het afwijzen van deze drie radicale voorstellen, gaven de 
bewindvoerders als hun mening te kennen dat bepaalde aanpassingen 
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eventueel wel konden.  Zonder concrete voorstellen te doen, suggereerden ze 
de studie van een geringe verruiming met 1 à 2 of zelfs 3 procent van de 
fluctuatiemarges ter weerszijden van de pariteit.  Men kon inderdaad van 
oordeel zijn dat een marge van 1 procent boven en beneden de pariteiten te 
eng was en dat zij het de centrale banken niet mogelijk maakte zich te 
vrijwaren tegen bruuske speculatieve kapitaalbewegingen.  Volgens sommigen 
zouden de fluctuaties van de wisselkoersen breder moeten zijn alvorens 
centrale banken verplicht zouden zijn hun reserves in te zetten.  Een ander 
idee was een verruiming van de bevoegdheid van het IMF.  In uitzonderlijke 
omstandigheden en voor beperkte periodes zou het landen kunnen machtigen 
hun vaste wisselkoers los te laten en een zwevende koers in te voeren om het 
hoofd te bieden aan een noodsituatie, in afwachting dat een nieuwe pariteit 
kon worden vastgesteld.  Toen had het IMF deze bevoegdheid niet en het 
zweven van de Canadese dollar druiste in tegen de statuten van het Fonds.  
Een andere mogelijkheid bestond erin aan de pariteit van de valuta's vaker dan 
vroeger geringe - alhoewel niet automatische - wijzigingen aan te brengen277.  
Tijdens de jaarvergadering van het IMF verklaarde minister van Financiën 
Snoy et d'Oppuers dat zelfs de twee laatstgenoemde stelsels zijns inziens geen 
echte verbetering van het stelsel omvatten.  Ze zouden veeleer nieuwe vormen 
van onzekerheid en instabiliteit in het leven roepen278. 
 In de regentenraad wees Ansiaux erop dat er vrij grote menings-
verschillen binnen de Zes waren.  Emminger, vice-president van de Deutsche 
Bundesbank, was een fervent voorstander van een verruiming der 
fluctuatiemarges, bijvoorbeeld zelfs tot 3 procent279.  In die omstandigheden 
zou de pariteitswijziging van een munt heel natuurlijk via de markt tot stand 
komen en gemakkelijk door een politieke beslissing bekrachtigd kunnen 
worden.  Van hun kant waren Frankrijk, Nederland en de Bank duidelijk 
gekant tegen een noemenswaardige verruiming van de marges.  Men kon zich 
immers afvragen of een verruiming van de marges de speculatie, die men wou 
vermijden, niet veeleer in de hand zou werken.  De reacties van de markten 
waren ten enen male onvoorspelbaar280. 
 Na de jaarvergadering van het IMF bestudeerden de experts van het 
Fonds de kwestie van de flexibiliteit verder.  Volgens de Strycker gaven deze 
discussies, en de ruchtbaarheid die er in de pers aan werd gegeven, mede 
aanleiding tot speculatie tegen bepaalde valuta's en kwamen dus erg ongelegen.  
Hij stelde voor dat André van Campenhout, Belgisch bewindvoerder, bij zijn 
collega's zou lobbyen om een einde te maken aan de desbetreffende 
gedachtewisseling.  In de visie van de Bank konden in bepaalde gevallen 
flexibele wisselkoersen wel worden toegestaan, zij het onder toezicht van het 
Fonds.  Daarop werkte van Campenhout met instemming van de Bank een 
formule uit.  Volgens deze formule zou het IMF aan een lidstaat een grotere 
noteringmarge dan 1 procent kunnen toestaan, in bepaalde omstandigheden, 
onder vastgestelde voorwaarden en voor een korte termijn.  De EEG-collega's 
van de Belgische executive director hadden veel voorbehoud.  Vooral de 
Duitse bewindvoerder was erg negatief want hij beschouwde een en ander als 
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een kritiek op het monetaire en wisselkoersbeleid van de Duitse 
Bondsrepubliek.  Ook Baron Mackay, directeur van De Nederlandsche Bank, 
toonde zich ietwat verwonderd over het voorstel van van Campenhout281.  
Daarop suggereerde van Campenhout het overleg van Washington naar het 
Europese vasteland over te hevelen.  De Strycker deed dat in Bazel.  Minister 
van Financiën Snoy leek evenwel aangetrokken door de voorstellen van zijn 
Nederlandse collega Witteveen die een verbreding tot 2 procent voorstond om 
de weerslag van renteverschillen meer afdoend te maken.  Snoy wou, zoals zijn 
Italiaans collega, zelfs verder gaan - 3 procent - als hiermee de Europese 
monetaire unie zou worden bevorderd.  Ook Duitsland was voorstander van 
een verruiming om zich te beveiligen tegen speculatieve kapitaalbewegingen.  
De directie van de Bank bleef een voorkeur hebben voor de formule van van 
Campenhout282. 
 In Bazel besprak het Comité van centrale-bankpresidenten van de EEG 
het probleem op 10 en 11 juli 1971283.  Op een officieuze bijeenkomst in 
tegenwoordigheid van Pierre-Paul Schweitzer, directeur-generaal van het IMF, 
scheen er een vrij brede consensus te bestaan over een zekere vergroting van 
de bandbreedte.  Toch bleef het uiterst moeilijk om de Zes op één lijn te 
krijgen, gelet op de uiteenlopende standpunten van Duitsland en Frankrijk.  
Ook de groep der Tien slaagde er niet in een gemeenschappelijke visie te 
ontwikkelen284.  Volcker gaf daarop te kennen dat bij gebrek aan 
overeenstemming de VS unilateraal zouden voorstellen om de marges van 1 op 
2 procent te brengen.  In de raad van bestuur van het IMF deed William B. 
Dale, Amerikaans bewindvoerder, voorstellen die aan de volgende 
jaarvergadering van het Fonds zouden worden voorgelegd.  Samenvattend 
hield het voorstel van de Amerikaanse afgevaardigde in dat als een land zich 
geplaatst zag voor een zeer omvangrijke toevoer van speculatief kapitaal, het 
eigenmachtig ertoe zou mogen besluiten de marges voor de fluctuaties van de 
wisselkoersen tijdelijk van 1 procent op 2 procent of zelfs op 3 procent ter 
weerszijden van de pariteit te brengen.  Een dergelijke beslissing zou 
eenvoudig ter kennis moeten worden gebracht van het IMF.  Ook zou volgens 
het Amerikaans voorstel elke lidstaat die van oordeel was dat de pariteit van 
zijn munt niet meer overeenstemde met de werkelijkheid, deze munt 
gedurende een zekere tijd mogen laten zweven, mits toestemming werd 
verkregen van het Fonds dat de voorwaarden van dit fluctueren zou bepalen285. 
 De voorstellen van Dale vonden een weinig geestdriftig onthaal bij de 
andere leden van de Board, met name bij de Franse vertegenwoordiger.  Alleen 
de Duitse vertegenwoordiger scheen er gunstig tegenover te staan.  In een 
onderhoud met gouverneur Vandeputte verklaarden ook de Belgische bankiers 
dat naar hun oordeel en naar dat van hun voornaamste cliënten, industriëlen of 
handelaars, de koersen van de onderscheiden valuta's zo stabiel mogelijk 
moesten zijn en dat zij dus gekant waren tegen elk voorstel gericht op een 
verruiming van de fluctuatiemarges van de wisselkoersen286. 
 In het Monetair Comité van de EEG van 20 juli 1971 trachtten de 
vertegenwoordigers van de Zes een gemeenschappelijk standpunt uit te 
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werken287.  Alle leden van het Comité reageerden vrij negatief op de 
voorstellen die Dale aan de Raad van het IMF had gedaan.  Daarentegen werd 
bijzondere aandacht besteed aan het voorstel van van Campenhout.  Tot 
besluit vroeg het Monetair Comité dat het college van de bewindvoerders 
laatstgenoemd voorstel even welwillend zou onderzoeken als dat van de 
Amerikaanse Executive Director.  Minister Snoy werd constant op de hoogte 
gehouden van het verloop der onderhandelingen.  Hij was het ermee eens dat 
van Campenhout zijn voorstel officieel bij het IMF zou indienen.  In de loop 
van gesprekken met zijn collega's stelde van Campenhout vast dat ook de 
Canadese vertegenwoordiger tegen de ideeën van Dale aanleunde: Canada 
pleitte voor een verbreding tot 2,5 procent.  De vertegenwoordigers van de 
EEG-landen konden een zekere cohesie handhaven en schenen allen, hoewel 
in verschillende mate, voorstander van het voorstel-van Campenhout.  Ook de 
Indiase en de Indonesische vertegenwoordiger sloten zich bij de Belgische 
formule aan.  De Britse vertegenwoordiger pleitte dan weer voor de 
fluctuatiemarges van 2 procent aan weerszijden van de pariteit288. 
 Op 6 augustus 1971 werd van Campenhout, die zich toen in Brussel 
bevond, naar het directiecomité geroepen om een aantal gegevens te 
verstrekken over zijn besprekingen in het IMF.  Tijdens de vergadering van het 
college der bewindvoerders op 2 augustus 1971 werd geen enkele beslissing 
genomen aangezien de Executive Directors op nadere instructies van hun 
regeringen wachtten.  De Franse bewindvoerder verklaarde, zonder echter 
enige verbintenis aan te gaan, dat hij veel belang stelde in het voorstel-van 
Campenhout.  De Duitse bewindvoerder erkende dat dit voorstel een stap 
voorwaarts betekende, maar hij wees de Amerikaanse voorstellen niet zonder 
meer af.  De Italiaanse bewindvoerder zei heel gunstig te staan tegenover het 
Belgische voorstel en drong erop aan dat het college het onderzoek zou 
voortzetten289.  Het studiewerk was dus alles behalve afgerond toen president 
Nixon op 15 augustus 1971 besloot de convertibiliteit van de dollar op te 
heffen.  Eind 1971 werden de fluctuatiemarges onder de druk van de 
omstandigheden een beetje lukraak verruimd. 
 
Het tijdvak van de ad-hocbesluiten 
 
 Sommige auteurs leggen het einde van het stelsel van Bretton Woods op 
16 maart 1968 toen de centrale banken van de goudpool niet langer trachtten 
de goudprijs op de vrije markt in Londen te handhaven op 35 dollar per ons290.  
De vaste goudprijs was een van de grondpijlers van dat stelsel.  In het 
Monetair Comité van de EEG verklaarden de Franse leden, René Larre en 
Daniel Deguen, dat het statuut van de dollar fundamenteel was gewijzigd 
omdat hij niet langer vrij convertibel was tegen een vaste goudprijs.  De 
voorkeursbehandeling van de dollar in het internationaal monetair bestel zou 
ten einde lopen.  Andere leden gingen hiermee niet akkoord want de 
convertibiliteit bleef behouden voor de monetaire autoriteiten291.  Anderen 
dateren de ineenstorting op 15 augustus 1971, toen de Amerikaanse president 
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Nixon besloot de inwisselbaarheid van de dollar in goud op te schorten, terwijl 
weer andere economen de doodstrijd nog even laten duren tot maart 1973 toen 
er een einde kwam aan de periode van vaste wisselkoersen292. 
 Hoe het ook zij, 1968 was het begin van een tijdvak van besluiten ad 
hoc, waarvan het einde buiten het bestek van dit boek ligt.  Het kenmerkende 
van dit soort besluiten was dat ze niet voortvloeiden uit diepgaand studiewerk 
omtrent de op te lossen problemen, maar op staande voet werden genomen 
om een oplossing te vinden voor de dringende moeilijkheden van het ogenblik. 
 In de laatste helft van 1968, in 1969 en begin 1970 was de positie van de 
dollar relatief sterk.  De fundamentele zwakte van de dollar werd toen 
gecamoufleerd door renteverschillen met Europa.  Precies het omgekeerde 
gebeurde in de loop van 1970.  Toen in 1970 de rente in de VS werd verlaagd 
om de conjunctuur aan te zwengelen en de Bondsrepubliek het disconto 
optrok om de overbesteding af te remmen, ontstond een massale 
kapitaaluitstroom van de VS naar West-Europa, meer bepaald naar West-
Duitsland.  Toen in 1971 bovendien de handelsbalans van de VS deficitair 
werd, kreeg de dollarstroom naar Europa een enorme omvang.  De Duitse 
centrale bank moest op 5 mei in nauwelijks een uur tijd 1 miljard dollars uit de 
markt nemen om deze munt binnen de voorgeschreven bandbreedte te 
houden.  Deze massale kapitaalinvoer doorkruiste het restrictief kredietbeleid 
van de Bundesbank.  Van haar kant had de Bank op 5 mei omstreeks 11 uur al 
100 miljoen dollars moeten aankopen.  Dezelfde dag sloten de Bondsrepubliek 
Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk en Zwitserland hun valutamarkten.  
Vanaf 9 mei werden de DM en de gulden zwevende valuta's.  Dit betekende 
dat de dollarkoers in die landen door de vloer zakte en de mark en de gulden 
opwaarts begonnen te zweven.  In België kondigde het Belgisch-Luxemburgs 
Instituut voor de Wissel op 11 mei de totale scheiding van de 
gereglementeerde en de vrije markt af.  Kapitaalinvoer kon alleen nog via 
laatstgenoemde markt lopen293. 
 Het vertrouwen in de dollar keerde niet terug en de dollarkoers bleef 
onder druk.  Nadat in de eerste helft van augustus de kapitaalvlucht uit 
deVerenigde Staten Europa als een vloedgolf had overspoeld, richtte president 
Nixon zich op 15 augustus met een boodschap tot het Amerikaanse volk en de 
wereld om een wijziging van het beleid der VS aan te kondigen.  Het ging om 
volgende vijf punten: het opzeggen van de verplichting ten opzichte van het 
IMF om goud te kopen en te verkopen tegen de vaste prijs van 35 dollar per 
troy ounce fijn; de eis dat de belangrijkste handelspartners van de VS hun 
valuta's eenzijdig zouden revalueren om op die wijze een einde te maken aan 
de overwaardering van de dollar.  Die revaluatie moest van die aard zijn, dat 
het tekort op de Amerikaanse handelsbalans zou omslaan in een overschot; de 
andere landen zouden rekening moeten houden met bepaalde wensen van de 
VS op het gebied van handelspolitiek en van de internationale samenwerking, 
onder andere een rechtvaardige verdeling van de defensielasten; het instellen 
van een, als tijdelijk bedoelde, bijzondere importbelasting van 10 procent; het 
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afkondigen van een prijs- en loonstop in de VS en fiscale maatregelen voor 
stimulering van de investeringen. 
 Volgens de Nederlandse oud-waarnemend bewindvoerder in het IMF 
van der Valk was het pakket van maatregelen onder meer voorbereid door de 
commissie onder voorzitterschap van A. L. Williams die in juli 1971 een 
uitvoerig rapport over de internationale economische politiek van de VS aan 
President Nixon had aangeboden294.  De invoering van genoemde maatregelen 
werd, nog steeds volgens van der Valk, evenwel verhaast door een verzoek van 
de Bank of England aan de US Treasury voor een garantie tegen devaluatie van 
3 miljard dollartegoeden in Engels bezit.  Dit verzoek werd afgewezen295.  De 
VS hadden na deze weigering geen andere keus dan de omwisseling van dollars 
in goud tegen 35 dollar per ounce stop te zetten. 
 Na het optreden van de Amerikaanse regering werd de chaos op de 
internationale monetaire scène des te groter.  Allerwegen trokken de centrale 
banken hun steun aan de dollarkoers in.  Behalve de mark en de gulden gingen 
ook andere belangrijke valuta's zweven.  Frankrijk speelde opnieuw cavalier seul 
en hield de dollarkoers op de oude pariteit via de invoering van een dubbele 
wisselmarkt.  Voor het handelsverkeer werd de officiële steunkoers 
gehandhaafd terwijl de koers op de financiële markt vrij spel kreeg.  De 
houding van Frankrijk was ook de reden dat het voorstel van de 
Beneluxlanden om de wisselkoersen van de EEG-valuta's onderling vast te 
klinken en deze gemeenschappelijk te laten zweven tegenover de dollar niet 
aanvaardbaar bleek.  Daarom besloten de Beneluxlanden, ingaande 23 augustus 
1971, tot een gemeenschappelijk zweven ten opzichte van de dollar en een 
handhaving van vrijwel vaste onderlinge wisselkoersverhoudingen, te weten 
een maximale onderlinge koersafwijking van 1,50 procent (zie hoofdstuk 2). 
 In de regentenraad van 18 augustus 1971 vestigde gouverneur 
Vandeputte vooral de aandacht op de extra belasting van 10 procent die de 
Belgische ijzer- en staalnijverheid, de metaalverwerkende sector, de glas- en 
spiegelglasbedrijven en de textielindustrie zou treffen.  Het tweede belangrijk 
punt was de beslissing dat de convertibiliteit van de dollar in goud werd 
opgeschort.  Vroeger was deze convertibiliteit volledig, althans officieel.  
Amerika had in de voorbije jaren evenwel druk uitgeoefend op de landen die 
dollars aanhielden om te voorkomen dat het deze dollars tegen edelmetaal zou 
moeten terugkopen.  Door de beslissing van President Nixon werd de waarde 
van de dollar onzeker.  Op 16 augustus kwamen Volcker en Daane, 
respectievelijk onderstaatssecretaris van de Amerikaanse Schatkist en lid van de 
Board of governors van het Federal Reserve System, naar Londen om 
besprekingen te voeren met vertegenwoordigers van de Britse, Franse, Duitse, 
Italiaanse, Canadese en Japanse monetaire autoriteiten.  België en Nederland 
waren niet uitgenodigd.  De gesprekspartners van Amerika hadden gehoopt 
dat de VS de extra heffing van 10 procent op de import geheel of gedeeltelijk 
zouden afschaffen in ruil voor een revaluatie van andere valuta's, maar Volcker 
had geen enkele verbintenis willen aangaan296. 
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 Tijdens de volgende regentenraad betreurde regent William Fraeys, 
directeur-generaal van de NMKN, dat België in mei 1971 de Bondsrepubliek 
Duitsland en Nederland niet had gevolgd om de koers van de dollar te laten 
zweven.  Door een dergelijke beslissing had men kunnen voorkomen dat de 
Bank tot 13 augustus aanzienlijke hoeveelheden dollars had moeten opnemen 
waardoor een injectie van Belgische franken in de economie had 
plaatsgevonden.  Deze dollars waren weliswaar door swapverrichtingen gedekt, 
maar dit nam niet weg dat de vorderingen van de Bank op de VS aanzienlijk 
waren toegenomen297.  Van zijn kant constateerde regent Jef Houthuys, 
voorzitter van het ACV, dat verschillende prominenten volledig tegenstrijdige 
verklaringen hadden afgelegd: de ene was voorstander van het zo spoedig 
mogelijk herstel van de pariteiten, de andere meende dat het voordeliger was 
de valuta's te laten zweven.  De Strycker antwoordde hierop dat de Belgische 
monetaire autoriteiten hun standpunt niet hadden gewijzigd.  Ze bleven van 
oordeel dat de orde in het internationaal monetair stelsel moest worden 
hersteld en dat de valuta's derhalve een vaste wisselkoers moesten hebben en 
hun fluctuaties binnen enge perken moesten worden gehandhaafd.  Zij 
meenden dat het gebrek aan stabiliteit van de valuta's slechts tot chaos kon 
leiden en tot het nemen van verschillende en tegenstrijdige maatregelen die de 
transacties en de economische ontwikkeling zouden belemmeren. 
 Begin september vergaderden het Monetair Comité van de EEG, de 
plaatsvervangers van de Groep van Tien en de Werkgroep 3 van het Comité 
voor Economische Politiek van de OESO.  Deze drie internationale fora 
onderzochten de problemen die gerezen waren door de opheffing van de 
convertibiliteit van de dollar in goud.  Over het algemeen was men van oordeel 
dat de situatie voorshands merkelijk minder ernstig was dan eerst kon worden 
gevreesd.  Erkend werd dat de Verenigde Staten een aantal maatregelen 
moesten nemen om het evenwicht van hun betalingsbalans te herstellen.  De 
Amerikanen leken met teleurstelling te constateren dat de dollar haast geen 
depreciatie had ondergaan op de internationale markten298. 
 De Groep van Tien kwam op haar beurt op 15 en 16 september in 
Londen bijeen onder voorzitterschap van de Canadese minister van Financiën 
Benson299.  Daar bleek dat de Amerikanen geenszins geneigd waren om de 
importheffing van 10 procent af te schaffen, zolang de overige industrielanden 
geen beslissing hadden genomen nopens het revaluatiepercentage van hun 
valuta en hadden ingestemd met een betere verdeling van de burden sharing, die 
een herstel van de Amerikaanse betalingsbalans mogelijk moest maken.  De 
andere landen waren het niet eens met een eenzijdige revaluatie van hun 
munten.  Zij verlangden dat de wisselkoersherziening zou bestaan uit een 
geringe devaluatie van de dollar - men dacht aan 5 procent - en een 
verschillende grootte van revaluatie van enkele sterke valuta's300.  Ze vroegen 
bovendien dat de VS de importheffing zouden afschaffen of toch aanmerkelijk 
zouden terugschroeven.  Pierre-Paul Schweitzer van het IMF, die de 
vergaderingen bijwoonde, stelde een werkschema in drie etappes voor.  Tijdens 
de eerste etappe zou worden getracht zo spoedig mogelijk een oplossing te 
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geven aan de drie volgende problemen: de aanpassing van de diverse 
muntpariteiten, inclusief een devaluatie van de dollar ten opzichte van het 
goud; de verruiming van de fluctuatiemarges; het probleem van de 
Amerikaanse extra heffing van 10 procent.  Tijdens de tweede etappe zou 
worden bestudeerd door welke maatregelen de Amerikaanse betalingsbalans 
kon worden verbeterd en de convertibiliteit van de dollar in goud weer kon 
worden ingevoerd.  Gedurende de derde etappe zou worden overgegaan tot 
het onderzoek van een fundamentele hervorming van het internationale 
monetaire stelsel301.  De geschiedenis leert dat de tweede etappe met een sisser 
afliep. 
 Op de jaarvergadering van het IMF eind september 1971 verklaarde 
John Connally, staatssecretaris van de Amerikaanse Schatkist, zich opnieuw 
tegenstander van een devaluatie van de dollar, die hij als een stap terug 
beschouwde in het licht van het streven van zijn land om de rol van het goud 
in een nieuw internationaal monetair stelsel te verminderen, zo niet uit te 
schakelen.  In wezen herhaalde hij het permanente Amerikaanse standpunt dat 
de buitenwereld zich moest aanpassen.  'The dollar, our currency, your problem', was 
één van de vele uitdrukkingen die in dit verband circuleerden.  Connally gaf 
blijk van een harde en onbuigzame houding en liet horen dat de deelneming 
van de VS aan een nieuw internationaal monetair stelsel zou afhangen van een 
volledig en duurzaam herstel van de Amerikaanse betalingsbalans.  Hij 
verheelde niet dat een dergelijk herstel niet uitsluitend kon worden 
bewerkstelligd door monetaire aanpassingen en dat deze laatste gepaard 
zouden moeten gaan met handelsarrangementen die voor de Amerikaanse 
producten een normale afzet op de wereldmarkten verzekerden.  Hij stelde de 
intrekking van de Amerikaanse importheffing van 10 procent niet afhankelijk 
van een betere verdeling van de lasten (burden sharing), maar verzette zich tegen 
de door Japan genomen protectionistische maatregelen en tegen het Europese 
landbouwbeleid.  Ten slotte legde Connally de nadruk op het feit dat de andere 
landen hun valuta moesten laten schommelen, zonder interventie van de 
centrale banken, zodat deze valuta's ongehinderd hun natuurlijk 
evenwichtspunt ten opzichte van de dollar zouden vinden.  Over het 
goudprobleem werd, volgens Vandeputte, haast niet gesproken.  Het stond 
echter vast dat het edel metaal een kleinere rol zou gaan spelen en dat de dollar 
niet langer de vooraanstaande plaats zou kunnen behouden in de reserves van 
de centrale banken.  Waarschijnlijk zou men de richting uitgaan van een 
verbetering van het stelsel der trekkingsrechten.  De vervanging van de dollar 
door trekkingsrechten was zeer goed denkbaar in de betrekkingen tussen 
centrale banken maar zou geen antwoord bieden op de vraag welke valuta 
grote internationale ondernemingen en handelsbanken voortaan moesten 
aanhouden.  Hoe dan ook, het eerste probleem dat moest worden opgelost was 
dat van de vaststelling van nieuwe pariteiten en van ruimere fluctuatiemarges 
dan vroeger om speculatief kapitaalverkeer tegen te gaan302. 
 Kort daarna analyseerde de Studiedienst van de Bank de crisis in het 
internationale betalingsverkeer.  De conclusie was dat een algemene aanpassing 
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van de pariteiten ongetwijfeld zou bijdragen tot een verbetering van de 
internationale betalingen, maar dat deze oplossing toen niet te verwezenlijken 
leek en dat ze niet zou volstaan om alle moeilijkheden te verhelpen.  Directeur 
Beauvois was van oordeel dat het wenselijk was gedurende een 
overgangsperiode opnieuw vaste pariteiten in te voeren binnen bepaalde 
monetaire zones - bijvoorbeeld de EEG - en de wisselkoersen te laten 
fluctueren tussen de valuta's van de onderscheiden zones.  Vice-gouverneur De 
Strycker was het hiermee eens.  Een terugkeer tot het vroegere stelsel leek hem 
illusoir, rekening houdend met de gewijzigde basisgegevens.  Men zou 
stabiliteit in de Europese monetaire zone moeten laten samengaan met een 
zekere flexibiliteit tegenover andere monetaire zones.  Beauvois vroeg in het 
comité dat de Bank niet alleen de Belgische publieke opinie maar ook de 
internationale zou voorlichten over de verwikkelingen voortvloeiend uit de 
verstoring van de internationale monetaire orde.  Hij stelde voor een beroep te 
doen op professor Robert Triffin.  Bijgevolg vroeg de Bank deze laatste naar 
Brussel te komen.  Ze stelde hem voor een artikel onder zijn naam te 
publiceren in het tijdschrift van de Bank303. 
 Triffin zou zich daarbij moeten laten leiden door de zienswijze van het 
Departement Studiën, voor zover die opinie met de zijne strookte.  Een artikel 
van de hand van de internationaal bekende topeconoom zou, zo dacht de 
Bank, een veel ruimer gehoor vinden dan wanneer het naamloos zou worden 
gepubliceerd.  Triffin kreeg van de Bank een riant honorarium - 50.000 frank 
van 1971, bijna 5.000 euro van 2.003 - uitbetaald304.  De Bank verantwoordde 
dit uitzonderlijk honorarium met het argument dat Triffin naar Brussel was 
gekomen om daar, in een zeer kort tijdsbestek, een artikel klaar te stomen in 
samenwerking met directeur Beauvois en diens medewerkers van het 
departement Studiën.  In het novembernummer 1971 verscheen het bewuste 
artikel onder de titel Wat gedaan tegenover de afglijding naar de jaren 30?  In zijn 
besluit slaakte Triffin een angstkreet tegenover de aarzelingen en de onenigheid 
die de EEG sedert 15 augustus 1971 lamlegden.  Hij wees op de 
verschrikkelijke verantwoordelijkheid van de EEG ten opzichte van het 
dreigende gevaar van een terugval in het protectionisme "sauve qui peut" van de 
jaren 1930.  De oplossing was nochtans eenvoudig: de uitvoering van de 
wezenlijke punten van het plan-Werner door de eerste fasen ervan te 
bespoedigen (zie hoofdstuk 2). 
 Op 3 november 1971 woonde gouverneur Vandeputte de vergadering 
van de ministers van Financiën van de EEG in Versailles bij.  Daar overheerste 
de mening dat de VS de dollar met circa 5 procent zouden moeten devalueren 
tegenover het goud.  Alsdan zou een opwaardering van de Duitse munt met 
om en bij de 5 à 6 procent in overweging worden genomen alsmede een kleine 
revaluatie van de Belgische frank en de gulden, met ongeveer 2 à 3 procent.  
De pariteit van het pond, de Franse frank en de Italiaanse lire zou ongewijzigd 
blijven.  Als geen akkoord over dit voorstel haalbaar was, zouden de EEG-
landen spilkoersen voor hun valuta's moeten vastleggen, betrekkelijk nauwe 
fluctuatiemarges tussen hun munten en een ruimere bandbreedte tegenover de 
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dollar305.  Vice-gouverneur de Strycker had omstreeks hetzelfde tijdstip een 
nota afgegeven aan de leden van het Monetair Comité van de EEG om een 
actieprogramma, Avant-projet de programme d'action pour le groupe des Dix, op te 
stellen dat op de komende vergadering van de Groep zou worden 
voorgelegd306.  Op zijn vergadering van 7 en 8 november 1971 was ook het 
Comité van presidenten van de centrale banken van de EEG van mening dat 
men de valuta's niet langer kon laten zweven en dat dringende beslissingen 
voor de hand lagen307.  Grondige hervormingen in de nabije toekomst waren 
niet haalbaar, men moest zich derhalve houden aan het systeem dat vóór 
15 augustus 1971 van kracht was met dien verstande dat een herstel van de 
convertibiliteit van de dollar volledig illusoir was en dat een herstel van het 
evenwicht van de Amerikaanse betalingsbalans evenmin in het verschiet lag.  
De presidenten meenden dat het internationaal monetair stelsel pas veel later 
in zijn geheel zou kunnen worden herzien. 
 Op de conferentie van de groep van Tien op 30 november en 
1 december 1971 leek een doorbraak mogelijk.  De plaatsvervangers hadden 
op 29 november een document ontvangen van de Amerikanen waaruit bleek 
dat de VS nog steeds niet van plan waren de dollar formeel te devalueren en 
van mening waren dat de gemiddelde revaluatie der valuta's van de andere 
OESO-landen 11 procent moest bedragen, anders konden ze de afschaffing 
van de extra importheffing niet in overweging nemen.  Ook wensten de VS dat 
de marges waarbinnen de valuta's konden fluctueren op 3 procent werden 
gebracht ter weerszijden van de pariteit.  Het was de eerste maal dat de 
Amerikaanse autoriteiten met nauwkeurige cijfermatige voorstellen op de 
proppen kwamen.  Bovengenoemd percentage van 11 procent was het 
gewogen volume van de import en export van de VS tegenover de OESO-
landen.  De volgende dag verwierpen de ministers van Financiën en de 
centrale-bankpresidenten van de EEG-landen eenparig de Amerikaanse 
voorstellen.  Gelet op deze patstelling stelde Connally voor om de debatten te 
beëindigen en het onderzoek op 17 en 18 december in Washington te 
hervatten.  Met spijt constateerde gouverneur Vandeputte dat belangrijke 
vraagstukken, zoals de convertibiliteit van de dollar zelfs niet ter sprake waren 
gekomen.  Een aantal landen stonden gunstig tegenover de verbreding van de 
marges van 1 tot 2 procent en zelfs tot 3 procent ter weerszijden van de 
pariteit; een dergelijke verbreding zou de speculatie ontmoedigen en de 
noteringen meer in overeenstemming brengen met de economische en 
financiële werkelijkheid308. 
 Op 13 en 14 december volgde een nieuwe vergadering van de 
centralebankpresidenten in Bazel.  Volgens de Franse en Belgische 
gouverneurs moest er een overeenkomst met de VS tot stand komen 
betreffende het gebruik van de dollars die centrale banken nog zouden moeten 
overnemen.  Ook Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk waren van 
mening dat deze gedachte zich opdrong.  Alleen Duitsland was 
onvoorwaardelijk bereid dollars te aanvaarden.  President Zijlstra van De 
Nederlandsche Bank zou tevreden geweest zijn met een verklaring van de VS 
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waarin ze de verbintenis zouden aangaan de door de centrale banken 
aangekochte dollars terug te betalen, volgens de Fransen en de Belgen een 
volstrekt onvoldoende toegeving.  Een definitief akkoord op de bijeenkomst in 
Washington van de ministers van Financiën en van de presidenten der 
circulatiebanken leek dientengevolge weinig zeker.  Middelerwijl had 
Vandeputte ook een onderhoud gehad met de eerste minister, de vice-eerste 
minister en de minister van Buitenlandse Handel.  Premier Gaston Eyskens 
was van oordeel dat de nieuwe pariteit van de frank niet meer dan 3 procent 
boven die van de Franse frank zou mogen liggen, anders zou de ministerraad 
de toestand opnieuw moeten onderzoeken309. 
 Op 14 december voerde president Nixon op de Azoren bilaterale 
besprekingen met zijn Franse ambtgenoot Pompidou.  Hieruit bleek dat, onder 
bepaalde voorwaarden, de Verenigde Staten zich niet langer zouden blijven 
verzetten tegen een devaluatie van hun munt.  Op 17 en 18 december 
bereikten de monetaire beleidsmakers van de Groep van Tien in Washington 
een overeenkomst.  Dit akkoord wordt ook wel aangeduid als het Smithsonian 
Agreement omdat de beraadslagingen van de Tien in het Smithsonian Institute, 
gevestigd in Washington D.C., waren gevoerd.  De overeenkomst voorzag in 
het herstel van de vaste wisselkoersen en een herschikking van de valuta's van 
de groep van Tien, later gevolgd door andere landen.  Van sommige valuta's - 
Duitse mark, Belgische frank (+ 2,76 procent), Nederlandse gulden, yen - werd 
de goudwaarde verhoogd, ze revalueerden, terwijl andere zoals de dollar en de 
Italiaanse lire devalueerden, respectievelijk met 7,89 en 1 procent.  In andere 
gevallen, zoals de Franse frank en het pond sterling, bleef de oude goudwaarde 
gehandhaafd, terwijl de Canadese dollar het zwevend buitenbeentje bleef.  De 
officiële goudprijs steeg van 35 tot 38 dollar per troy ounce.  Een tweede 
beslissing in Washington vormde de verbreding van de koersfluctuaties boven 
of onder de pariteit of spilkoers van 1 tot 2,25 procent, zodat de bandbreedte 
4,5 procent werd, in plaats van de onder het Bretton Woods-stelsel vigerende 
2 procent.  De Amerikaanse regering was echter niet bereid opnieuw de 
verplichting te aanvaarden om tegen de gewijzigde prijs goud te kopen of te 
verkopen.  Wel verklaarde ze zich bereid de extra invoerheffing van 
15 augustus ongedaan te maken310. 
 De Fransen en de Belgen hadden gewenst dat de schommelingsmarges 
niet zouden uitgaan boven 1,75 à 2 procent, maar de Duitsers en de Italianen 
wilden de marges verruimd zien tot 3 procent.  Het was ten slotte op voorstel 
van Anthony Barber, kanselier van de Britse Schatkist, dat overeenstemming 
werd bereikt over een percentage van 2,25 procent, zowel naar boven als naar 
beneden.  Europese valuta's onderling zouden 4,5 procent tegenover elkaar 
kunnen schommelen (tegen vroeger 1,5 procent).  In het uiterste geval bedroeg 
de speling tussen de minimum- en de maximumkoers van de valuta's, behalve 
de dollar, sindsdien 9 procent.  Dit percentage kon ongetwijfeld pas worden 
bereikt als, na verloop van tijd, de posities van twee valuta's tegenover de dollar 
zich volledig hadden omgekeerd.  In haar jaarverslag over 1971 schreef de 
Bank dat wisselkoersen waarvan de schommelingen in vrij korte periodes een 
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dergelijke omvang konden aannemen, niet merkbaar verschilden van zwevende 
koersen311.  Een ander negatief element was het feit dat het karakter van de 
bereikte overeenkomst geen duidelijke stabiliteit vertoonde.  De VS gaven 
duidelijk te verstaan dat zij niet wensten te discussiëren over het probleem van 
de dollar balances, evenmin als over het lot van de dollars die de centrale banken 
nog zouden moeten accumuleren ingeval de Amerikaanse betalingsbalans een 
sterk tekort zou blijven vertonen.  Alleen minister van Financiën Snoy had 
getracht dit probleem aan te kaarten maar hij werd door niemand gesteund.  
Met name de Duitsers, die zich bijzonder voldaan verklaarden omdat de 
Deutsche Mark niet meer zou zweven, hadden er absoluut geen belangstelling 
voor. 
 De overeengekomen wijziging van de officiële goudprijs kreeg haar 
formele beslag door de goedkeuring van het Amerikaans congres op 8 mei 
1972.  Tot die datum moest het IMF blijven werken met de oude goudprijs van 
35 dollar per ons, terwijl op de valutamarkten de dollarkoers aan het akkoord 
van Washington was aangepast.  Om die kwestie op te lossen voerde het IMF 
het begrip central rate of spilkoers in.  Deze kwam in de plaats van de officiële 
pariteiten of par values.  Van zijn kant verving het College der bewindvoerders in 
de boeken van het IMF de dollar als rekeneenheid door de sdr. 
 De overeenkomst van Washington was een laatste stuiptrekking van het 
Bretton Woods-stelsel.  De nieuwe koersverhoudingen werden al spoedig 
blootgesteld aan speculatieve aanvallen.  In juni 1972 was de druk op het pond 
sterling, wellicht overgewaardeerd door de beslissingen van Washington, zo 
groot, dat het pond ging zweven.  Ook de dollar had in 1972 enkele malen 
onder druk gestaan.  De kapitaalvlucht uit de VS nam ten slotte zodanige 
afmetingen aan dat de regering tot een tweede devaluatie besloot op 
12 februari 1973 ditmaal met 10 procent.  Er kwam evenwel geen einde aan de 
onrust met betrekking tot de dollar.  De Europese centrale banken moesten 
dollars blijven ophopen omdat de dollar het onderste interventiepunt had 
bereikt.  Op 1 maart 1973 namen de centrale banken van Europa en Japan 
ongeveer 3,4 miljard dollar uit de markt, een bedrag dat nog nooit tevoren op 
één dag was opgetekend.  Ze sloten de wisselmarkt op 2 maart.  De 
Beneluxlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, Denemarken, Frankrijk, 
Noorwegen en Zweden gingen gezamenlijk zweven ten opzichte van de dollar.  
Op een vergadering van een uitgebreide Groep van Tien op 16 maart 1973 in 
Parijs kwam er een regeling uit de bus, die in de plaats kwam van de 
overeenkomst van Washington.  Het streven vaste wisselkoersen te handhaven 
werd verlaten voor een stelsel van zwevende valuta's, behalve in EEG-verband 
(zie hoofdstuk 2). 
 
Tot slot 
 
 Tijdens de beschouwde periode bleef de Bank trouw aan haar 
basisfilosofie; die steunde, enerzijds, op het verdedigen van vaste wisselkoersen 
en, anderzijds, op het IMF als vehikel voor de creatie van nieuwe 
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reservebestanddelen.  Het meeste succes boekte de Bank bij de 
totstandkoming van de Algemene Leningsovereenkomsten en de creatie van de 
bijzondere trekkingsrechten.  Haar basisfilosofie heeft echter niet gezegevierd 
in vele andere domeinen, zodat ze niet echt tevreden kon terugblikken op 
vijftien jaar internationale monetaire diplomatie.  Als kleine centrale bank had 
ze immers weinig of geen vat op vele meestal politiek gekleurde internationale 
monetaire ad-hocbeslissingen.  Na de dollarcrisis die op de tweede devaluatie 
in februari 1973 volgde en die de wankele resultaten van de monetaire 
conferentie van Washington van december 1971 onderuithaalde, bestond er 
geen wereldwijd betalingsstelsel meer en kende de wereld, afgezien van enkele 
EEG-landen, een systeem van vlottende wisselkoersen312.  De goudvoorraden 
van de centrale banken waren vrijwel bevroren, want geen enkele bank was 
nog bereid goud af te staan tegen de officiële prijs die buiten elke verhouding 
stond tot de marktnoteringen.  In 1978 verdween het goud dan definitief als 
plechtanker van monetaire stabiliteit toen het tweede amendement op de 
statuten van het IMF van kracht werd.  Het goud had geen officiële prijs meer 
en de bijzondere trekkingsrechten kwamen in de plaats van het goud als 
rekeneenheid van het IMF. 
 De pogingen om de, aanvankelijk enthousiast onthaalde, bijzondere 
trekkingsrechten in de plaats van het goud te stellen zijn ook mislukt.  In eerste 
instantie leek het alsof de VS geestdriftige voorstanders waren van de BTR's, 
maar dat was slechts schijn313.  Ze hebben de BTR's omhelsd om het goud 
verder weg te drukken.  Niet zodra was het goud verdwenen of de 
Amerikaanse liefde bekoelde.  Alhoewel de creatie van de BTR's conceptueel 
een belangrijke vernieuwing vormde, ja zelfs een revolutie, zijn ze in de praktijk 
allengs een marginaal bestaan gaan leiden, aldus gouverneur Jean Godeaux in 
1985314.  Een andere belangrijke medespeler, de vroegere president van De 
Nederlandsche Bank, Jelle Zijlstra, beschreef de BTR's in zijn memoires als een 
museumstuk315 of een functieloze bezienswaardigheid316.  Uit een en ander 
volgde dat er geen volwaardig internationaal betaalmiddel meer was, geen 
goud, geen BTR's.  Het eindresultaat was weer een oppermachtige dollar in het 
internationale betalingsverkeer.  Via allerlei bressen stroomden de dollars weer 
de Bank binnen: haar contante dollarbezit steeg van 35 miljard frank eind 1971 
tot 75 miljard frank in 1973 en meer dan 100 miljard in 1975317. 
 Pas in het laatste decennium van de twintigste eeuw kwam er weer enige 
ordening in het internationale monetaire bestel, vooral door de grotere 
monetaire cohesie binnen de EEG, die uitliep op een echte monetaire unie met 
een eigen geldeenheid, de euro.  Van een echt mondiaal monetair stelsel met 
een voldoende mate van vastheid tussen het driepolig systeem de euro, de 
dollar en de yen, de drie grote wereldvaluta's, was er in 2002 evenwel ook nog 
geen sprake. 
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gewerkt door een beslissing van de Amerikaanse Treasury uit de jaren dertig van de 
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moest vallen alvorens verscheping van Zuid-Afrikaans goud naar New York winstgevend 
werd.  Omgekeerd kon elke centrale bank, die goud wou kopen om het in Londen of in 
haar eigen kluizen op te slaan, het zich veroorloven tot maximum 35,20 dollar te betalen in 
Londen alvorens in New York een goedkopere bron te vinden.  Die 35,20 dollar vormden 
het zogenaamde gouduitvoerpunt in New York.  De breedte van de marges loco New York 
bracht mee dat de Londense markt zowel voor kopers als verkopers betere voorwaarden 
bood.  Arbitrageverrichtingen - goud kopen in New York en het verkopen in Londen - 
lagen in die omstandigheden voor de hand.  Coombs, p. 47. 

16 Coombs, p. 50. 
17 De prijs bereikte bijna 41 dollar.  Op 19 oktober meldden enkele Londense dagbladen dat 

senator John Fitzgerald Kennedy, toenmalig kandidaat voor het presidentschap, in 
particuliere gesprekken zou hebben verklaard "If I become President next month I might revalue 
gold".  De volgende dag ontkende de perschef, de bekende Pierre Salinger, dat de senator 
ooit een dergelijke uitspraak had gedaan.  Geciteerd door van der Valk, p. 59.  In de RR van 
26.10.1960 verklaarde Ansiaux dat, in theorie althans, centrale banken in New York goud 
konden kopen om het in Londen te verkopen - en vice-versa - zodat de noteringen er niet 
zouden mogen afwijken van de pariteit van 35 dollar per ons, vermeerderd of verminderd 
met de provisie van de Amerikaanse Schatkist en met de eventuele transport- en 
verzekeringskosten, dit was toen maximum 35,24 dollar en minimum 34,76 dollar.  In de 
praktijk speelde de arbitrage haar rol niet meer, omdat de Europese centrale banken, gelet 
op de goudverliezen van de Amerikaanse Thesaurie, ervan hadden afgezien bij haar goud te 
kopen en het op de markt te verkopen.  Bij gebrek aan verkopers moest een plotse 
toeneming van de vraag noodzakelijkerwijze een sterke hausse veroorzaken. 

18 RR 09.10.1961. 
19 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/39. Map: Correspondance avec A. van  

Campenhout. Brief van 28.10.1960 van A. van Campenhout aan Ansiaux.  In The Wall Street 
Journal van 28 oktober verscheen een artikel "US warns gold speculators it would finance Britain in 
fight on price spiral" waarin stond dat "the US buys gold from the Bank of England and sells gold to 
the Bank of England at the official price", een ietwat cryptische omschrijving. 

20 De Bank bleef trouw aan haar beleid dat erin bestond geen wisselkoersrisico te lopen.  Als 
het munten gold die gedekt waren door bilaterale of multilaterale betalingsakkoorden, met 
wisselwaarborg, die onder de toepassing vielen van de wet van 28 juli 1948, kreeg de Bank 
de staatsgarantie.  De dollar maakte geen deel uit van de groep.  Zie RR 26.10.1960 en 
bijlage (secret) over een informele ontmoeting van de presidenten op de BIB op 6 november 
1960 bij de notulen van het DC 08.11.1960.  Hierin stond dat Europese centrale banken 
geen goud in Londen zouden kopen zonder vooraf een seintje te geven aan de Bank of  
England.  Zie ook RR 09.11.1960. 

21 RR 18.01.1961. 
22 DC 14.11.1961. 
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23 Coombs, pp. 60-64 ; DC 10.10.1961 en 14.11.1961. 
24 Coombs, p. 60. 
25 Onderhoud tussen centrale bankiers in het kader van de BIB in Bazel, correspondentie met 

de BIB en DC 12.10.1962. 
26 DC 14.11.1961. 
27 DC 14.11.1961. 
28 Tijdens de periode van 6 november tot 2 december 1961 (DC 12.12.1961) was de 

goudmarkt per saldo koper ten belope van 17 miljoen dollar (aandeel Bank 640.000 dollar), 
zijnde het verschil tussen een vraag van 59 miljoen en een aanbod van 42 miljoen dollar 
(nieuw ontgonnen goud, verkopen door Rusland). 

29 DC 12.12.1961 en NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/60. Map: Note sur les 
droits et obligations des banques centrales, membres du pool de l'or. 

 De leden van het syndicaat zouden zoals voorheen geen goud in Londen of nieuw 
ontgonnen goud aankopen, maar zouden er wel mogen verkopen of dit onder mekaar of 
met de BIB doen. Zie DC 12.12.1961 en NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 
9.1/60. Map: Note sur les droits et obligations des banques centrales, membres du pool de l'or.  Nadien 
schoot het aanbod echter opnieuw tekort; het deficit van 4 december 1961 tot 4 februari 
1962, in totaal 40,5 miljoen dollar, werd door de Amerikaanse Schatkist gedekt.  Vanaf 
5 februari 1962, overtrof het aanbod evenwel de vraag ten belope van 23,5 miljoen dollar 
en de prijs daalde tot circa 35,08 dollar.  Het overschot van de maand februari werd 
bestemd voor de wedersamenstelling van de kwantiteiten die de pool op de markt had 
afgezet in november 1961, zijnde 17 miljoen dollar; het saldo kwam de Treasury ten goede. 
Zie DC 13.03.1962. 

30 Coombs, p. 64 en DC 20.02.1962. 
31 Na afschaffing van de provisie van ¼ procent voor de deelnemende landen aan de 

goudpool was de New Yorkse prijs precies 35 dollar per ons; men ging dan blijkbaar uit 
van een verschepingskost van 8 dollarcent.  Coombs, p. 65.  Op andere plaatsen spreekt 
deze auteur van een shipping parity van 35,12 dollar of 35,10 dollar. 

32 Coombs, pp. 65-66.  De verdeling onder de deelnemers zou volgens dezelfde verdeelsleutel 
geschieden als bij de verkooppoot van de pool en dus niet op grond van de stand van de 
betalingsbalans of de goudratio's waaraan men aanvankelijk had gedacht. 

33 DC 08.05.1962. Na aftrek van een overgedragen deficit van 8 miljoen dollar had de Bank of 
England, voor rekening van de pool, het equivalent van 46 miljoen dollar in haar bezit.  Het 
consortium besloot het goud te harer beschikking te laten met het oog op mogelijke 
interventies in mei en in juni en, eventueel, over te gaan tot een verdeling in het begin van 
de maand juli, naar rato van het quotum van elke centrale bank in de pool.  Elke deelnemer 
mocht zijn aandeel evenwel afstaan, dat alsdan onder zijn partners werd verdeeld. 

34 DC 08.05.1962. 
35 Begin augustus 1962 stuurde A. Hayes, voorzitter van de Federal Reserve Bank of New 

York, volgend telegram naar de Bank: "Since last Bank for International Settlements meeting there 
has been from time to time heavy private buying of gold on the London market.  The surplus in our gold 
pool as of end of June was quickly exhausted and by July 19 a deficit of $ 50.000.000 had accumulated.  
United States Treasury has subsequently covered this $ 50.000.000 deficit by selling gold to the Bank of 
England.  Since July 20th, intervention has cost a further $ 28.000.000 of gold.  In our view demand for 
gold does not appear primarily attributable to United States balance of payments position which has been 
improving, but rather to a general uneasiness in the international financial markets, possibly aggravated by 
speculation which frequently appears before annual meeting of Fund and Bank.  Accordingly, Secretary 
Dillon has asked that gold sale consortium be activated as of July 20.  I personally believe that such 
activation of the sales consortium is in accordance with the spirit of our last discussion and hope that you 
agree". Zie DC 10.08.1962.  Een en ander impliceerde de convertibiliteit van de valuta's via 
de dollar in goud tegen de vaste prijs van - ongeveer - 35 dollar per ons, ook voor 
particulieren. 

36 R. Simonis. 'Les règlements internationaux de 1939 à nos jours.  Quatrième partie.  La 
période 1959 à 1971' in: Revue de la Banque, jg. 50 (1986, nrs. 8-9), p. 40. 
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37 De verliezen van september tot december 1964 bedroegen ongeveer 90 miljoen dollar. 
38 DC 05.01.1965, 12.01.1965, 09.02.1965 en RR 10.03.1965. 
39 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/60. Map: Evolution du pool jusqu'au 

31 décembre 1967, The Gold Pool. Nota van 11.08.1966 van de Bank of England.  In januari 
1965 kwam er weer een kentering en kon de goudpool voor het hele jaar 1965 toch nog 
goud voor 35 miljoen dollar aankopen.  In 1966 was er wel een verlies van 303 miljoen.  
Zelfs tot in oktober 1967 bleef de voorlopige nettobalans van de goudpool ruimschoots 
positief ten belope van 876 miljoen dollar, zijnde het verschil tussen overschotten van 
1.410 miljoen dollar tot augustus 1964 en nettocessies van 534 miljoen dollar sindsdien.   

40 Simonis, p. 41 en DC 13.06.1967.  De bijstelling van het plafond evolueerde van 
270 miljoen in 1961 tot, via enkele tussenstadia, 570 miljoen dollar op 17 oktober 1967.  De  
Banque de France had alleen aan de eerste twee verhogingen van 50 miljoen dollar 
deelgenomen. 

41 Van der Valk, pp. 62-66.  Op 20 november was de Londense markt gesloten.  De BRI 
kwam dan ambsthalve tussenbeide op de markt voor rekening van de pool.  De centrale 
bankiers wilden vermijden dat bij gebrek aan regulator de goudprijs abnormaal zou stijgen. 
De BIB verkocht 25 ton goud. Zie DC 21.11.1967. 

42 Reeds in januari 1967 waren er twijfels gerezen in het directiecomité van de Bank over de 
zin van de interventies van de pool.  Moest men de particuliere oppotting blijven voeden of 
de goudprijs laten stijgen, DC 10.01.1967 en 31.01.1967. 

43 DC 23.11.1967, 24.11.1967 en 27.11.1967.  De grens van de pool bereikte 970 miljoen 
dollar op 23 november 1967, 1.170 miljoen op 24 november. Vlak voor de vergadering op 
26 november zelfs al 1.370 miljoen dollar. 

44 DC 05.02.1965.  Andere notulen (RR 03.08.1966) spreken van maximale working balances 
van 5 à 6 miljoen dollar, terwijl nog elders wordt gesteld dat de Bank haar dollarpositie zo 
dicht mogelijk bij het evenwicht houdt (DC 19.12.1967).  Sedert het verlies dat zij in 1931 
op het pond sterling had geleden, had de Bank als regel genomen haar tegoeden in vreemde 
valuta's in goud om te zetten behalve ten belope van de onontbeerlijke bedrijfsmiddelen 
voor gewone valutatransacties (DC 15.09.1959). 

45 DC 27.11.1967 en RR 29.11.1967. 
46 Gouverneur Guido Carli van de Banca d'Italia had er in de vergadering een vluchtige blik 

op geworpen en het voorstel vol weerzin in de prullenmand gegooid.  Coombs pp. 161-
164 ; DC 27.11.1967. 

47 DC 27.11.1967 en RR 29.11.1967. 
48 DC 04.12.1967. 
49 DC 08.12.1967. 
50 DC 08.12.1967. 
51 DC 12.12.1967. 
52 Het Verdrag van Rome bepaalde immers dat de Zes overleg moesten plegen over 

monetaire problemen en als voorzitter van het Comité van presidenten van de centrale 
banken van de EEG had hij de plicht Frankrijk te consulteren.  De andere aanwezigen 
waren het hiermee eens op voorwaarde dat gouverneur Jacques Brunet niets liet uitlekken 
bij de Franse regering. 

53 De centrale banken zouden, hetzij, de kopers rechtstreeks bedienen, hetzij, hun affidavits 
afgeven om zich op de Londense markt te bevoorraden.  Zie Coombs p. 164.  Ansiaux was 
iets restrictiever dan Coombs: alleen voor industriële behoeftes en niet voor sieraden. 

54 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/60. Map: Bâle, décembre 1967. 
55 DC 19.12.1967. 
56 De tekst van het Communiqué werd door Ansiaux in overleg met McChesney Martin 

opgesteld.  NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/60. Map: Paris, 14 et 15 décembre 
1967. 

57 Coombs schrijft, niet helemaal terecht, dat zelfs een kleine dollartoestroom naar België 
door de Bank "gestraft" werd door prompte Belgische goudaankopen bij de Treasury, p. 12. 
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58 Coombs, p. 165 ; DC 05.03.1968.  98 miljoen dollar op vrijdag 1 maart 1968 en 54 miljoen 

dollar op maandag 4 maart. 
59 DC 12.03.1968. 
60 Simonis, p. 42. 
61 DC 12.03.1968. 
62 Coombs, p. 165. 
63 3.688 miljoen op 14 maart 1968.  DC 15.03.1968 en telegram van de Bank of England van 

20 maart 1968 aan de Wisseldienst van de Bank. NBB.  Archief Internationale Akkoorden. 
Map: Pool de l'Or. 

64 De Bank wees McChesney Martin op de nadelen van de beslissing waarbij gouverneur 
Brunet was uitgesloten.  Volgens Martin was het de hoogste politieke overheid in de VS die 
zich formeel had gekant tegen de uitnodiging van de Banque de France.  De Bank was 
ervoor bevreesd dat de houding van Washington een verstrakking van de Franse positie in 
de onderhandelingen over de aanpassing van de statuten van het IMF eind maart in  
Stockholm zou meebrengen.  De Bank kon evenwel door tussenkomst van Ansiaux 
verkrijgen dat het Communiqué van 17 maart 1968 zich in voorzichtige bewoordingen over 
de bijzondere trekkingsrechten zou uitspreken (DC 18.03.1968). 

65 DC 15.03.1968. 
66 RR 20.03.1968. 
67 Simonis, p. 42 en NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/60. Map: Washington, 16 et 

17 mars 1968. 
68 RR 03.04.1968. 
69 Simonis, pp. 108 en 132.  In totaal verkochten de Verenigde Staten in deze periode 

4.728 miljoen dollar aan monetaire autoriteiten, waarvan 2.814 miljoen dollar aan Frankrijk. 
70 RR 20.03.1968. 
71 DC 18.03.1968. 
72 DC 18.03.1968 en 14.05.1968 ; NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/60. Map: 

Communiqué de Washington sur le pool de l'or. 
73 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/60. Map: FMI, Politique de l'or en Simonis 

p. 44. 
 - als de goudprijs gelijk was of lager dan 35 dollar per ons mocht Zuid-Afrika nieuw 

geproduceerd goud verkopen om in zijn lopende behoeften aan vreemde valuta's te 
voorzien, d.w.z. om tekorten op de betalingsbalans te financieren; 

 - ongeacht de prijs op de vrije markt mocht Zuid-Afrika goud verkopen aan het IMF ten 
belope van zijn halfjaarlijkse behoeften in vreemde valuta's (in de mate dat in deze 
behoeften niet kon worden voorzien door verkopen van nieuw ontgonnen goud hetzij op 
de vrije markt, hetzij aan het IMF tegen 35 dollar per ons); 

 - met ingang van 1 januari 1970 mocht Zuid-Afrika per kwartaal voor 35 miljoen dollar 
goud verkopen aan het IMF door afneming op de per 17 maart 1968 bestaande 
goudvoorraad; 

 - ten slotte mocht het goud verkopen tegen USA-dollars voor de bedragen waarvoor Zuid-
Afrika door het IMF was aangewezen om bijzondere trekkingsrechten te ontvangen. 

74 DC 22.01.1971 en Simonis p. 44. 
75 Korteweg en Keesing, p. 319. 
76 België, Nederland, Frankrijk, Italië, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Zweden, 

Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, Verenigde Staten, Canada en Japan. 
77 R. Vanden Branden, 'De monetaire samenwerking tussen centrale banken', in: Economisch en 

Sociaal Tijdschrift, jg. 24, nr. 4, september 1970, pp. 429-450. 
78 Iedere partij was gedekt tegen een devaluatie van de valuta van de partner of tegen een 

revaluatie van zijn eigen munt.  Deze dekking had vanzelfsprekend alleen betrekking op de 
ruil bij de vervaldag van de oorspronkelijk uitgeleende bedragen.  De munt van de ene 
partner (franken) kon ondertussen evenwel gebruikt zijn door de andere (US dollar) door 
afname op het oorspronkelijk gevormde tegoed (in franken) om zijn eigen valuta (de dollar) 
te steunen, een goudafvloeiing aldus vermijdend.  De partner wiens oorspronkelijk tegoed 



De internationale betrokkenheid 

 

95 

 
bij de vervaldag onvolledig was, moest er dus zorg voor dragen om het opnieuw samen te 
stellen.  Er bleef dus een wisselkoersrisico voor de gebruikte bedragen van het 
oorspronkelijk tegoed.  We beschouwen de eventuele gevolgen, vanuit het standpunt van 
de Federal Reserve Bank of New York.  Veronderstellen we dat die 250 miljoen franken 
van haar tegoed (van 2.500 miljoen) in franken aangewend heeft om 5 miljoen dollar te 
kopen van de Bank omdat deze laatste haar nettopositie in deze munt wou terugschroeven.  
Het oorspronkelijk tegoed van de Bank in dollar was intussen intact gebleven (50 miljoen 
dollar). 

 1° geval: devaluatie van de frank.  De Fed hoeft zich geen zorgen te maken, aangezien ze 
die 250 miljoen franken tegen goedkopere voorwaarden op de markt kan kopen. 

 2° geval: devaluatie van de dollar.  Omdat de Fed in dit geval het initiatief in handen kan 
nemen, komt het erop aan dat ze tijdig de Belgische franken aanvult die ze van het 
oorspronkelijk tegoed heeft afgenomen. 

 3° geval: revaluatie van de dollar.  Zelfde besluit als in het 1° geval. 
 4° geval: revaluatie van de frank.  Dit is het enige geval waarbij een termijndekking of 

speciale clausule nodig is.  De Bank heeft daartoe van de Fed een permanente opdracht, uit 
te voeren in geval van revaluatie van de frank, aanvaard: tegen US-dollars zal de Bank het 
bedrag in Belgische franken dat eventueel nodig is om het initiële bedrag van de swap 
weder samen te stellen, cederen tegen de in Brussel gepubliceerde officiële koers, de 
werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan de dag waarop om het even welke revaluatie van 
de frank plaatsheeft.  Die garantie is wederzijds.  NBB.  Archief Wisseldienst. Note pour 
Monsieur le Conseiller Juridique, van 29 april 1963. 

79 Vanden Branden, pp. 431-432. 
80 De Banque de France, Bank of England, de Nederlandsche Bank, de Bank van Canada, de 

Nationale Bank van Zwitserland en de Deutsche Bundesbank. 
81 DC 13.03.1962, 08.05.1962, 11.05.1962, 29.05.1962, 05.06.1962, 12.06.1962, 15.06.1962, 

19.06.1962 en RR 06.06.1962.  Volgens Coombs (pp. 34-35) verkocht de Fed van 13 maart 
1961 tot einde maart 1961 Duitse marken op termijn voor een tegenwaarde van ruim 
118 miljoen dollar en was de operatie "a major success".  Midden juni was het bedrag 
opgelopen tot 340 miljoen dollar. 

82 NBB. Archief Wisseldienst. Dossier A.96 (1) 06.03.01.00, Arrangement swap Federal  
$ 50 millions du 20.06.1962. De tegenwaarde in franken bedroeg 2.487.250.000 frank, dit wil 
zeggen dat de dollarkoers waartegen de transactie plaats had 49,745 frank bedroeg. 

83 DC 04.12.1962. 
84 DC 18.12.1962 en 04.01.1963. 
85 DC 08.02.1963, 12.02.1963, 15.02.1963, 05.04.1963, 09.04.1963, 19.04.1963, 07.05.1963 en 

10.05.1963. 
86 DC 10.05.1963 en 14.05.1963. 
87 DC 06.10.1964, 09.10.1964 en 13.10.1964. 
88 DC 30.04.1965. 
89 In de beschouwde periode trokken de Verenigde Staten verschillende malen Belgische 

franken op het IMF, (Simonis p. 86): 
  miljoenen miljoenen 
    dollars Belgische franken 
 sept. 1964 7,5 375 
 juli 1965 40 2.000 
 maart 1968 15 275 
 mei 1970 90 4.500 
 jan. 1971 125 6.250 
 juni 1971 150 7.500 
 aug. 1971 415 (*) 20.750 
 (*) Deze operatie was slechts mogelijk dankzij belangrijke terugbetalingen in franken 

 vanwege het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. 
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90 DC 30.04.1965, 11.05.1965, 18.05.1965, 11.06.1965, 13.07.1965, 16.07.1965, 20.07.1965, 

23.07.1965, 27.07.1965 en RR 30.06.1965. 
91 DC 29.12.1964, 16.07.1965, 20.08.1965, 11.01.1966, 17.06.1966 en 12.11.1966.. 
92 DC 04.11.1966, 25.11.1966, 02.12.1966, 09.12.1966 en RR 02.11.1966.  Even overwoog de 

Bank een trekking op het IMF, met name via de supergoudtranche die begin januari 1967 
9,7 miljard frank bedroeg.  In een brief - NBB. Archief Internationale Akkoorden. Map: 
Correspondance Ansiaux 1957-1971, van 4 januari 1971 - aan minister van Financiën 
R. Henrion schreef Ansiaux dat de Bank zich vanzelfsprekend ook vreemde valuta's kon 
verschaffen tegen een cessie van goud.  Dit leek haar evenwel niet opportuun gelet op het 
feit dat het al zo moeilijk was om zich goud te verschaffen bij een excedentaire 
betalingsbalans.  Bovendien zou het een slechte indruk verwekken bij de publieke opinie.  
De trekking op het IMF was echter maar uitgesteld.  Ze had plaats in 1969. 

93 DC 14.03.1967, 21.04.1967 en 13.06.1967. 
94 DC 01.08.1967, 12.09.1967, 18.11.1967 en RR 15.11.1967.  Op 1 augustus was de eerste 

tranche van 50 miljoen opgebruikt en de tweede ten belope van 38 miljoen dollar.  Door 
een nieuwe conversie van 11,5 miljoen dollar enkele dagen later raakte ook de tweede 
tranche uitgeput.  Nadien werd ook de derde tranche aangesproken en begin september 
bereikten de trekkingen op het swapkrediet 125 miljoen dollar. 

95 Toestand per 23.11.1967: 
 swapgebruik $ 150 miljoen 
 minus: inschrijving op Roosa-bonds $   60 miljoen 
 plus: nieuwe conversie van dollars $   40 miljoen 
 nieuw saldo: $ 130 miljoen 
 De beschikbare marge bedroeg 20 miljoen dollar op de tranche fully-drawn.  DC 

28.11.1967.  Vaak steunden de VS op hun beurt het Verenigd Koninkrijk en Canada.  Zo 
bedroeg het beroep van de Fed op de swaps met het geheel van de centrale banken op 
13 februari 1968 1.357 miljoen dollar, maar de verbintenissen van het Verenigd Koninkrijk 
en Canada in het kader van hun swaps met de Fed bedroegen 1.300 miljoen dollar!  De Fed 
fungeerde hier dus als doorgeefluik. 

96 DC 01.12.1967. 
97 DC 01.12.1967 en 05.12.1967. 
98 DC 26.01.1968 en 02.02.1968. 
99 De Bank stond 15 miljoen dollar af aan de Schatkist en behield zelf 10 miljoen dollar om in 

eventuele toekomstige behoeftes te voorzien. 
100 Canada zette die Belgische franken om in dollars bij de Fed; deze laatste kon met die 

franken haar beroep op de swaps terugschroeven. 
101 DC 01.03.1968, 08.03.1968 en RR 13.03.1968. 
102 DC 18.03.1968. 
103 DC 02.04.1968, 12.04.1968, 07.06.1968, RR 18.09.1968 en AR 25.09.1968. 
104 AR 25.09.1968. 
105 DC 08.10.1968, 15.10.1968, 18.10.1968 en RR 16.10.1968. 
106 DC 15.10.1968. 
107 DC 22.10.1968, 29.10.1968 en AR 30.10.1968. 
108 Van 18.240 miljoen naar 13.240 miljoen frank. 
109 DC 08.11.1968 en RR 13.11.1968. 
110 De Fed stond ditmaal 54 miljoen dollar af aan de Bank tegen franken.  Bovendien inde de 

Bank Roosa-bonds ten belope van 60 miljoen dollar.  Hiervan werd 20 miljoen dollar 
gebruikt om in te tekenen op speciale schatkistbons van de Amerikaanse Treasury, de 
zogenaamde Deming-bons, en 40 miljoen voor een eerste aanzuivering van de swaps.  Om 
het hele uitstaande bedrag af te lossen - 115 miljoen dollar - zou de Bank de 
bovengenoemde transactie met het IMF ten belope van 54 miljoen gebruiken en, voor het 
saldo, 21 miljoen dollar afnemen van haar deviezenvoorraad.  De Bank vond het niet 
logisch dat op haar balans tegelijkertijd een vordering op de Amerikaanse Schatkist stond 
(de Roosabonds) en anderzijds een schuld tegenover de Fed van New York.  Zie NBB. 
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Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/51. Map: Correspondance avec Snoy 1968-1971. Brief 
van 26 december 1968 van Ansiaux aan minister van Financiën Snoy et d'Oppuers. 

111 DC 24.12.1968 en Jaarverslag NBB over 1969, p. 94. 
112 V. Janssens, De Belgische frank.  Anderhalve eeuw geldgeschiedenis. Brussel, 1976, p. 393. De  

Nederlandsche Bank had haar vroeger arrangement van 400 miljoen dollar teruggebracht 
tot 300 miljoen dollar. 

113 Het maakte de verkregen valuta's aan de Bank over ter aflossing van de speciale 
schatkistcertificaten, groot 3.500 miljoen frank, die onder het hoofd Internationaal 
Muntfondsleningen op de actiefzijde van de weekstaat van de Bank stonden. 

114 Zegge 11 miljoen dollar ten laste van de supergoudtranche die aldus volledig was 
opgebruikt en 35,5 miljoen dollar ten laste van de goudtranche die zo tot 70 miljoen dollar 
werd teruggebracht. 

115 DC 08.07.1969, 22.07.1969, 25.07.1969, RR 30.07.1969 en AR 30.07.1969. 
116 RR 08.10.1969. 
117 Janssens, p. 394.  Voorts kreeg de Bank in augustus een kredietfaciliteit van 400 miljoen 

mark bij de Bundesbank.  Zij maakte er evenwel geen gebruik van. 
118 De totale verbintenissen van de Fed in het kader van de swapovereenkomsten met het 

geheel van de betrokken centrale banken stegen geregeld en waren eind 1969 tot 
10.980 miljoen dollar opgelopen, waarvan 500 miljoen voor de Bank.  Doel was, zoals 
Roosabons en andere technieken, het vermijden van goudafvloeiingen uit de Verenigde  
Staten.  De swapovereenkomsten maakten het mogelijk dat Europese centrale banken meer 
dollars aanhielden dan louter working balances.  De faciliteiten werden trouwens in twee 
richtingen gebruikt.  Tussen maart 1962 en einde 1969 liepen de trekkingen in het 
swapsysteem op tot 20,5 miljard dollar, waarvan 7 miljard voor de Verenigde Staten en 
13,5 miljard voor alle andere landen samen.  Tijdens dezelfde periode vertegenwoordigden 
de officiële verrekeningen in goud 9 miljard dollar, terwijl het beroep van dezelfde landen 
op de kredieten van het IMF 9,5 miljard dollar bereikte.  De cijfers tonen de belangrijke rol 
die de swap-akkoorden tijdens de periode van monetaire onrust speelden in de financiering 
van betalingsbalanstekorten.  Vanden Branden, p. 436. 

119 Janssens, p. 395 en DC 05.05.1970. 
120 DC 27.10.1970. 
121 DC 01.12.1970. 
122 De tegoeden van het IMF in Belgische franken bedroegen slechts 4 miljard frank 

(80 miljoen dollar) en het Fonds was wellicht niet erg happig om zich van al zijn franken te 
ontdoen, want pas dan zou het zijn tegoeden in Belgische franken opnieuw moeten 
aanvullen via een goudcessie.  België had bij de eerste toewijzing van Bijzondere 
Trekkingsrechten op 1 januari 1970 BTR's gekregen ten belope van 71 miljoen dollar en 
toen, net zoals de andere deelnemers, de verbintenis aangegaan BTR's te aanvaarden ten 
bedrage van tweemaal zijn oorspronkelijke toewijzing, zijnde 142 miljoen dollar.  Aangezien 
de Bank al 22 miljoen dollar had aanvaard, restte er nog maar 120 miljoen. 

123 DC 01.12.1970. 
124 DC 04.12.1970 en 08.12.1970. 
125 DC 15.12.1970. 
126 DC 22.01.1971 en 29.01.1971. 
127 DC 04.05.1971, 10.05.1971, 18.05.1971 en RR 19.05.1971. 
128 RR 12.05.1971.  Van 14.05.1971 tot 12.08.1971 500 miljoen dollar met de Fed en 

100 miljoen met de Treasury.  Vanaf 12 augustus 600 miljoen dollar met de Fed.  Het 
maximale beroep van de VS op het swaparrangement met België beliep 635 miljoen dollar 
waarvan 35 miljoen via de BIB.  Op 12 november 1976 was het beroep volledig 
aangezuiverd.  Zie NBB.  Archief Wisseldienst.  Dossier A 6.1.  Swaps BNB-Federal.  Note 
pour M. le directeur Janson.  Brussel, november 1976. 

129 RR 19.05.1971 en AR 26.05.1971. 
130 DC 18.05.1971. 
131 DC 21.05.1971. 
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132 DC 25.05.1971. 
133 DC 22.06.1971. 
134 DC 13.07.1971, 16.07.1971, 20.07.1971, 30.07.1971 en RR 14.07.1971. 
135 DC 03.08.1971 en RR 11.08.1971. 
136 DC 13.08.1971. 
137 DC 03.09.1971 en 10.09.1971. 
138 DC 28.09.1971, 05.10.1971, 15.10.1971 en 22.10.1971. 
139 DC 09.11.1971, 16.11.1971 en RR 03.11.1971.  Van 18 tot 29 oktober 1971 had de Fed 

1.250 miljoen franken gekocht, dit was iets meer dan het bedrag van de guldens die de 
Bank op de valutamarkt had gekocht. 

140 Simonis, 1986, p. 53. 
141 DC 24.05.1963 en 14.06.1963. 
142 Simonis, 1986, p. 109. 
143 RR 15.05.1963. 
144 RR 08.11.1967. 
145 Simonis, 1986, p. 109. 
146 DC 24.05.1966, 23.09.1966, 27.09.1966 en 18.10.1966. 
147 DC 05.01.1968, 26.01.1968, 08.03.1968, 26.03.1968, 30.04.1968, 24.05.1968, 14.06.1968, 

18.06.1968, 25.06.1968, 24.12.1968, 27.12.1968 en RR 19.06.1968.  Zie ook de brief van 
Ansiaux aan minister van Financiën R. Henrion van 27 mei 1968. NBB. Archief SD. 
Correspondance Ansiaux 1957-1971. 

148 DC 28.03.1961 en RR 24.05.1961. 
149 Staatssecretaris Douglas Dillon verklaarde dat "to be effective, the additional resources must be 

promptly available in case of need".  Zie J. Keith Horsefield, The International Monetary Fund, 1945-
1965, Twenty Years of International Monetary Cooperation, Vol. I, Chronicle, Washington D.C., 
1969, p. 509. 

150 Simonis, 1986, pp. 25-26. 
151 Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Italië, Japan, Canada en Zweden.  De Verenigde 

Staten en het Verenigd Koninkrijk waren vragende partij. 
152 DC 21.04.1961, 09.05.1961, 19.05.1961, 23.05.1961, 26.05.1961 en RR 24.05.1961.  In een 

artikel in het Tijdschrift van de Bank, 'Na de conferentie van Wenen: beschermende 
maatregelen en grondslagen voor de toekomst', 1962, pp. 353-362, wees Triffin op het 
gebrek aan logica, om niet te zeggen ongerijmdheid, van het systeem. 

153 Jacobsson dacht in zijn plan aan de financiering van korte kapitaalbewegingen, het 
zogenaamde hot money.  Dit vormde een probleem dat volgens de Bank in eerste instantie 
door de centrale banken kon worden opgelost, echter op grond van ad-hocarrangementen.  
Indien achter die bewegingen een fundamenteel gebrek aan evenwicht schuil ging, dan 
moest een beroep op het IMF in de normale vormen worden overwogen, aldus de Bank. 

154 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/39. Map: Correspondance avec A. van  
Campenhout, brief Washington, 23.03.1961, van Campenhout aan Ansiaux. 

155 RR 05.07.1961.  In een telegram aan A. van Campenhout, Belgisch bewindvoerder bij het 
IMF, zei Ansiaux dat Jacobsson zich bekeerd  had tot de ad-hocformule en elk 
automatisme had afgezworen.  NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/39. Map: 
Utilisation des ressources du Fonds.  Telegram van 4 juli 1961. 

156 O. Feiertag, 'La France, la CEE et le système Monétaire International: les accords généraux 
d'emprunt ou l'émergence de l'Europe monétaire (1958-1962)', in: Le rôle des Ministères des 
Finances et de l'Economie dans la construction européenne (1957-1960).  Actes du colloque tenu à 
Bercy les 26, 27 et 28 mai 1999, Tome I, Comité pour l'histoire économique et financière 
de la France, Paris, 2002, pp. 277-305. 

157 RR 19.07.1961 en DC 01.09.1961. 
158 RR 13.09.1961. 
159 RR 15.11.1961. 
160 DC 14.11.1961, 17.11.1961 en 05.12.1961. 
161 DC 05.12.1961. 
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162 RR 13.12.1961.  Het definitieve akkoord was genotuleerd in een brief van de Franse 

minister van Financiën Baumgartner aan de andere deelnemers van de GAB.  De tekst van 
die brief is opgenomen in Horsefield, International Monetary Fund, vol. 3, pp. 252-254. 

163 RR 07.11.1962. 
164 Simonis, p. 28. 
165 Feiertag, p. 278. 
166 Bijdragen van de lidstaten 
    (in miljoenen dollars) 
 Verenigde Staten 2.000 
 Verenigd Koninkrijk 1.000 
  3.000 
 Europese Economische Gemeenschap: 
 Duitsland 1.000 
 Frankrijk 550 
 Italië 550 
 Nederland 200 
 België 150 
  2.450 
 Andere landen: 
 Japan 250 
 Canada 200 
 Zweden 100 
   550 
  Totaal: 6.000 
   ==== 
 Doordat de regelingen werden aangegaan in de landsvaluta der deelnemers daalde de 

verplichting van het Verenigd Koninkrijk na de devaluatie van het pond sterling in 
november 1967 van 1.000 miljoen dollar tot 857 miljoen.  Dit bracht het totaal van de 
verplichtingen op 5.857 miljoen dollar.  Een volgende verlaging werd veroorzaakt door de 
devaluatie van de Franse frank in augustus 1969.  De tegenwaarde van de Duitse 
verplichting steeg door de revaluatie van de Deutsche Mark in oktober 1969.  Deze laatste 
wijziging bracht het totale bedrag der verplichtingen op 5,89 miljard dollar (zie Keesing en 
Korteweg, Het moderne geldwezen.  Deel II.  De techniek van het betalingsverkeer, Amsterdam, 1974, 
p. 323).  Ofschoon Zwitserland geen lid was van het IMF heeft het zich in juni 1964 toch 
bij de Algemene Leningsregelingen aangesloten en een bedrag van 200 miljoen dollar ter 
beschikking gesteld.  De groep van Tien bestond sindsdien uit 10 leden en een waarnemer.  
Hun samenwerking werd vergemakkelijkt door de apparaten van de OESO en de BIB. 

167 In verhouding tot de quota in het IMF vertegenwoordigden deze bedragen volgende 
percentages (in afnemende volgorde): Italië 204, Duitsland 127, Frankrijk 70, Zweden 67,  
Verenigd-Koninkrijk 51, Japan 50, Verenigde Staten 48, Nederland 48, Canada 36 en België 
34.  Simonis, 1986, pp. 27-28. 

168 RR 07.11.1962. 
169 Staatsblad nr. 159 van 04.07.1962, p. 5.694. 
170 Staatsblad nr. 14 van 18.01.1963, pp. 534-543. 
171 RR 07.11.1962.  De verbintenissen van België uit hoofde van alle vormen van 

internationale samenwerking beliepen eind 1962 zelfs om en bij de 60 miljard (waarvan 
22,5 miljard Wereldbank en 4,3 miljard Europese Investeringsbank).  Van die 
verbintenissen waren eind 1962 13,7 miljard effectief gebruikt (zie Jaarverslag van de Bank 
over 1962, p. 20). 

172 De speciale schatkistbons, verworven op grond van de overeenkomst met de Staat van 
1 februari 1963, gewijzigd op 1 december 1964, werden in 1969 terugbetaald. 

173 van der Valk, p. 35. 
174 Horsefield, vol. 1, p. 514. 
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175 Een fictief voorbeeld zal een en ander verduidelijken.  Veronderstel dat driemaands 

schatkistpapier in Brussel 4 procent per jaar en in New York 4,5 procent doet en dat de 
contante dollarkoers 49,625 frank is, terwijl driemaands dollar 10 centiemen disagio doet.  
Belegging in Amerikaans schatkistpapier is dan niet voordelig, indien het koersrisico op de 
termijnmarkt wordt gedekt.  Bij belegging in New York moeten contante dollars à 
49,625 frank worden gekocht, en driemaands dollars à 49,525 worden verkocht.  Dit 
betekent een verlies van 10 centiemen per dollar, (d.i. 0,2015 procent per drie maanden) en 
0,8060 procent op jaarbasis.  Daartegenover staat slechts een extra rentebate van 
0,1525 procent per 3 maanden of 0,5 procent op jaarbasis, zodat de transactie verliesgevend 
is. 

176 DC 01.12.1967 en 05.12.1967. 
177 In een regentenraad van eind 1962 (RR 03.10.1962) sprak Ansiaux van het "zogenaamde" 

vraagstuk der internationale liquiditeiten, een "vals" probleem volgens hem.  Er bestond in 
feite geen tekort, maar wel een overvloed aan liquiditeiten.  De wereldreserves aan goud 
waren nog aanzienlijk en de beschikbare tegoeden in dollars en ponden sterling waren zelfs 
excedentair!  De schaarste-idee werd naar voren geschoven door die landen die zich 
aanvullende middelen wilden verschaffen. 

178 Van der Valk, p. 91. 
179 Rede op 17 mei 1962 in Rome van onderminister R. Roosa, die zich bij deze gelegenheid 

keerde tegen wat hij noemde "a synthetic device, created by an extra-national authority bearing neither 
the responsibilities nor the discipline of sovereignty".  Geciteerd door Szász, 1988, p. 18. 

180 De VS wilden de rol van het IMF uitbreiden, maar waren van oordeel dat dit slechts via een 
verhoging van de quota en via een verruiming van de kredietfunctie moest worden 
gerealiseerd.  Zie R.V. Roosa, The Dollar and World Liquidity, New York, 1967, pp. 93-103. 

181 E. Bussière 'La Banque de France et la réforme du système monétaire international: entre 
impératifs nationaux et solidarité des banques centrales européennes (1963-1968)' in: Revue 
Histoire, Economie, Sociétés  jg. 18, nr. 4 [themanr.:] Actes de la journée du 20 novembre 1998, 
pp. 797-813. 

182 Szász, 1988, p. 36. 
183 DC 17.09.1963. 
184 Szász, 1988, p. 10. 
185 DC 04.10.1963 en RR 09.10.1963. 
186 Werkgroep 3 was ingesteld in de loop van 1961, het jaar waarin de Organisatie voor 

Europese Economische Samenwerking werd omgezet in de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).  Haar eerste voorzitter was de Nederlandse 
Thesaurier-generaal jhr. E. van Lennep en haar taak was het effect te onderzoeken van 
monetaire, budgettaire en andere maatregelen van economisch beleid op het internationale 
betalingsbalansevenwicht.  De landen waarvan de vertegenwoordigers lid waren van de 
Werkgroep kwamen in feite overeen met de Groep van Tien. Zie Jaarverslag van de 
Nederlandsche Bank over 1961, pp. 118-119, Szász, 1988, p. 11 en DC 04.10.1963. 

187 DC 28.01.1964 en 18.02.1964.  Er bestond volgens de Strycker een onverenigbaarheid 
tussen het stelsel van convertibiliteit dat de Tien sinds eind 1958 toepasten en de bilaterale 
optiek van het Fonds.  De quota van de lidstaten zouden in rekeneenheden, converteerbaar 
in het om het even welke valuta, moeten worden uitgedrukt.  De convertibiliteit ten gunste 
van de trekker zou gepaard gaan met de mogelijkheid voor het lid wiens valuta werd 
gebruikt, om op zijn beurt om het even welke andere valuta van het Fonds te verkrijgen.  
De vorderingen op het Fonds zouden op een lijn met het goud worden geplaatst; ze 
zouden zelfs beter zijn dan goud via het toekennen van een kleine rente.  Vanaf dat ogenblik 
zouden er deposito's naar het Fonds vloeien waardoor het kredieten zou kunnen toestaan.  
Met andere woorden het IMF zou functioneren als een echte bank en zijn bedrijvigheid 
zou gebaseerd zijn op het verstrekken van korte kredieten.  In de eerste versie van zijn plan 
ging de Strycker blijkbaar nog verder dan de convertibiliteit van de goudtranches, maar van 
de hele quota.  Later is de Bank in de loop van de onderhandelingen hierop teruggekomen. 
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188 Ieder land was verplicht 25 procent van zijn quotum in goud te storten en het restant in 

nationale valuta.  Als een land een trekking deed op het Fonds sprak men van een trekking 
binnen de goudtranche als het bezit van het Fonds van de valuta van dat land toenam 
tussen de 75 procent en 100 procent van het quotum.  Voor zover het bezit toenam tot 
75 procent van het quotum sprak men van een trekking binnen de supergoudtranche.  Het 
IMF mocht van één bepaalde valuta niet meer bezitten dan 200 procent van het quotum 
van de betrokken lidstaat, dit wou zeggen dat een land dat bij toetreding 75 procent van het 
quotum in nationale valuta had gestort, nog tot 125 procent van zijn quotum kon trekken, 
waarvan 25 procent in de goudtranche en 100 procent voorwaardelijk - in de zogenaamde 
krediettranches; deze waren verdeeld in vier tranches van 25 procent. 

189 Zo vroeg de Banca d'Italia in de zomer van 1963 officieus aan de Bank of deze geen 
thema's zou kunnen aanbrengen voor de redevoering die president Guido Carli als 
voorzitter van de jaarvergadering van het IMF in september 1963 zou moeten uitspreken.  
De Bank suggereerde de door het IMF geboden mogelijkheden dik in de verf te zetten.  Zie 
DC 30.07.1963. 

190 DC 13.03.1964. 
191 Soms sprak men in dit verband ook over de Composite Reserve Unit.  Frankrijk wou de 

BIB als uitvoeringsagent, terwijl de Nederlandse tegenhanger via het IMF zou lopen. 
192 DC 13.03.1964.  Voorts zou het voorgestelde systeem de rol van het goud als reserve 

enorm versterken.  Ieder land zou er belang bij hebben om zijn goudreserves op te drijven 
om de hoeveelheid toegewezen CRU's te maximaliseren.  Zie H. van der Wee, De gebroken 
welvaartscirkel.  De wereldeconomie, 1945-1980, 1983, p. 355. 

193 DC 13.03.1964. 
194 Dit multilaterale toezicht vond plaats in Bazel, in het kader van de werkzaamheden van de 

presidenten van de centrale banken, en in Parijs waar werkgroep nr. 3 van het Comité voor 
Economische Politiek van de OESO de problematiek bestudeerde. 

195 RR 17.06.1964. 
196 RR 17.06.1964. 
197 RR 12.08.1964. 
198 In zekere zin borduurde Giscard voort op de plannen van Edward Bernstein, voormalig 

Research Director bij het IMF.  'A practical program for international monetary reserves', 
in: Kwartaalbericht van Model, Roland & C°, vierde kwartaal 1963, geciteerd bij van der Valk, 
p. 93.  In zijn plan kreeg het IMF een grote rol toebedeeld.  Tegen afgifte van buitenlandse 
valuta's en goud in de vereiste samenstelling zouden nieuwe internationale reserve-
eenheden door het IMF worden geschapen: de composite reserve unit, afgekort CRU.  Deze 
was in waarde gelijk aan één gouddollar en bestond uit de valuta's van de groep van Tien en 
Zwitserland.  De verhouding waarin de onderscheiden munten in de CRU waren 
vertegenwoordigd, werd vastgesteld op grond van het economische gewicht van deze 
valuta's; zodoende zou de CRU voor bijna de helft uit dollars en voor ruim de andere helft 
uit valuta's van de 10 andere landen bestaan.  Op den duur zou de CRU de Amerikaanse 
dollar moeten verdringen als internationale liquiditeit.  Het voorstel van Giscard vertoonde 
veel gelijkenis met het plan van Bernstein.  Hij stelde een collectieve reserve-eenheid 
(Collective Reserve Unit) voor die van Bernsteins opzet hierin afweek, dat het gebruik werd 
beperkt tot een groep belangrijke industrielanden.  Voorts zou de collectieve reserve-
eenheid niet via het IMF, maar door bemiddeling van bijvoorbeeld de BIB worden 
gecreëerd.  Technisch geschiedde het volgende: iedere deelnemer zou een identiek 
percentage van zijn goudvoorraad bij de BIB deponeren; deze laatste zou een 
gelijkwaardige hoeveelheid edel metaal bij de desbetreffende deelnemer plaatsen (gekruiste 
depots).  Als tegenpost van het ontvangen gouddeposito zou de BIB CRU's uitgeven ten 
voordele van de deponent, die aldus zijn reserves zag stijgen.  De CRU's zouden samen met 
het goud, en in een uniforme verhouding, als salderingsmiddel tussen de centrale banken 
worden gebruikt.  De VS en het VK waren radicaal tegen.  Ze wilden niet weten van een 
grotere rol van het goud; ze verweten - niet onterecht - het systeem neer te komen op een 
gecamoufleerde revaluatie van het goud (waar ze absoluut tegen waren) en ze vreesden dat 
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de CRU de rol van het pond en de dollar zou aantasten omdat houders van $ en £ die in 
CRU's zouden willen omzetten (Simonis 1986, pp. 20-21).  In september 1968 kwam het 
plan-Bernstein weer in de actualiteit.  Elk lid van het IMF zou zijn reserves van welke aard 
ook - goud, vreemde valuta's, trekkingsrechten - bij het Fonds storten en gecrediteerd 
worden in rekeneenheden.  Dankzij deze fusie zouden het VK en de VS bevrijd zijn van 
het risico van convertering van de sterling- en dollartegoeden in de reserves van derde 
landen.  De nieuw geaccumuleerde vreemde valuta's zouden terstond worden betaald door 
aanrekening op de tegoeden in rekeneenheden van het emitterende land.  Bijvoorbeeld in 
het geval van de dollar zouden de VS door het Fonds worden gedebiteerd voor de 
tegenwaarde ervan in rekeneenheden.  De vroeger geuite bezwaren bleven volgens de Bank 
nog altijd geldig: geen enkele regering was bereid om afstand te doen van 's lands 
goudreserves ten voordele van een internationale instelling en uit psychologisch oogpunt 
zou het gevaarlijk zijn de studie aan te kondigen van een nieuwe aanpassing van het 
internationale monetaire stelsel op een moment dat het systeem van de bijzondere 
trekkingsrechten in de steigers stond. 

199 Bussière, p. 801. 
200 DC 20.07.1965.  Een goed overzicht biedt R. Ossola, 'On the creation of new Reserve 

Assets, the report of the Study group of Ten', in: Banca Nazionale del Lavoro. Quarterly Review, 
jg. 18, nr. 74 (september 1965), pp. 272-292. 

201 Het rapport omvatte een inleiding, zes hoofdstukken en een statistische bijlage.  Het 
grootste gedeelte van het verslag - Hoofdstuk 3 - werd ingenomen door een bespreking van 
voorstellen tot creatie van reservemiddelen.  Het rapport onderscheidde drie grote 
categorieën: 

 - de creatie van reservemiddelen door een groep van landen met twee varianten: het Franse 
collectieve Reserve-Eenheidsstelsel, afgekort als URC of CRU en de Nederlandse pendant 
verbonden met het IMF.  In hoofdlijnen zouden de CRU's kosteloos worden verdeeld 
naargelang van de erkende gezamenlijke behoeftes en op basis van een uniforme 
verhouding der goudvoorraden of van de totale reserves; 

 - de schepping van reserves door middel van het IMF: 
 *  normale trekkingen in de krediettranches; 
 *  vergroting van de automatische trekkingsrechten in het IMF bijvoorbeeld 

overeenstemmend met de eerste krediettranche, dus boven de goudtranches.  Dit was door 
de Strycker een eerste maal voorgesteld tijdens een vergadering van de plaatsvervangers op 
13 maart 1964 (Paper by C. de Strycker, Member of the Belgian Delegation, Group of Ten, 
17th february 1964, ch. 1, § 9, geciteerd door Ansiaux in een uiteenzetting op het Georgetown 
University Bankers Forum van 2 oktober 1965.  NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 
9.1/63. Map: Bankers Forum Georgetown).  Dit voorstel werd uitgebreid en vervolledigd 
tijdens latere discussies, met name door de Amerikanen; het ging om echte reserves want 
hierdoor kreeg men onvoorwaardelijk de nodige valuta's om op de valutamarkt te 
interveniëren; 

 *  uitbreiding van de goudtrancherechten zonder goudbetaling.  Bij iedere quotaverhoging 
wordt op die manier een stijging van het reservebezit van de lidstaten gerealiseerd; 

 *  speciale transacties van het IMF, zoals valutabeleggingen (special currencies operations), 
goudbeleggingen (special gold operations) of speciale kredietoperaties door middel van bij 
het Fonds gevormde deposito's (deposits with of loans to the Fund for financing special 
credit operations); 

 - stelsels waarbij houders van valuta's een alternatieve reserve verkrijgen, hetzij door 
omzetting van valutategoeden in reserveposities bij het Fonds, hetzij via de zogenoemde 
Mutual Currency Account.  Ongewenste valutavoorraden - dollars of ponden - werden 
aldus omgezet in andere reservemiddelen.  In een eerstgenoemde voorstel zet het 
sleutelvalutaland zijn goudtranche of een deel daarvan om in de valuta van het land dat tot 
conversie wil overgaan en met de verkregen valuta koopt het sleutelvalutaland dan zijn 
eigen valuta.  Het resultaat is dat de goudtranchepositie van het sleutelvalutaland afneemt 
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en dat het andere land zijn voorraad sleutelvaluta ziet afnemen en zijn reservepositie in het 
IMF ziet toenemen. 

 In het andere voorstel wordt een nieuwe rekening gecreëerd, de Mutual Currency Account 
(MCA).  De lidstaten kunnen - binnen bepaalde grenzen - ongewenste voorraden vreemde 
valuta storten op deze MCA en in ruil daarvoor krijgen zij dan MCA-rekeneenheden, die 
een bepaalde goudwaarde bezitten.  De debiteurlanden moeten deze goudwaardegarantie 
verstrekken.  Alleen overschotlanden konden MCA-rekeneenheden accumuleren en indien 
zij later te maken kregen met tekorten konden zij deze rekeneenheden gebruiken. 

 Het rapport nam geen positie in ten gunste van deze of gene methode van reservecreatie, 
maakte een inventaris op van de respectieve voor- en nadelen en liet de regeringen de 
knopen doorhakken.  Moest er een verband komen tussen het goud en de additionele 
reserves?  Hadden alleen de landen van de Groep van Tien toegang tot die reserves of alle 
leden van het IMF?  Zou het IMF of een nieuwe instelling belast worden met het 
verstrekken van die faciliteiten en hoe zouden de beslissingen worden genomen?   

202 DC 13.07.1965, 20.07.1965 en 30.07.1965.  In een nota van 23 juli 1965 schreef de  
Belgische bewindvoerder bij het IMF, André van Campenhout, aan Ansiaux dat het 
initiatief van Fowler niet de bedoeling had de Groep van Tien te saboteren.  Al met al 
wilden de Amerikanen de onderhandelingen opentrekken.  De Fransen waren daar resoluut 
tegen want ze waren ervoor bevreesd dat Angelsaksische cliënten de groep zouden komen 
versterken.  Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/40. Map: Correspondance avec 
M. van Campenhout. 

203  DC 20.07.1965. 
204 DC 13.07.1965. 
205 In juli 1965 had Robert Solomon een schema voor de creatie van trekkingsrechten 

uitgewerkt.  Het was een verdere uitwerking van een plan dat de Amerikanen in de Ossola-
groep hadden ingediend.  Ieder lid van het IMF zou een uitbreiding van zijn automatische 
trekkingsrechten - bijvoorbeeld 5 procent - ontvangen tegelijkertijd met een identieke 
verhoging van zijn krediettranches.  Het nieuwe activum zou vergelijkbaar zijn met 
goudtranches en in het quotum van de lidstaten "vastgeklemd" ("wedged") worden tussen hun 
goudtranche en de krediettranches.  Ieder lid zou bovendien een kredietlijn toekennen aan 
het Fonds, ten minste gelijk aan de nieuwe gekregen "assets".  Zo zouden de nieuw 
gecreëerde reserves transfereerbaar worden.  In feite borduurde Solomon hier voort op de 
ideeën van de Bank.  Dit voorstel vormde de ene "vorktand", ("prong") van een duale 
Amerikaanse approach.  De andere tak hield de creatie in van een reserve-eenheid ("unit") 
door een beperkte groep landen.  Een deel van deze eenheden zou evenwel ter beschikking 
van het IMF worden gesteld ten gunste van landen die geen deel uitmaakten van het clubje.  
Zo trachtte de VS de Europese wens van een beperkt aantal landen te verzoenen met de 
voor de hand liggende wens van de rest van de wereld om op een niet-discriminatoire basis 
deel te hebben aan de reservecreatie.  Zie R. Solomon, 'The International Monetary System 
1945-1981', New York, 1982, pp. 128-129. 

206 DC 07.09.1965 en RR 08.09.1965. 
207 DC 14.09.1965. 
208 DC 14.09.1965. 
209 Bussière, p. 802. 
210 DC 26.04.1966, 24.05.1966, 28.06.1966 en 12.07.1966. 
211 Statement by the Hon. Hubert Ansiaux, Governor, Banque Nationale de Belgique and Governor of the 

Fund for Belgium at the Fund's Annual Discussion, 29 september 1965. 
212 Indien sommige leden van de Groep van Tien van deze reserves gebruik zouden maken, 

dan waren het de partners die hun reële middelen zouden verstrekken; indien ze werden 
gebruikt door ontwikkelingslanden, dan zou de overdracht van reële middelen ten laste 
vallen van de groep van industrielanden in haar geheel. 

213 In een toespraak tot de Belgisch-Amerikaanse Kamer van Koophandel op 21 september 
1966, verdedigde Ansiaux soortgelijke ideeën.  Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. 
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Doos 9.1/64.  Map: Notes for a speech to be delivered at the Belgian American Chamber of Commerce, 
New-York. 

214 DC 29.07.1966. 
215 DC 09.09.1966, 18.10.1966 en RR 19.10.1966. 
216 DC 02.12.1966 en RR 07.12.1966. 
217 Bussière, p. 802. 
218 Ondanks de aanvullende resources die het zou ontvangen. 
219 DC 13.12.1966. 
220 DC 13.01.1967, 20.01.1967 en AR 18.01.1967. 
221 Bussière, p. 802. 
222 Zonder hun principiële positie te verloochenen, erkenden de protagonisten - Frankrijk aan 

de ene kant, Duitsland en Nederland aan de andere - van de twee extreme stellingen dat het 
ogenblik nog niet was gekomen om hun opvattingen onverkort in de praktijk te brengen.  
Zie Communiqué des Ministres des Finances de la Communauté Economique Européenne.  Bijlage bij  
DC 20.01.1967. 

223 Die beschikten over 17 procent van de stemrechten. 
224 Eind december 1966 had Ansiaux het memorandum van de Bank gestuurd naar Alfred 

Hayes, President of the Federal Reserve Bank of New York, Charles Coombs, Vice-
president, William McC. Martin, Chairman of the board of Governors of the Federal 
Reserve System en Leslie O'Brien, Governor of the Bank of England.  In een brief van 
19 januari 1967 verklaarde Mc C. Martin dat hij "very much impressed with it" was en Ansiaux 
feliciteerde "on the constructive role you are playing".  In een nieuwe brief van 18 januari 1967 
schreef Ansiaux aan A. Hayes dat Debré de ideeën in het memorandum van 27 december 
1966 had onderschreven en dat de landen van de EEG "agree that a 'transitional' or 'provisional' 
solution should be sought in the direction of a better use of the IMF mechanism along the lines indicated in 
my memorandum, which will be studied and possibly improved".  Ansiaux vroeg ten slotte de steun 
van de Amerikaanse autoriteiten "to have it accepted as a basis for discussion, as I am convinced that 
this is the only way of getting a sufficient degree of agreement among all concerned".  NBB. Archief SD. 
Papieren Ansiaux. Doos 9.1/52. Map: Correspondance.  In een brief van 18 januari 1967 aan  
William McC. Martin schreef Ansiaux "I feel very happy about the significant change in the French 
attitude which had recently become incongruous and rather dangerous.  It took me three hours, with the 
skilled support of Brunet, to convince Debré to take a new line of action.  The result is good.  The French 
not only abandon their claim for a reevaluation of gold, but also accept the principle of a solution based on 
the IMF along the lines described in my memorandum dated December 27 last.  This supposes of course, 
that the US authorities will not insist about any system of 'deliberate creation of reserves' through a 
distribution of 'reserve units' all over.  van Lennep and Emminger are not at all happy and will certainly 
look for some support to their ideas from American side".  In een brief van 8 februari 1967 
antwoordde McC. Martin "I have always been very much in favor of a solution based on the IMF, and 
said so again in London last week.  We shall look forward to the results of the work of the EEC on this 
matter.  As concerns the French position on gold, however, I am told that they continued to press the point 
at the meetings in London.  Thus the situation remains confused".  Zie NBB. Archief SD.  Papieren 
Ansiaux. Doos 9.1/52. Map: Correspondance.  Soortgelijke reacties, alhoewel iets minder 
positief kreeg Ansiaux van Leslie O'Brien, governor van de Bank of England. 

225 Brief van 26 januari 1967 van Michel Debré aan Ansiaux.  Bijlage bij DC 27.01.1967. 
226 DC 14.02.1967. 
227 DC 17.02.1967. 
228 DC 07.03.1967. 
229 DC 04.04.1967. 
230 DC 07.04.1967. 
231 DC 14.04.1967, 18.04.1967 en RR 19.04.1967. 
232 Een argument ten gunste van deze versteviging was het abnormaal groot aantal stemmen 

waarover de Angelsaksische landen beschikten omdat de Sovjet-Unie, hoewel in Bretton 
Woods aanwezig, nooit tot het IMF was toegetreden.  Onder de aanpassing van de regels 
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en de praktijken van het IMF die in München waren goedgekeurd, bevond zich ook de 
verbetering van het statuut van de goudtranches, iets wat de Bank na aan het hart lag. 

233 Communiqué van 18.04.1967. 
234 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/52. Map: Correspondance.  Brief van 8 mei 

1967 van McC. Martin aan Ansiaux en diens antwoord van 12 mei 1967. 
235 DC 21.04.1967. 
236 RR 03.05.1967. 
237 RR 05.07.1967 en DC 07.07.1967. 
238 RR 05.07.1967. 
239 DC 14.07.1967, RR 19.07.1967 en AR 26.07.1967.  NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. 

Doos 9.1/61. Map: Groupe des Dix, SDR, Rétroactes I. 
 De automatische trekkingsrechten op het IMF zouden toegekend worden in verhouding tot 

de quota van de leden.  Voorafgaande voorwaarden waren een herstel van het evenwicht 
op de Amerikaanse betalingsbalans en een constatering door de mondiale monetaire 
gemeenschap dat er een liquiditeitenschaarste was. 

240 In een brief van 10 juli 1967 had minister van Financiën Henrion aan Debré gevraagd of 
die het eens was met volgende gedachtengang: 

 «1. Lors des réunions du Groupe des Dix, les pays de la Communauté Economique Européenne 
s'expriment individuellement, mais dans le cadre convenu entre eux à Münich et à Bruxelles. 

 2. La discussion devrait d'abord se faire, non pas sur le document détaillé établi par les suppléants, mais 
sur un certain nombre de principes essentiels. 

 3. A partir du moment où l'on sentirait certaines hésitations parmi les Six, l'on devrait demander une 
suspension de séance pour qu'ils puissent se rencontrer.  Si une attitude commune peut se maintenir - ce que 
je souhaite très vivement - on pourrait alors peut-être désigner un porte-parole unique ».  Alhoewel Debré 
in een telegram van 14 juli 1967 deze methode goedkeurde en het met bovengenoemde 
suggesties eens was, bleef Frankrijk vaak cavalier seul spelen.  Zie NBB. Archief SD. 
Papieren Ansiaux. Doos 9.1/52. Map: Correspondance. 

241 DC 01.08.1967. 
242 DC 22.08.1967, 29.08.1967 en AR 30.08.1967. 
243 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/61. Map: Groupe des Dix, SDR, Rétroactes I. 
244 DC 01.09.1967. 
245 DC 03.11.1967 en 12.12.1967. 
246 DC 19.12.1967. 
247 DC 01.03.1968, 05.03.1968 en 12.03.1968. 
248 Bijvoorbeeld: Kwijting in speciale trekkingsrechten van de verplichting tot terugkoop van 

de eigen valuta of van stortingen in goud. 
249 DC 12.03.1968. 
250 Jacques Mertens de Wilmars, topadviseur van de Bank voor internationale zaken, vroeg 

zich af of er soms een toponymische predestinatie bestond die de benamingen Bretton 
Woods en Foresta verbond met belangrijke beslissingen op het gebied van internationale 
monetaire politiek!  Als curiosum kan nog worden vermeld dat tot 31 juli 1953 het officiële 
adres van de Bank in Brussel Wilde Woudstraat was.  Zie J. Mertens de Wilmars, 'De recente 
hervormingen van het Internationale Monetaire Fonds en de toekomst van het 
internationale geldstelsel', in: Tijdschrift voor economie, jg. 13 (1968), nr. 3, p. 355. 

251 RR 03.04.1968. 
252 De Verenigde Staten moesten aanvaarden dat inzake de activering van de trekkingsrechten 

de in Rio afgesproken voorwaarden onverkort werden toegepast: collectief oordeel dat er 
een behoefte aan reserves bestond, beter evenwicht van de betalingsbalansen en 
vooruitgang in het adjustment process.  De activering mocht slechts plaatshebben nadat deze 
voorwaarden waren vervuld.  Voorts moesten de Verenigde Staten een verklaring afleggen 
betreffende het vaste voornemen om hun betalingsbalans te herstellen.  Ten slotte moest 
men zich zo dicht mogelijk aan de schets van Rio conformeren, met dien verstande dat 
men de realiteit onder ogen moest zien: de legitieme belangen van de ontwikkelingslanden 
en de principes van het internationaal recht.  Van opting out was er geen sprake.  Zie NBB. 
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Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/40. Map: Correspondance avec M. van Campenhout, 
1968-1970, nota ("personnelle") van 1 april 1968 van Ansiaux aan van Campenhout, p. 4.  
Van Belgische zijde was een en ander voorbereid door een correspondentie tussen Henrion 
en Ansiaux.  Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/52. Map: Ordre du jour. 

253 "A la base du système monétaire international se trouve l'or 'immuable', 'inaltérable, etc. dont le prix doit 
être 'juste', 'équitable', 'raisonnable' et 'reévalué". NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 
9.1/40. Map: Correspondance avec M. van Campenhout, 1968-1970, (persoonlijke) nota van 
1 april 1968 van Ansiaux aan van Campenhout, p. 5. 

254 Volgens Ansiaux was het niet duidelijk wie verantwoordelijk was voor de tekstwijziging: 
ambtenaren van het IMF die van de gelegenheid gebruik wilden maken om de macht of de 
interventiemogelijkheden van het Fonds uit te breiden of pressie van de Amerikaanse 
Treasury?  Zie NBB.  Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/40. Map: Correspondance avec  
M. van Campenhout, 1968-1970, nota (persoonlijke) van 1 april 1968 van Ansiaux aan van 
Campenhout, p. 8. 

255 Merkwaardigerwijze bleken het Franse en het Amerikaanse standpunt nu omgekeerd in 
vergelijking met wat zij vroeger waren geweest.  De Amerikaanse regering kwam sinds 1965 
onomwonden op voor een nieuwe internationale reserve-eenheid, terwijl ze die voordien 
altijd overbodig had gevonden.  Minister M. Debré daarentegen, die het Franse voorstel 
betreffende de CRU als substituut voor de dollar getorpedeerd zag, werd een verbeten 
tegenstander van het voorstel tot creatie van een nieuwe universele reserve-eenheid, die op 
den duur de rol van het goud zou kunnen overnemen.  Hij pleitte nu eenvoudigweg voor 
het herstel van de klassieke gouden standaard via een algemene verhoging van de goudprijs.  
Hiermede isoleerde hij zich uiteindelijk ook van zijn Europese partners.  Zie Van der Wee, 
1983, pp. 355-356. 

256 DC 01.04.1968. 
257 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/52. Réunion de Stockholm. Map: Ordre du jour.  

Nota: Décisions prises par les ministres et les gouverneurs du Groupe des Dix à Stockholm le 30 mars 
1968. 

258 International Monetary Fund.  Proposed amendment of Articles of Agreement.  New Facility based on 
Special Drawing Rights.  Changes in Fund Rules and Practices.  A Report by the Executive Directors to 
the Board of Governors. 

259 DC 01.07.1969. 
260 In de groep van Tien had men het ook over het volume, de datum en het tempo van de 

creatie van de BTR's.  De bedragen liepen erg uiteen: van 4,5 miljard $ volgens de VS over 
3 miljard volgens de Duitse visie tot 2 miljard volgens Nederland.  Soortgelijke verschillen 
kwamen aan het licht wat het aantal jaren betrof waarop de eerste beslissing tot creatie zou 
betrekking hebben: van vijf jaar tot twee jaar.  België was met een bedrag van 2,25 miljard $ 
voor een periode van twee jaar al met al het meest restrictief.  De verschillen konden als 
volgt worden verklaard: er was relatief weinig discussie over het bedrag van de gezamenlijke 
behoeftes van reserves tijdens de komende jaren, maar sommige landen wilden in deze 
behoeftes volledig voorzien door de schepping van BTR's, terwijl andere meenden dat de 
tekorten niet alleen door middel van reserves moesten worden gedekt, maar ook door 
voorwaardelijk internationale kredieten via het IMF, een voorwaardelijke liquiditeit.  In 
Bazel waren de gouverneurs van oordeel dat het VK en de VS grote inspanningen hadden 
geleverd op fiscaal en monetair beleid en dat er zodoende voldaan was aan de twee 
vermelde voorwaarden.  Alhoewel er mathematisch niet kon worden bewezen dat er een 
schaarste aan reserves bestond, had Ansiaux de indruk dat er niet meer zou worden 
gediscussieerd over het probleem der voorafgaande voorwaarden.  De Zes zouden akkoord 
kunnen gaan met een bedrag van 2,5 miljard $ per jaar gedurende een periode van drie jaar. 

261 DC 25.07.1969. 
262 In maart 1973 lieten vrijwel alle landen de goudwisselstandaard los.  Voor het Bijzondere 

Trekkingsrecht bleef de goudpariteit, die bij zijn creatie was bepaald, onverkort gelden.  Dit 
eiste een speciale voorziening voor de omrekening van de in bijzondere trekkingsrechten 
uitgedrukte bedragen in nationale geldeenheden en omgekeerd.  Tot eind juni 1974 gold als 
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oplossing dat het IMF bleef werken met de waardeverhouding van SDR 1 = US dollar 
1,206.  Uit deze verhouding en de dollarkoersen van de onderscheiden valuta's op de 
wisselmarkt stelde het Fonds dagelijks een SDR-koers vast voor alle nationale 
geldeenheden.  De koers van de SDR vertoonde dan uiteraard dezelfde schommelingen als 
die van de dollar.  Omdat ook de marktprijs van het goud allerminst stabiel was, besloot het 
IMF de goudpariteit van de SDR met ingang van 1 juli 1974 te laten vallen en over te gaan 
op een zogenaamde pakket- of korfrekeneenheid, waarbij de koers berekend werd aan de 
hand van het relatieve aandeel van 16 landen in de werelduitvoer. 

263 Simonis, 1986, p. 32. 
264 RR 28.01.1970. 
265 Simonis, 1986, p. 34. 
266 J. Mertens de Wilmars, 1968, p. 353. 
267 Bij zwevende koersen worden vraag naar en aanbod van vreemde valuta's door het 

prijsmechanisme (de koers) met elkaar in evenwicht gebracht en hoeven de monetaire 
autoriteiten zich geen zorgen te maken over verlies aan reserves. 

268 DC 09.12.1969. 
269 DC 23.09.1969 en 07.10.1969. 
270 DC 21.04.1970. 
271 DC 24.04.1970. 
272 DC 10.07.1970. 
273 DC 04.09.1970. 
274 E. Bussière, 'La France et les débats au sein du Comité Monétaire à l'époque du plan 

Werner, automne 1968, printemps 1971', in Le rôle des Ministères des Finances et de l'Economie 
dans la construction européenne (1957-1968), [Actes du colloque tenu à Bercy les 26, 27 et 28 mai 
1999.  Comité pour l'histoire économique et financière de la France] Tome I, Paris 2002, 
p. 371. 

275 RR 16.09.1970. 
276 Als de betalingsbalans van een land een fundamentele onevenwichtigheid vertoonde, kon 

het in overleg met het IMF zijn pariteit wijzigen.  Dit begrip wordt in de statuten van het 
IMF wel genoemd, maar niet gedefinieerd.  Van der Valk, (p. 75) vermeldt volgende 
belangrijkste gevallen van een fundamentele onevenwichtigheid: 

 1.  een aanhoudend tekort (of overschot) op de lopende rekening van de betalingsbalans; 
 2.  een evenwichtige betalingsbalans gepaard gaande met grote werkloosheid of hoge 

werkgelegenheid gepaard gaande met kapitaalexport en inflatie; 
 3.  betalings- en handelsrestricties die zo omvangrijk en effectief zijn, dat zij een   

betalingsbalanstekort vermijden; 
 4.  een combinatie van de bovenstaande gevallen. 
 Vele landen kwamen vaak om prestigeredenen of binnenlandse politieke overwegingen niet 

tot wijzigingen.  Er was vaak een devaluatie- en revaluatietegenzin.  Dit leidde tot ernstige 
verstoringen in de werking van het internationale monetaire stelsel, vooral sedert het begin 
van de jaren zestig.  Tot de nadelen behoorden onder meer het ontstaan van grote 
kapitaalverplaatsingen uit landen met een zwakke munt naar landen met sterke valuta's. 

277 DC 25.09.1970 en 29.09.1970. 
278 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/55. Map: Flexibilité des taux de change.  

Discours prononcé par le baron Snoy et d'Oppuers, ministre des Finances et gouverneur de la Banque 
[Mondiale] pour la Belgique au débat annuel du Fonds, le 23 septembre 1970. 

279 Soortgelijke ideeën werden verdedigd door William Dale, bewindvoerder van het IMF voor 
de Verenigde Staten (RR 08.07.1970).  Volgens de Bank zouden die voorstellen de 
instabiliteit op de valutamarkten alleen maar handhaven.  Een verruiming tot 3 procent van 
de fluctuatiemarges van de dollar impliceerde dat de noteringen van de EEG-valuta's 
onderling tot 12 procent zouden kunnen oplopen, iets wat ten enen male haaks stond op 
het streven van de Zes naar stabiele wisselkoersen. 

280 RR 23.09.1970. 
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281 De wrevel van beide landen kon o.m. worden toegeschreven aan het feit dat de respectieve 

bewindvoerders niet vooraf gebrieft waren door hun centrale banken. 
282 DC 04.06.1971, 11.06.1971, 15.06.1971, 18.06.1971, 22.06.1971, 25.06.1971 en 02.07.1971. 
283 DC 13.07.1971. 
284 DC 13.07.1971. 
285 RR 08.07.1970 en DC 20.07.1971. 
286 Na 15 augustus 1971 drukte ook het Verbond der Belgische Nijverheid in brieven aan de 

eerste minister en aan de Bank zijn bezorgdheid uit over de vlottende wisselkoersen.  Zie 
NBB. Archief van de Dienst Internationale Akkoorden, dossier 12, Crise monétaire du 15 août 
1971 inconvertibilité et flottement du dollar. 

287 DC 23.07.1971. 
288 RR 28.07.1971. 
289 DC 06.08.1971.  Op 2 augustus 1971 had van Campenhout de nota Exchange Rate Flexibility.  

Statement of Mr. van Campenhout at Executive Board Meeting 71/51.  June 21, 1971 afgegeven.  
Zie bijlage 3, DC 06.08.1971. 

290 L.H. Dupriez vergeleek de beslissing met de gebeurtenissen van 1874 en 1876 die de 
ineenstorting van het bimetallisme bezegelden.  We bevinden ons op een beslissend 
keerpunt van de geschiedenis van het internationale geldstelsel, luidde zijn profetisch 
besluit.  Zie L.H. Dupriez, 'L'étalon monétaire international', in: Recherches économiques de 
Louvain, jg. 34, nr. 2, (mei 1968), p. 158. 

291 J. Mertens de Wilmars, Cent cinquième session du comité monétaire des communautés européennes, lundi 
18 et mardi 19 mars 1968, p. 6.  Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/52, Map: 
Correspondance. 

292 Zoals M.M.G. Fase, die het zesde deel van de Geschiedenis van de Nederlandsche Bank 
Tussen behoud en vernieuwing.  Geschiedenis van de Nederlandsche Bank 1948-1973 laat eindigen in 
1973. 

293 In een nota van 17 augustus 1971, Note à l'attention de M. le Ministre des Finances, objet: La 
Belgique face à la crise du dollar, zie Dossier 12  Crise monétaire du 15 août 1971, inconvertibilité et 
flottement du dollar, van de dienst Internationale akkoorden, gaf de Bank een overzicht van de 
maatregelen die de verschillende landen hadden genomen.  Frankrijk had maatregelen 
genomen in het vlak van de wisselreglementering om zich te beschermen tegen 
kapitaalinvoer, maar de maatregelen waren niet erg doeltreffend.  In Duitsland had het 
vlotten van de mark de Bundesbank weliswaar in staat gesteld een deel van de opgehoopte 
dollars te liquideren, maar de appreciatie van de Deutsche Mark tegenover de dollar (tot 
7,47 procent op 13 augustus 1971) was geen onverdeeld succes, gelet op de verslechterde 
concurrentiepositie van de Duitse exporteurs.  Het laten vlotten van de frank op de 
gereglementeerde markt zou soortgelijke negatieve effecten voor de Belgische export 
hebben gesorteerd volgens de Bank.  Bovendien had het bestaan van de vrije markt een 
aanvoer van een bepaalde hoeveelheid dollars naar de gereglementeerde markt vermeden: 
begin augustus was de koers van de dollar op de vrije markt gedaald beneden de 
bodemprijs op de gereglementeerde markt (49,625 frank voor 1 dollar) een depreciatie van 
de dollar veroorzakend van 2 à 3,5 procent. 

294 De titel van dit rapport luidde als volgt: Commission on International Trade and 
Investment, United States International Economic Policy in an interdependent world, Washington 
D.C., juli 1971.  Geciteerd door Van der Valk, pp. 70 en 137. 
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De rol van de Bank in de Europese monetaire 
samenwerking en integratie 

 
 
 
 Het vorige boekdeel heeft de rol van de Belgen en van de Bank bij de 
Europese economische en monetaire samenwerking tijdens de naoorlogse 
periode en de jaren vijftig al uitvoerig belicht. 
 De wil tot samenwerking in Europa start al vlug na de Tweede 
Wereldoorlog.  Op de ruïnes ervan smeedden diverse landen toen plannen om, 
zoals Winston Churchill dat op 19 september 1946 in Zürich noemde, tot "a 
kind of United States of Europe" te komen.  Daarmee trad men in de voetsporen 
van de Benelux-landen die tijdens de oorlog blauwdrukken voor een douane-
unie hadden uitgetekend1.  Ook een Europese munt komt dan al ter sprake als 
in april van datzelfde jaar de nieuwe naoorlogse president van de 
Nederlandsche Bank Marius Willem Holtrop de hoop uitspreekt op een 
gezonde gave gulden, "die te zijner tijd zal opgaan in één Europese munt"2. 
 België verleende in het kader van verschillende bilaterale 
betalingsakkoorden omvangrijke bijstandskredieten die de opleving van de 
intra-Europese handel aanzienlijk bevorderden.  Nadien speelde de Bank een 
belangrijke rol bij de organisatie van een multilateraal Europees betalings-
systeem.  Het Marshallplan werkte duidelijk als katalysator, omdat de 
Amerikaanse hulp afhankelijk was van de organisatie van een Europese 
samenwerking.  Een eerste stap hiertoe werd op 18 november 1947 gedaan 
met de ondertekening in Parijs van de Overeenkomst betreffende Multilaterale 
Monetaire Compensaties door Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en 
Italië.  Het ging om een beperkt akkoord inzake multilaterale verrekening.  Van 
Belgische zijde werd het akkoord voorbereid door Hubert Ansiaux, bijgestaan 
door Cecil de Strycker en Ferdinand M. Aspeslagh3.  Op 19 september 1950 
zag de Europese Betalingsunie (EBU) het licht.  De EBU was een multilateraal 
betalingsakkoord met een centrale verrekening van de saldi; het akkoord 
verving de talloze bilaterale betalingsovereenkomsten die een rem waren 
geworden op de internationale handel.  De bezwaren tegen het bilaterale 
handels- en betalingsverkeer waren dat elk tekort op dit verkeer, na uitputting 
van eventuele, veelal beperkte kredietverlening, in goud of dollars moest 
worden afgewikkeld.  In plaats van de bilaterale rekeningen kwamen er 
buitenlandse transferabele EBU-rekeningen4.  Dit betekende dat de Europese 
valuta's - die niet convertibel waren in dollars - onderling tot een bepaald 
plafond konden worden omgewisseld. 
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 In december 1958 brachten de meeste Europese landen de externe 
convertibiliteit van hun valuta's tot stand.  Deze stap hield in dat saldi in de 
betrokken valuta's afkomstig uit het lopende betalingsverkeer, in handen van 
niet-ingezetenen, voortaan zouden kunnen worden omgezet in iedere vreemde 
valuta tegen wisselkoersen, liggende binnen de officiële door het IMF 
toegelaten marges van 1 procent boven en beneden de officiële pariteit5.  Deze 
laatste was gelijk aan het goudgewicht van een nationale munteenheid.  De 
EBU werd opgeheven, en vervangen door de - veel minder ambitieuze - 
Europese Monetaire Overeenkomst.  De wisselmarkten vervulden voortaan de 
taak van het onder de EBU bestaande multilaterale verrekeningssysteem6. 
 De initiatieven tot economische en monetaire samenwerking stonden 
niet op zichzelf.  Beoogd werd die samenwerking te incorporeren in een 
politiek kader, waarbinnen de landen ook op andere terreinen nauwer zouden 
samenwerken. 
 Behalve via de EBU kreeg het streven naar Europese eenmaking ook 
gestalte in de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
(EGKS) in 1951.  Het was de Fransman Jean Monnet die in een poging om 
Frankrijk en Duitsland dichter bij elkaar te brengen een plan daartoe had 
gelanceerd.  Een solidariteit in die zware industrieën zou een oorlog tussen 
Frankrijk en Duitsland onmogelijk maken7.  Monnet koppelde zijn voornemen 
aan de idee van een Europese Unie, welke gedachte door de Franse politicus 
Robert Schuman als het officiële Franse plan tot economische en politieke 
samenwerking werd gepresenteerd.  Duitsland, Italië en de Benelux-landen 
gingen hiermee akkoord8.  Geen twee jaar later was voor de beide producten 
kolen en staal de gemeenschappelijke markt tussen de zes landen een feit. 
 Na de mislukking van de Europese Defensiegemeenschap in 1954 
groeide de overtuiging dat defensie en buitenlands beleid te gevoelig lagen om 
naar een Europees niveau te worden overgedragen.  Europese integratie diende 
de minder gevoelige economische weg te bewandelen9.  Een Europese 
Economische Gemeenschap (EEG) met supranationale elementen zou 
uiteindelijk wellicht ook naar politieke integratie voeren, zo was de redenering.  
Opnieuw nam Monnet de rol van wegbereider op zich.  Uitgaande van het 
EGKS-verdrag en in de geest van de Franse economische planning was hij van 
mening dat een stap voorwaarts op de weg naar de coöperatie op het terrein 
van de sectorale integratie moest liggen.  Maar hoe?  Daarbij dacht Monnet aan 
een supranationale regeling voor de atoomenergie, een sectorale integratie die 
dan als een soort hefboom voor algemene economische samenwerking zou 
moeten fungeren.  De andere vijf landen beoogden veeleer te komen tot een 
gemeenschappelijke markt10. 
 Op 1 en 2 juni 1955 kwamen de ministers van Buitenlandse Zaken van 
de zes EGKS-landen in het Italiaanse Messina bijeen.  Ze verklaarden dat "de 
tijd was gekomen voor een nieuwe stap om Europa op te bouwen.  Ze zijn van mening dat 
die in de eerste plaats moet worden gezet op economisch terrein"11.  Op 20 mei 1955 
hadden de drie Benelux-landen een memorandum aan hun partners 
afgegeven12.  Hierin werd een waaier van voorstellen inzake sectorale 
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economische integratie - transport, klassieke energie, kernenergie - en een 
algemeen economische integratie, zeg maar gemeenschappelijke markt, 
gepresenteerd.  De uiteindelijke tekst nam grotendeels de bewoordingen van 
het Benelux-memorandum over13.  Ook inzake procedure was er reden tot 
juichen.  De zes regeringen hadden immers besloten dat de conferentie(s) tot 
uitwerking van de verdragen zou(den) worden voorbereid door een comité van 
regeringsleiders, bijgestaan door experts, onder voorzitterschap van een 
politiek zwaargewicht belast met de coördinatie van de werkzaamheden; Paul-
Henri Spaak was die persoonlijkheid.  De Commissie-Spaak zou moeten 
nagaan hoe "a fresh advance towards the building of Europe" kon worden bereikt14.  
Ze verdeelde haar werkzaamheden over verschillende werkgroepen en startte 
op 9 juli 1955 in het groene salon van het Belgische Ministerie van 
Buitenlandse Zaken.  Ze rondde haar werkzaamheden op 21 april 1956 af met 
de afgifte van het Rapport-Spaak aan de ministers van Buitenlandse Zaken.  
Het verslag koos voor hechtere economische samenwerking die overigens een 
verdere sectorale economische integratie niet uitsloot. 
 Eén conferentie, met opnieuw Spaak als grote roerganger, werd op 
26 juni 1956 te Brussel op Hertoginnedal bijeengeroepen met als doel het 
uitwerken van twee verdragen.  Voor de Bank fungeerden Franz De Voghel en 
Roland Beauvois er als experts in monetaire zaken.  Bij het uitschrijven van de 
artikelen van de verdragen stond aanvankelijk vooral de idee van een 
gemeenschappelijke markt voorop.  Ter plekke werd echter een soort 
koehandel bedreven tussen de grootmachten Frankrijk en Duitsland15.  De 
EEG was voor Frankrijk pas aanvaardbaar als naast een gemeenschappelijke 
markt een communautair landbouwbeleid werd ingevoerd.  De Fransen waren 
van oordeel dat een tariefvrije markt vooral de industrielanden en met name de 
Bondsrepubliek Duitsland met zijn omvangrijke scala van producten zou 
bevoordelen.  Ter wille van het evenwicht was een gemeenschappelijk 
landbouwbeleid nodig. 
 
De samenwerking in het kader van de overgangsfase van de 
gemeenschappelijke markt 1958-1969 
 
 Op 25 maart 1957 ondertekenden de ministers van de zes EGKS-landen 
in Rome de verdragen over de oprichting van twee nieuwe gemeenschappen, te 
weten de EEG en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA, ook 
wel Euratom genoemd). 
 Het doel van het Verdrag van Rome was de oprichting op 1 januari 
1958 van een gemeenschappelijke markt met vrij verkeer van goederen, 
diensten en op zekere hoogte kapitaal tussen Frankrijk, West-Duitsland, Italië 
en de Benelux-landen.  Toch was het opzet ambitieuzer dan een loutere 
douane-unie.  Op drie deelgebieden was de doelstelling niet minder dan een 
gemeenschappelijk beleid voor bepaalde sectoren: landbouw, vervoer en 
mededinging16.  Gedurende een overgangsperiode van twaalf jaar, verdeeld in 
drie fasen van elk vier jaar, zou de gemeenschappelijke markt tot stand worden 
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gebracht.  De kern was de douane-unie, waarbij de lidstaten vanaf 1 januari 
1958 hun onderlinge tarieven geleidelijk tot nul zouden terugbrengen.  De 
economische integratie was ook geen doel op zichzelf.  Zij was - alhoewel heel 
voorzichtig - gestoeld op politieke gronden.  In artikel 2 van het Verdrag wordt 
immers gesteld dat men via economische integratie zocht te komen tot "nauwere 
betrekkingen tussen de in de Gemeenschap verenigde Staten"17. 
 Over andere aspecten, zoals het vrije verkeer van arbeid, het recht van 
vrije vestiging, economische en monetaire integratie - de laatste twee zijn het 
onderwerp van dit hoofdstuk - bleef het Verdrag zeer vaag.  Artikel 2 spreekt 
van "het geleidelijk nader tot elkaar brengen van het economisch beleid van de lidstaten"; 
artikel 6 voegt hieraan toe, dat de lidstaten hun economisch beleid coördineren 
"in de mate waarin dit ter bereiking van de doelstellingen van dit Verdrag noodzakelijk is".  
De specifieke bepalingen in het Verdrag ten aanzien van het kapitaalverkeer 
hadden ook een beperkte strekking18.  Wat de monetaire samenwerking betreft, 
wordt coördinatie van het beleid aanbevolen, (artikel 105), waarbij de 
wisselkoerspolitiek eveneens als een gemeenschappelijke aangelegenheid wordt 
beschouwd (artikel 107).  Coördinatie had een bescheiden doelstelling: 
monetaire stabiliteit - lage inflatie en betalingsbalansevenwicht - bereiken via 
middelen waarvan de tenuitvoerlegging in overleg geschiedde.  Volgens het 
Verdrag hoefden de monetaire instrumenten geenszins geüniformiseerd te 
worden, evenmin als de beleidsbeslissingen dienden te worden eengemaakt19. 
 Er was derhalve een duidelijk onderscheid tussen de doelstellingen op 
bepaalde deelgebieden - landbouw, transport, mededinging - en die ten aanzien 
van het algemene beleid.  Voor dit laatste is er sprake van een dualisme, een 
tweeslachtigheid die duidelijk tot uitdrukking komt in de tegenstelling tussen 
artikel 103 en 104.  In artikel 103 komen de lidstaten overeen hun 
conjunctuurpolitiek als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang te 
beschouwen en onderling en met de Europese Commissie overleg te plegen 
omtrent de naar omstandigheden te nemen maatregelen.  Het daaropvolgende 
artikel 104 maakt echter duidelijk dat de lidstaten - hoewel gebonden aan 
identieke beleidsdoelstellingen - autonoom blijven inzake economisch beleid 
en het vastleggen van de prioriteiten.  Onder deze omstandigheden waren 
identieke doelstellingen, gemeenschappelijk belang en zelfs de verplichting tot 
consultatie, vrij loze intentieverklaringen20.  De lidstaten bleven eigenhandig 
hun beleidsprioriteiten bepalen met als gevolg dat hun economieën uit elkaar 
groeiden en de wisselkoersverhoudingen onder druk kwamen.  Een en ander 
leidde in 1961 tot een revaluatie van de mark en de gulden. 
 Het dualisme komt nog op een andere manier tot uiting.  
Wisselkoersbeleid was, zoals gezegd, ook een zaak van gemeenschappelijk 
belang.  Maar het Verdrag gaf de EEG geen bevoegdheid inzake wisselkoersen.  
Dat hoeft nauwelijks te verbazen in het licht van de zwakke bepalingen ten 
aanzien van de coördinatie van het economische beleid.  De Commissie, die 
geen concrete bevoegdheid krijgt inzake monetair beleid, laat staan op 
economisch gebied, heeft dus logischerwijze ook niet veel in de pap te brokken 
wat wisselkoersbeleid betreft.  Het kon ook niet anders: de toestand op de 
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valutamarkt was immers de resultante van het gevoerde - autonome - 
economische beleid en van het - eveneens soeverein - aangewende monetaire 
beleidsinstrumentarium21.  Het valutabeleid speelde zich uiteraard af binnen de 
krijtlijnen van het Bretton Woods-systeem. 
 Bovengenoemde leemtes, die op het eerste gezicht vrij verwonderlijk 
lijken, kunnen worden verklaard door de omstandigheden van het ogenblik.  
Economisch-monetaire harmonisering, en zeker een monetaire unie, scheen 
voor velen gepaard te moeten gaan met de politieke unie, hetgeen de reserves 
van het Verdrag van Rome in dat opzicht verklaart.  Bovendien vormde, op 
het ogenblik van de ondertekening van het Verdrag en tijdens de aanloopfase 
van de EEG, de EBU nog het kader van de monetaire samenwerking.  Ten 
slotte lag de afstand van monetaire soevereiniteit moeilijk voor een aantal 
landen. 
 De vaagheid en dubbelzinnigheid van bepaalde artikels van het Verdrag 
kan ook verklaard worden door het feit dat de tekst van het Verdrag een 
compromistekst was.  De EEG was meer dan een douane-unie, maar minder 
dan een economische unie.  Het gemeenschappelijke beleid gold maar voor 
bepaalde sectoren.  Voorts gingen de communautaire instellingen en 
procedures verder dan intergouvernementele samenwerking, maar waren niet 
echt supranationaal.  Het compromis-karakter blijkt ook uit volgende 
anekdote.  Bij de voorbereidende besprekingen op Hertoginnedal over het 
heikele punt van de wisselkoersproblematiek in de werkgroep voorgezeten 
door Hans von der Groeben - die de gemeenschappelijke markt besprak - was 
men in een impasse geraakt.  De verschillende experts hadden een waaier van 
voorstellen op tafel gegooid: behoud van de soevereiniteit inzake de pariteit 
van de nationale valuta's, een volledige overdracht van beslissingsmacht naar 
de EEG, vaste wisselkoersen, vlottende wisselkoersen, gemengde stelsels, enz.  
Het gesprek stokte tot de Belgische vertegenwoordiger J. Van Tichelen, 
toenmalig directeur-generaal bij het Ministerie van Economische Zaken en 
hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Brussel, zich een formule herinnerde 
waartoe Groot-Brittannië bij onderhandelingen met de Commonwealth-landen 
vaak zijn toevlucht zocht als nationale gevoeligheden tot een patstelling hadden 
geleid. De  deus ex machina was de uitdrukking "This or that point is 'of common 
concern' ".  De enige verdienste van Van Tichelen bestond erin dit in het Frans 
te vertalen.  Zo ontstond artikel 107 § 1.  "... iedere lidstaat behandelt zijn 
wisselkoerspolitiek als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang".  Een weliswaar 
dubbelzinnige formulering, die tenminste het voordeel had de wisselkoers 
binnen het bevoegdheidspakket van de EEG te plaatsen.  In weerwil van de 
moeilijkheden bij de eerste toepassingen zou ze de procedure later in de goede 
richting helpen sturen22. 
 
Het Europa der technici: de installatie van het Monetair Comité 
 
 Het Monetair Comité, het enige orgaan waarin het Verdrag expliciet 
voorzag, fungeerde gedurende de eerste jaren als een laboratorium van 
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monetaire analyse.  Aanvankelijk stond de samenwerking tussen de landen op 
een laag pitje23. 
 Het Monetair Comité van de EEG wordt alleen in artikel 105 van het 
Verdrag kort ten tonele gevoerd.  In het licht van het aantal artikels (103 tot 
116) dat aan titel II, het economische beleid, wordt gewijd, krijgt het maar een 
klein plaatsje toebedeeld in het Verdrag.  Volgens artikel 105 heeft het Comité 
een raadgevende taak.  Het moet de monetaire en financiële toestand van de 
lidstaten en van de EEG alsmede de algemene regeling van het 
betalingsverkeer der lidstaten volgen en ter zake regelmatig aan de Raad en aan 
de Commissie verslag doen.  Op verzoek van deze organen of uit eigen 
beweging brengt het adviezen uit.  Al met al een beperkte opdracht die kan 
samengevat worden in drie werkwoorden: volgen, rapporteren en adviseren.  
Afgezien van de meer algemene coördinatietaak vermeld in artikel 105 had het 
Comité specifieke opdrachten toebedeeld gekregen in bepaalde domeinen 
waarvoor de EEG, weliswaar beperkte, macht had.  Het Verdrag verwijst naar 
drie nauw verbonden domeinen, waarin het Monetair Comité door de 
Commissie moet worden geraadpleegd alvorens beslissingen kunnen worden 
genomen: de liberalisatie van het kapitaalverkeer (artikels 67 tot 73), het 
wisselkoersbeleid van de lidstaten (artikel 107) en de wederzijdse hulp aan 
lidstaten met betalingsbalansmoeilijkheden (artikels 108 en 109)24. 
 In april 1957 werd er een beperkte werkgroep opgericht om het statuut 
van het Monetair Comité uit te tekenen.  De Bank, die deel had uitgemaakt van 
de Belgische delegatie die de onderhandelingen in Hertoginnedal had gevoerd, 
was in eerste instantie over het hoofd gezien.  De Voghel, die voorvoelde dat 
het Comité mettertijd een belangrijke rol zou gaan spelen, deed de Bank 
stappen ondernemen bij Spaak, minister van Buitenlandse Zaken en bij Jean-
Charles Snoy et d'Oppuers, secretaris-generaal van Economische Zaken, om 
alsnog te mogen deelnemen.  In mei 1957 bleek dat het lobbywerk van de 
Bank effect had gesorteerd en Roland Beauvois, adviseur bij de Studiedienst, 
vertegenwoordigde de Bank in die ad-hocwerkgroep.  Op 19 juli 1957 
overhandigde ze een voorontwerp voor een huishoudelijk reglement aan het 
interimair comité van de gemeenschappelijke markt en Euratom. 
 De groep had op 16 en 17 juli 1957 twee dagen in Parijs vergaderd, 
onder voorzitterschap van Pierre Calvet, vice-gouverneur van de Banque de 
France.  Het Verdrag was zeer vaag over de samenstelling van het Comité.  
Het bepaalde gewoon dat de lidstaten en de Europese Commissie beide twee 
leden van het Monetair Comité zouden benoemen.  De werkgroep stelde 
echter voor dat de tekst van het Verdrag als volgt zou worden geëxpliciteerd of 
aangevuld: "de leden van het comité moeten worden gekozen uit deskundigen die een 
algemeen erkend gezag hebben op monetair gebied.  Iedere lidstaat kiest in het algemeen een 
lid uit de hoge overheidsambtenaren en het andere lid op voordracht van de centrale bank"25.  
De aanwezigheid van overheidsambtenaren lag helemaal in de Franse traditie.  
Voorzitter en plaats van onderhandeling geven aan dat de Franse delegatie de 
besluitvorming sterk had beïnvloed.  De Duitsers stelden echter dat bepaalde 
artikels van het voorontwerp een toevoeging en derhalve een wijziging van het 
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Verdrag inhielden.  Voorts vroegen de Duitsers een ruimere keuzemogelijkheid 
wat de samenstelling van de tweekoppige delegaties betrof, niet noodzakelijk 
een vertegenwoordiger van de centrale bank en van de overheidsdiensten.  Ze 
vroegen bovendien buiten de twee leden permanente plaatsvervangers en 
eventueel nog andere waarnemers.  Een dergelijk talrijk comité stuitte dan weer 
op Belgische bezwaren.  Alhoewel de Franse zienswijze in verband met de 
rekrutering van de leden in aanmerking werd genomen, moesten de Fransen 
op andere punten bakzeil halen26. 
 Op 13 en 14 februari 1958, dus zes maanden na de bijeenkomst te 
Parijs, stelde het Comité van de permanente vertegenwoordigers bij de EEG - 
in het jargon het Coreper27 - vast dat er nog knelpunten bestonden die niet 
beslecht waren.  Duitsland lag dwars voor drie punten.  Inzake de opdracht 
van het Monetair Comité bleef het van oordeel dat de omschrijving ervan niet 
beantwoordde aan de letter van de tekst van het Verdrag, maar dat vormde 
blijkbaar geen breekpunt.  Ten aanzien van het statuut van de leden vond 
Duitsland dat er een contradictie bestond tussen de volledige onafhankelijkheid 
van de leden en het feit dat de leden exclusief gerekruteerd zouden worden uit 
de hoge overheidsambtenaren of door de centrale bank voorgestelde experts.  
Vooral het feit dat ze op om het even welk moment door de betrokken 
regering of door de Commissie uit hun ambt zouden kunnen worden ontzet, 
zat de Duitsers hoog.  Dit illustreert duidelijk de fundamentele verschillen 
tussen de status van de Banque de France en die van de Bundesbank.  Het 
ambtshalve ontslag van een lid door de regering leek totaal ondenkbaar in de 
Duitse visie op een onafhankelijke centrale bank, die zelfstandig het monetair 
beleid voert en geen richtlijnen krijgt van de federale instanties.  De derde door 
de Duitsers voorgestelde wijziging had betrekking op de kwestie van de 
plaatsvervanging: de aanwijzing van plaatsvervangers diende net als die van de 
titularis voor een periode van twee jaar, en niet naar gelang van de 
omstandigheden, te geschieden.  Bovendien moesten de lidstaten en de 
Commissie ze voordragen en niet de titularissen zelf.  Een persoonlijke 
afhankelijkheid tussen permanente leden en plaatsvervangers was voor de 
Duitsers uit den boze. 
 Een aantal door Duitsland ingediende amendementen zijn terug te 
vinden in de definitieve tekst van het statuut van het Monetair Comité.  De 
leden zouden niet zo maar kunnen worden ontslagen: alleen door overlijden, 
vrijwillig ontslag of ambtshalve demissie.  In dit laatste geval dan nog maar als 
het lid niet meer aan de eisen van de uitoefening van zijn mandaat voldeed, 
zijnde een algemeen erkend gezag hebben op monetair gebied.  Ook inzake de 
plaatsvervangers werd het Duitse standpunt overgenomen.  Op het gebied van 
ruimere keuzemogelijkheden van de experts, kon Duitsland zijn standpunt 
evenwel niet doordrukken. Al met al blijkt dat in het Verdrag het terrein niet 
nauwkeurig was afgebakend en dat Duitsland en Frankrijk het van meet af aan 
in het Comité op een verschillende manier hebben bezet.  De Banque de 
France was toen het hulpje van de Franse Trésor, die de eerste viool speelde.  
Op hetzelfde ogenblik was het Otmar Emminger, directeur van de 
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Bundesbank, die in de Duitse delegatie het spel beheerste.  De Bundesbank 
slaagde erin zich te doen gelden en dat had gevolgen voor de werking van het 
Comité zelf.  André de Lattre van de Franse delegatie vertelde op ironische 
wijze de volgende anekdote: "in het Monetair Comité zijn er twee [Duitse] 
vertegenwoordigers, de ene van het Ministerie van Economie Dr. Rolf Gocht en de andere van 
de Bundesbank, Otmar Emminger; met die eigenaardigheid dat telkens als de ene de mond 
opent, de andere net het tegenovergestelde zegt!" 28. 
 Op 25 februari 1958 nam de EEG-ministerraad het besluit tot de 
oprichting van het Monetair Comité.  Op 4 juni 1958 hield het zijn eerste 
vergadering, waarbij vice-gouverneur De Voghel tijdelijk fungeerde als 
voorzitter tot de Nederlandse thesaurier-generaal, Jonkheer Emile van Lennep, 
die Nederland namens de minister van Financiën vertegenwoordigde, officieel 
met dat ambt werd bekleed.  Aanvankelijk was er nauwelijks sprake van 
monetaire samenwerking en een gecoördineerd monetair beleid.  De 
vergaderingen van het Comité werden, conform het statuut, primair 
aangewend om elkaar te informeren over het reilen en zeilen van de 
volkshuishoudingen in de zes lidstaten.  Daarbij lijkt de rol van de Bank 
belangrijker geweest te zijn dan die van Financiën.  In de regel was het De 
Voghel, die over een betere studiedienst beschikte dan de vertegenwoordiger 
van de Schatkist, Maurice Williot, die de andere landen briefte over de 
economische toestand van België.  Vaak moest De Voghel België verdedigen 
als andere leden, in het kader van de liberalisatie van het kapitaalverkeer, de 
Belgische dubbele wisselmarkt op de korrel namen. 
 In een zogenoemd geheim verslag, 'rapport secret', van 30 augustus 1960 
stelde niemand minder dan Robert Triffin, Amerikaans hoogleraar van 
Belgische afkomst in Yale (VS) en toen deeltijds adviseur van Robert Marjolin, 
vice-voorzitter van de Commissie, dat het Monetair Comité tot dusver niets 
anders had gedaan dan ex-post de belangrijkste economische en monetaire 
ontwikkelingen van de landen te onderzoeken en adviezen te geven29.  Na die 
constatering somde de auteur een minimale lijst op van nationale monetaire 
beslissingen die zulke belangrijke repercussies hadden op de partnerlanden dat 
ze een ex-ante onderzoek en discussie ruimschoots rechtvaardigden, ja zelfs er 
dringend om vroegen, in plaats van ze te bespreken nadat de nationale 
autoriteiten die maatregelen hadden genomen.  Ook Emminger had in 1959 al 
gepleit voor een opentrekken van de bevoegdheden van het Comité. 
 Tussen droom en daad staan vaak praktische bezwaren.  In de 
vergaderingen van het Monetair Comité werd er met geen woord gerept over 
de revaluatie van de Deutsche Mark in maart 1961, gevolgd door die van de 
Nederlandse gulden.  In de Benelux-overlegorganen kwam het onderwerp 
evenmin aan de orde.  De Bank kreeg de indruk dat Nederland geen oog meer 
had voor de Benelux-Unie30.  Het hechtte blijkbaar meer belang aan de EEG 
en aan de oprichting van een nog ruimere zone met het Verenigd Koninkrijk.  
Op de vergadering van de ministers van Financiën die op 20 en 21 maart 1961 
in Düsseldorf bijeenkwamen, drukten de ministers van de andere landen, net 
zoals de centrale-bankpresidenten in Bazel, hun ontgoocheling uit over het feit 
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dat er nergens een voorafgaand overleg had plaatsgevonden.  De turbulenties 
op de valutamarkt na deze revaluaties hadden dan wellicht vermeden kunnen 
worden31. 
 Toch namen de adviestaken van het Monetair Comité in de loop der 
jaren uitbreiding en kregen van lieverlede een voorbereidende status, onder meer 
betreffende pariteitsaanpassingen, zoals we verder zullen zien32. 
 
Samenwerking tussen geestesverwanten : de werking van het Comité 
van presidenten van de centrale banken van de EEG-lidstaten 
 
 Artikel 104 van het verdrag van Rome bepaalt dat iedere lidstaat het 
economische beleid voert dat noodzakelijk is om het evenwicht van zijn 
betalingsbalans in haar geheel te verzekeren en het vertrouwen in zijn valuta te 
handhaven, waarbij hij zorg draagt voor een hoge graad van werkgelegenheid 
en voor een stabiel prijspeil.  Artikel 105 bepaalt dat de lidstaten, teneinde de 
verwezenlijking van de in artikel 104 vermelde doeleinden te vergemakkelijken, 
hun economisch beleid coördineren en te dien einde een samenwerking tot 
stand brengen tussen de ter zake bevoegde dienstvakken - overheidsdiensten - 
en tussen hun centrale banken.  Het artikel bepaalt bovendien dat de Europese 
commissie de Raad aanbevelingen voordraagt om deze samenwerking op gang 
te brengen. 
 De presidenten van de centrale banken van de lidstaten lieten er geen 
gras over groeien.  Begin januari 1958 kwamen ze al in Bazel overeen om hun 
onderlinge samenwerking onmiddellijk op een informele manier te organiseren 
en de Europese Commissie zulks mede te delen.  Zodoende wilden de 
presidenten wellicht voorkomen dat de Commissie hen zou opzadelen met een 
strak reglement, dat hun vrijheid van handelen kon belemmeren.  Ook de Bank 
voor Internationale Betalingen (BIB) trachtte nog even het laken naar zich toe 
te halen.  Ze suggereerde de betrokken presidenten dat ze hun tevredenheid 
zouden betuigen over hun maandelijkse contacten te Bazel in het kader van de 
BIB en dat ze geen enkele nieuwe organisatie op touw zouden zetten.  De 
centrale-bankpresidenten van de Zes lieten zich door die sirenenzang niet 
verlokken.  Ze konden de wens van het BIB-management niet inwilligen 
aangezien de Raad van de BIB het raam van de EEG oversteeg.  Dat zou de 
EEG-presidenten echter niet beletten eventueel apart samen te komen in de 
zetel van de BIB vermits alle presidenten elkaar er elke maand al ontmoetten.  
Robert Marjolin, vice-voorzitter van de Commissie, zag een en ander bij wijze 
van voorlopige oplossing wel zitten.  Tot een formeel akkoord met de 
Commissie kwam het toen evenwel nog niet. 
 Begin 1959 werd er een tweede provisorisch compromis bereikt met de 
Europese Commissie waarbij de samenwerking tussen de centrale banken in 
Bazel in plaats van Brussel mocht worden georganiseerd.  De Commissie nam 
akte van het feit dat die samenwerking al verwezenlijkt was - een overstatement ! - 
door de contacten die de gouverneurs hadden ter gelegenheid van de 
maandelijkse vergaderingen van de BIB in Bazel33.  In de praktijk was er 
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aanvankelijk geen sprake van samenwerking.  De presidenten wisselden 
gewoon van gedachten over het reilen en zeilen van hun respectieve 
economieën en de problemen van het internationale monetaire stelsel.  
Coördinatie van het beleid bleef een verre droom, net als in het Monetair 
Comité. 
 Op 30 augustus 1960 suggereerde Robert Triffin, auteur van de 
bovengenoemde niet-gesigneerde geheime nota, de creatie van een 
gespecialiseerd orgaan in het kielzog van het Monetair Comité: door de 
centrale banken aangewezen leden van een beperkte werkgroep zouden in 
opdracht van dat Comité zeer technische centrale-bankkwesties bestuderen34.  
De samenwerking tussen monetaire autoriteiten in enge zin, de centrale 
banken, was door het kleine aantal daarbij betrokken personen wellicht 
gemakkelijker in vergelijking met de grote kwesties in de economische politiek, 
waaronder de begrotings- en belastingpolitiek, waar niet alleen verschillende 
ministeries en het parlement, maar ook talloze pressiegroepen van de 
samenleving zich mee inlieten.  De monetaire politiek was een domein dat ook 
de parlementen meestal overlieten aan degenen die men ter zake deskundig 
achtte, terwijl dat met andere grote issues veel minder het geval was. 
 In februari 1962 stelde gouverneur Ansiaux in het directiecomité dat de 
contacten in Bazel het mogelijk maakten gewone problemen op te lossen, maar 
dat zij ontoereikend waren als het over serieuze vraagstukken ging.  Het 
monetaire beleid behoorde immers niet tot de exclusieve bevoegdheid van de 
centrale banken; beslissingen betreffende de pariteiten hingen bijvoorbeeld van 
de politieke wereld af.  De contacten in Bazel werden wel eens aangevuld door 
de deelneming van de presidenten aan vergaderingen van de ministers van 
Financiën van de EEG.  Om een geregelde confrontatie tussen politieke en 
technische standpunten mogelijk te maken, suggereerde Ansiaux aan die 
deelname van de presidenten een organiek karakter te geven.  De presidenten 
zouden dan een of twee dagen vóór de plenaire vergadering van de ministers 
steevast onder elkaar van gedachten wisselen.  In de praktijk bleef het evenwel 
vaak bij gelegenheidsoplossingen35. 
 Begin oktober 1962 had gouverneur Ansiaux een onderhoud met 
Marjolin over een nota - in feite hoofdstuk VIII van het memorandum van de 
Commissie van 24 oktober 1962 over het werkprogramma van de EEG 
gedurende de tweede etappe - die Marjolin tijdens de jaarvergadering van het 
IMF in Washington had uitgedeeld.  In die nota stelde Marjolin voor dat de 
samenwerking tussen de centrale banken in de zetel van de EEG onder 
voorzitterschap van een lid van de Commissie plaats zou hebben.  Het orgaan 
zou de naam van Conseil des Gouverneurs des instituts d'émission krijgen en moest de 
monetaire problemen op de voet volgen.  Naar het evenbeeld van de 
redenering die zal worden gevolgd bij de uitbreiding van de bevoegdheden van 
het Monetair Comité kwam het er op aan de centrale banken te doen 
overstappen van een passieve ex-post consultatie naar een pro-actieve en 
preventieve ex-ante beraadslaging36. 
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 In dat memorandum, in de wandeling bekend als het Programma van 
Actie, was de kwestie van de samenwerking tussen de centrale banken slechts 
een klein radertje in een groter mechanisme.  Gebruikmakend van een meer 
dan maximale interpretatie van het Verdrag van Rome beoogde het niet 
minder dan een volledige Economische en Monetaire Unie (EMU) aan het 
einde (1969) van de overgangsrit37.  De politieke integratiegedachte was de 
rode draad in het betoog.  Een economische unie hield een progressief opgaan 
in van het economische beleid van de nationale volkshuishoudingen in een 
ruimere gemeenschappelijke economische politiek op korte en lange termijn.  
Die laatste behelsde het vastleggen van economische doelstellingen door de 
EEG en een normatieve programmatie op communautair niveau.  Voor de 
tweede fase van de gemeenschappelijke markt (1962-1965) was het leidmotief 
van het memo de coördinatie van het monetaire beleid: een systeem van 
onderlinge monetaire hulp tussen de lidstaten - via een soort Reservefonds of 
een stelsel van federale banken - zou tot stand komen, het kapitaalverkeer 
diende verder te worden geliberaliseerd, terwijl het overleg beter georganiseerd 
en geïnstitutionaliseerd moest worden.  Wat dat laatste betrof, luidde het 
voorstel dat verplicht voorafgaand beraad over het binnenlandse monetaire 
beleid moest plaatsvinden, dat ten aanzien van de monetaire relaties met derde 
landen de EEG tot overleg en formulering van een gemeenschappelijk 
standpunt moest komen en dat een raad van presidenten van de centrale 
banken moest worden opgericht.  Naast die raad waren er - in het kader van de 
Raad van ministers - vergaderingen gepland tussen de ministers van Financiën, 
die van Economische Zaken en de presidenten om monetaire problemen die 
zowel onder de regeringen als de centrale banken ressorteerden, te bestuderen.  
De bevoegdheden van die twee organen waren drieërlei: 
- preliminaire consultatie voor iedere belangrijke interne monetaire 

beleidsmaatregel, zoals wijzigingen van de discontovoet, de invoering van 
monetaire reservecoëfficiënten en, eventueel, wijzigingen van de pariteit; 

- het recht om aanbevelingen te richten tot de lidstaten.  Dit was een logisch 
uitvloeisel van de regel van de voorafgaande raadpleging; 

- het bepalen van een gemeenschappelijke houding ten aanzien van het 
externe monetaire beleid, zoals beroep op het IMF, de aan te nemen 
houding bij het nemen van beslissingen in internationale instellingen, de 
sleutelvaluta's, enz... 

Een precieze afbakening van het territorium van de twee organen ontbrak 
evenwel.  Pas voor de periode 1964-1968 zouden gemeenschappelijke 
economische doelstellingen worden geformuleerd.  De economische 
coördinatie bleef dus achter bij de monetaire.  Die economische targets 
konden onder meer betrekking hebben op de wenselijke en mogelijke 
economische groei, lange-termijnprojecties voor overheidsuitgaven en -
ontvangsten, vooruitzichten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het 
verloop van de betalingsbalans van de gemeenschap als geheel.  In het 
hoofdstuk over het monetaire beleid werd voorts geargumenteerd dat de 
monetaire unie dé doelstelling was voor de derde fase van de 
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gemeenschappelijke markt (1966-1969).  Dit hield onder meer vaste 
wisselkoersen tussen de valuta's van de Zes in, behoudens uiterst kleine 
schommelingen rond de pariteit.  Anders zouden de gemeenschappelijke 
landbouwprijzen in gevaar komen. 
 In een persoonlijke brief van 5 oktober 1962 verwierp Ansiaux deze 
door Marjolin voorgestelde oplossing38.  Ze zou de centrale banken in een te 
eng keurslijf dwingen.  Pas als de EEG een eengemaakte begrotings- en fiscale 
politiek zou voeren, was het moment aangebroken om aan een monetaire 
eenmaking te denken.  In de tussentijd zou elke unie van centrale banken 
nadelige gevolgen hebben: ze zouden ofwel buitenmatige supranationale 
bevoegdheden krijgen als ze alleen nog in onderling overleg voor de hele 
gemeenschap zouden beslissen, ofwel zou hun autonomie op een gevaarlijke 
manier worden ingeperkt als ze, om deze "dictatuur" te vermijden, zouden 
aanvaarden dat een politiek orgaan - de Commissie of de Raad - de 
uiteindelijke beslissingen zou nemen.  In dat laatste geval zou het technische 
karakter van hun optreden verdwijnen.  Wat de praktische voorstellen betrof, 
had Ansiaux drie opmerkingen.  In de eerste plaats was hij tegen een aanvulling 
van het Verdrag om los van het IMF een "gemeenschappelijk buitenlands monetair 
beleid" te voeren.  Voorts kon hij zich niet vinden in voorafgaande consultaties 
en aanbevelingen.  Het monetaire beleid moest immers snel op de bal kunnen 
spelen en vertrouwelijk blijven.  Voorafgaand overleg bracht niets wezenlijks 
bij.  Deze consultaties zouden voorts kunnen leiden tot een stelsel van formele 
aanbevelingen die zouden kunnen indruisen tegen de onafhankelijkheid van de 
centrale banken ten aanzien van de politieke autoriteiten in de respectieve 
landen.  De statuten van de Bank kenden in elk geval geen enkel positief 
initiatiefrecht aan de regering toe.  Meer fundamenteel vroeg Ansiaux zich af 
wie de aanbevelingen zou formuleren, ze goedkeuren en doen naleven.  Ten 
slotte had hij bezwaren bij de wederzijdse bijstand die zijns inziens niet op een 
regionale basis mocht worden georganiseerd, maar ingekapseld moest zijn in 
een mondiaal systeem à la IMF.  De vermenigvuldiging van fondsen voor 
hulpverlening kon slechts een vermindering van de liquiditeiten van de 
circulatiebanken, en derhalve van hun manoeuvreerruimte, tot gevolg hebben.  
Ansiaux had de indruk dat de Commissie blijkbaar de idee verwierp dat de 
monetaire eenmaking de bekroning moest zijn van eenmaking in andere 
domeinen, met name de politieke en economische.  Integendeel, zij leek te 
pleiten voor een monetaire eenmaking als katalysator van de politieke unificatie 
en de economische integratie. 
 Ook in Bazel verwierpen zijn collega's de nota-Marjolin.  Benevens de 
oprichting van een raad van presidenten in de zetel van de EEG en onder 
voorzitterschap van een EEG-commissaris, stemden de presidenten de idee 
weg dat ze de EEG voorafgaandelijk moesten consulteren als ze monetaire-
beleidsbeslissingen namen, zoals wijzigingen van de discontovoet.  Ze waren 
het vanzelfsprekend wel eens over de noodzaak van een goede samenwerking.  
Die was al gerealiseerd via hun maandelijkse contacten in Bazel en kon nog 
worden verbeterd als ze het niveau van hun debatten vermochten op te tillen 
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tot de algemene oriëntering van het monetaire beleid.  Bovendien zou niets 
beletten dat Marjolin of een van zijn collega's aan de Bazelse gesprekken zou 
deelnemen.  Ten slotte was coördinatie nodig in alle domeinen die de 
monetaire toestand van de lidstaten beïnvloedde, zoals begroting, fiscaliteit, het 
beheer van de overheidsschuld en de dekking van de financieringsbehoeften39. 
 Tijdens hun vergadering van november 1962 wisselden de gouverneurs 
nogmaals van gedachten over het in het Programma van Actie vervatte 
hoofdstuk monetaire coöperatie.  Holtrop had een ontwerp van resolutie 
voorbereid dat ertoe strekte dat de aanwezige presidenten zich zouden 
uitroepen als raad der  presidenten van de circulatiebanken van de Gemeenschap met 
Bazel als vaste stek.  Ansiaux vond een dergelijke 'staatsgreep' iets te ver gaan, 
alhoewel de samenkomsten in de geest van de bepalingen van het Verdrag 
verliepen.  De bevoegde organen van de EEG, met name de Commissie, het 
Monetair Comité en de Raad van ministers, mochten niet over het hoofd 
worden gezien.  De gouverneurs zouden officieus bijeen blijven komen40. 
 Op 16 mei 1963 legde de Commissie aan het Monetair Comité een nota 
voor ter precisering van haar voorstellen41.  Daarin werd tegemoet gekomen 
aan de kritiek op het vermeende dirigisme van het memorandum.  De 
Frankfurter Allgemeine sprak zelfs van een "Gefährlicher Brückenkopf für neuen 
Dirigismus" en ook president Charles de Gaulle kon zich niet vinden in de 
kwantitatieve gemeenschappelijke targets die de autonomie van de nationale 
policy-makers zouden beknotten42.  De nota verbeterde ook bepaalde 
dubbelzinnige passages en herformuleerde de rol en bevoegdheden van het 
nog op te richten Comité van presidenten43.  Voorts stelde de Commissie een 
uitbreiding van de bevoegdheden van het Monetair Comité inzake 
internationale monetaire zaken in het vooruitzicht.  Het Monetair Comité zelf 
was niet zo happig om zijn territorium uit te breiden.  Vanwege het delicate - 
lees politiek geladen - karakter van een uitbreiding van de status van de 
besprekingen - van officieus naar officieel - meenden de leden dat dit tot 
bevoegdheidsconflicten zou leiden.  Ze verkozen een low profile44. 
 In mei-juni 1963 wijdden de leiders van de centrale banken een 
vergadering aan het onderzoek van die nota.  De presidenten stelden vast dat 
het gezichtspunt van de Commissie dichter tot het hunne was genaderd, maar 
dat er niettemin tussen hun eigen nota van 10 december 1962 en de voorstellen 
van de Commissie nog tamelijk grote verschillen bestonden, vooral wat de 
organisatie van de Raad van de presidenten van de centrale banken betrof45.  In 
hun nota stond onder meer dat het lid van de Europese Commissie belast met 
de economische en financiële aangelegenheden verzocht zou kunnen worden 
deze vergaderingen bij te wonen.  Het voorstel van de Commissie, over 
hetzelfde onderwerp, luidde als volgt: het lid van de Commissie belast met de 
monetaire kwesties en de voorzitter van het Monetair Comité worden op de 
vergaderingen van deze Raad uitgenodigd.  Deze laatste tekst impliceerde de 
tegenwoordigheid van die twee prominenten op alle vergaderingen.  De 
presidenten, die wensten dat de nieuwe Raad zo soepel mogelijk zou 
functioneren, verkozen de door hen voorgestelde formule.  In de grond 
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wensten ze wellicht geen pottenkijkers van de Commissie of van de 
Thesaurieën.  In de uiteindelijke door de ministers goedgekeurde tekst stond 
dat "in het algemeen" één van de leden van de Commissie wordt uitgenodigd en 
dat het Comité, als het zulks nodig achtte, de Voorzitter van het Monetair 
Comité kon uitnodigen.  Een duidelijke compromistekst. 
 In september onderzochten de plaatsvervangers van de permanente 
vertegenwoordigers der zes EEG-landen op hun beurt de nieuwe voorstellen 
van de Commissie.  Van politieke - vooral Franse - zijde was er een zekere 
weerstand tegen de oprichting van een Comité van presidenten.  Waarom een 
nieuw orgaan creëren bovenop een Monetair Comité dat efficiënt werkte en, 
vooral, waarom een raad in het leven roepen die relatief onafhankelijk stond 
ten opzichte van de nationale politieke instanties?  Ook De Voghel was in het 
directiecomité van oordeel dat het voorstel van de Commissie afbreuk deed 
aan de prerogatieven van het Monetair Comité.  Hij had nog een tweede 
bezwaar : de verspreiding van de bevoegdheden over verschillende comités 
zou de doeltreffendheid van het beleid in het gedrang brengen46. 
 Terwijl de Commissie aanvankelijk nog sprak van een "Raad van de 
gouverneurs van de emissie-instituten" zou de Raad van ministers op 8 mei 1964 
uiteindelijk een "Comité van de presidenten van centrale banken" oprichten.  In feite 
gaat het bij die naamsverandering om een begripsvernauwing en een 
begripsverruiming.  De notie Raad houdt een beslissingsmacht in, terwijl het 
begrip Comité veeleer verwijst naar de louter consultatieve rol van het orgaan. 
Omgekeerd betekent de verschuiving van emissie-instituten naar centrale banken 
dan weer een zekere upgrading van het bevoegdheidsdomein van het nieuwe 
Comité; de Commissie wou het blijkbaar opsluiten binnen de enge muren van 
de geldcreatie en haar tegenposten, kredieten aan de overheid, aan de privé-
banken en de goud- en deviezenvoorraad van de centrale banken, terwijl de 
richtlijn van de Raad van ministers het Comité - weliswaar erg beperkte - 
verantwoordelijkheden geeft in alles wat te maken heeft met het monetaire.  
Het Comité krijgt als definitieve opdracht "overleg te plegen over de algemene 
beginselen en de grote trekken van het beleid der centrale banken en geregeld inlichtingen uit 
te wisselen nopens de voornaamste maatregelen die tot de bevoegdheid van die banken 
behoren"47.  Een al bij al vage opdracht voor een puur overlegorgaan. 
 Op 21 mei 1964, iets minder dan twee jaar na het eerste memorandum 
van de Commissie werden de statuten en de officiële functie van het nieuwe 
Comité van de presidenten van de centrale banken in het publicatieblad van de 
EEG gepubliceerd.  De beslissing van 8 mei was een onderdeel van andere 
institutionele maatregelen, zoals de oprichting van een Comité voor de 
economische politiek op middellange termijn en een Comité voor 
begrotingspolitiek.  Sommige daarvan hadden de bedoeling de bevoegdheid 
van het nieuwe comité te beperken.  Er was met name bepaald dat het 
Monetair Comité het orgaan bij uitstek was om alle belangrijke internationale 
monetaire problemen te bespreken.  Hetzelfde Comité zou bovendien de 
voorafgaande raadplegingen in geval van wijziging van de pariteiten voor zijn 
rekening nemen48.  Dientengevolge startte het Comité van de presidenten op 
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een bescheiden niveau met een wederzijdse uitwisseling van informatie.  
Volgens Jelle Zijlstra, de opvolger van Holtrop als president van de 
Nederlandsche Bank, bleef het Monetair Comité gedurende het decennium 
1960-1970 een praatcollege.  Pogingen om te komen tot een efficiënte 
coördinatie van het monetaire beleid hebben het nooit ver gebracht49.  Toch is 
de oprichting van het Comité der presidenten in 1964 de resultante van een 
trage opmars van de centrale banken, de grote afwezigen in het Verdrag van 
Rome, alhoewel ze van bij den beginne in het Monetair Comité zitting hadden.  
Tijdens de eerste officiële vergadering op 6 juli 1964 werd de Nederlander 
Holtrop tot voorzitter gekozen.  Van mei 1967 tot maart 1971 nam Ansiaux 
het voorzitterschap waar. 
 Voortbordurend op zijn voorstellen van 1962 hield Marjolin in oktober 
1964 in het Comité een uiteenzetting over de geleidelijke totstandbrenging van 
een monetaire unie.  Op vele terreinen had de EEG snelle vorderingen 
geboekt, het ogenblik naderde waarop zijns inziens ook op monetair gebied 
een sprong voorwaarts nodig was.  De Commissie rekende op de medewerking 
van de presidenten.  Het onthaal was over het algemeen koeltjes.  Gouverneur 
Jacques Brunet van de Banque de France durfde zonder ruggensteun van de 
Franse Trésor zich niet uit te spreken over de wenselijkheid van monetaire 
eenmaking die een politieke keuze inhield; volgens hem diende men de kwestie 
voor te leggen aan het Monetair Comité van de EEG waarin ook de ministers 
van Financiën vertegenwoordigd waren.  De reactie van Holtrop lag in 
dezelfde lijn: hij wenste niet dat zijn land in nog ruimere mate dan reeds het 
geval was aan de invloed van externe factoren zou worden blootgesteld.  De 
interventie van Guido Carli, gouverneur van de Banca d'Italia, was meer 
genuanceerd.  Die van Karl Blessing, president van de Deutsche Bundesbank, 
bleef onduidelijk.  Ansiaux zei niet neen.  Zelfs indien de eigenlijke beslissing 
niet bij de centrale banken lag, vertoonde het vraagstuk van de monetaire 
eenmaking voor die instituten een rechtstreeks belang.  Het verzoek om 
medewerking van Marjolin kon derhalve niet zo maar worden afgewimpeld50.  
De gedachtewisseling in het Comité leidde tot geen consensus.  In de loop van 
particuliere gesprekken die nadien plaatsvonden, toonde Holtrop evenwel meer 
begrip.  Het voorstel kon vrijblijvend bestudeerd worden alhoewel men 
hierdoor gevaarlijk dicht in het vaarwater van het Monetair Comité kwam.  
Voorzitter Emile Van Lennep had aan De Voghel al laten weten dat dit een 
kolfje naar de hand was van zijn Comité51.  Ansiaux meende evenwel dat een 
eerste onderzoek in het Comité der presidenten - waarin de thesauriers-
generaal niet vertegenwoordigd waren - het meest voor de hand lag. 
 Nadien herhaalde Marjolin ook in het Monetair Comité zijn 
uiteenzetting over de geleidelijke totstandbrenging van de monetaire 
eenmaking52.  De studie van een gecoördineerd beleid inzake wisselreserves 
van de centrale banken en de voorschotten van de centrale banken aan de Staat 
waren daarbij twee punten die hoog op het verlanglijstje van de Commissie 
stonden.  In het directiecomité waarschuwde De Voghel tegen de illusie dat de 
integrale economische eenmaking automatisch zou voortvloeien uit de 
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monetaire eenmaking en dat het monetaire beleid het middel bij uitstek was 
tegen alle moeilijkheden, terwijl de monetaire eenmaking slechts de bekroning 
kon zijn van de op andere gebieden geboekte vorderingen.  Hij zei nog dat 
zulks niet belette dat er overleg werd gepleegd.  De verschillende aspecten van 
de monetaire eenmaking en van het monetaire beleid konden worden 
bestudeerd, niet uitsluitend het vraagstuk der wisselreserves en van de 
voorschotten aan de Staat, want de tegenhanger van de geldomloop bestond 
ook uit kredieten aan de privé-sector.  De Voghel wees er nog op dat zodra de 
lidstaten de facto onderling vaste wisselkoersen handhaafden, de toestand 
nauwelijks verschilde van die welke de monetaire eenmaking in de letterlijke 
betekenis van het woord tot stand zou brengen.  Zijnerzijds wees gouverneur 
Ansiaux op het risico dat, langs deze omweg, vroegere voorstellen opnieuw 
zouden opduiken; deze strekten ertoe eenvormige regels te bepalen inzake de 
verdeling van de reserves van de centrale banken tussen goud, vreemde valuta's 
en tegoeden bij het IMF.  Met name wegens de voorschriften betreffende de 
dekking van de direct opvraagbare verplichtingen van de Bank kon dat voor 
haar erg nadelig uitvallen53. 
 Op 14 december 1964 ontvingen de leden van het Comité van 
presidenten van voorzitter Holtrop een nota handelend over de harmonisering 
- nog lang geen eenmaking - van het monetaire beleid.  Holtrop somde de 
problemen op die het Comité met vrucht zou kunnen analyseren54.  
Harmonisering of coördinatie veronderstelde dat drie randvoorwaarden waren 
vervuld: omstandige rapportering door alle presidenten van het economisch-
monetaire reilen en zeilen in hun land; een zekere eenvormigheid in de analyse 
van die economische en financiële data en ten slotte, een zekere overeenkomst 
inzake beleidsdoelstellingen.  In het laatste geval ging het volgens Holtrop 
bijvoorbeeld over de harmonisering van de samenstelling van de 
valutareserves, de kredietpolitiek en het geldmarktbeleid van de betrokken 
centrale banken.  Hij was van oordeel dat zijn Comité zich vooral moest 
bezighouden met de taken die echt tot de verantwoordelijkheid van de centrale 
banken behoren en niet met de algemene politiek, het terrein van het Monetair 
Comité.  De bestudering van de Monetaire Unie stond in de visie van Holtrop 
niet bovenaan het programma van het Comité der presidenten55. 
 
Voorstellen en blauwdrukken tot samenwerking tussen 1958 en 1968 
 
 Als men de literatuur in verband met de specifieke Europese monetaire 
samenwerking erop naslaat, krijgt men soms de indruk dat er in de loop van de 
tien jaar die volgden op de ondertekening van het Verdrag van Rome geen 
noemenswaardige acties van de grond raakten of blauwdrukken op de 
tekentafels tot stand kwamen.  Men zou dan moeten wachten tot 1968 met het 
"ontwerpmemorandum over de coördinatie van het economische beleid en de monetaire 
samenwerking in de Gemeenschap", een eerste versie van het plan-Raymond Barre, 
toenmalig vice-voorzitter van de Commissie.  Een en ander wordt dan 
verklaard door het feit dat de overheden vooral mondiale problemen 
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bestudeerden - de goudmarkt, de rol van het Internationale Monetaire Fonds, 
de schepping van de bijzondere trekkingsrechten (BTR), de positie van de 
dollar en het pond sterling - en dat er in West-Europa, althans tot 1967, een 
zekere monetaire stabiliteit heerste. 
 Toch duiken er geregeld al dan niet belangrijke voorstellen of 
initiatieven op naast de reeds vermelde uitbreiding van het territorium van het 
Monetair Comité en de oprichting van het Comité van presidenten in 1964. 
 Eind 1958 had Marjolin al met de idee van een deviezenpool gespeeld.  
Later zal hij daarop terugkomen, met name in het reeds vermelde 
Actieprogramma voor de tweede etappe56.  Blessing, president van de 
Deutsche Bundesbank, had de aandacht van Ansiaux gevestigd op dit ontwerp, 
dat ertoe strekte in het vooruitzicht van een eventuele vereffening van de EBU 
een soort pool van de deviezen der circulatiebanken van de EEG-landen op te 
richten.  Elke circulatiebank zou een deposito vormen bij een nieuwe 
gemeenschappelijke instelling; de Europese Commissie zou beslissen welke 
voorschotten er met behulp van deze deposito's aan andere centrale banken 
konden worden verleend om ze zonder veel omslag te helpen betalings-
balanstekorten te financieren.  De directie van de Bank had heel wat 
bedenkingen bij dit plan.  De wederkerige hulpverlening waarin artikel 108 van 
het Verdrag van Rome voorzag, kon immers alleen maar in bepaalde gevallen 
toegestaan worden, na onderzoek van de toestand van de lidstaat door de 
Europese Commissie, consultatie van het Monetair Comité en beraadslaging 
van de Raad van de Gemeenschap. 
 In een redevoering die hij in de herfst van 1959 te Parijs hield, had de 
Belgische minister van Buitenlandse Zaken Pierre Wigny gepleit ten gunste van 
een stimulering van de gemeenschappelijke markt.  Bij die gelegenheid had hij 
onder meer de creatie van een Europese munt gesuggereerd57.  Op een 
diplomatische manier floot gouverneur Ansiaux de minister terug.  Hij maakte 
de minister attent op de talrijke bezwaren die men tegen dit voorstel zou 
kunnen inbrengen en op de complexiteit van het monetaire gebeuren.  Nadien 
ontmoetten Ansiaux en de Strycker in de Verenigde Staten minister Wigny, 
met wie zij zijn plannen betreffende de stimulering van de gemeenschappelijke 
markt opnieuw bespraken.  Ook Jean Van Houtte, minister van Financiën, 
nam deel aan het gesprek58.  Twee suggesties van Wigny werden daarbij 
grondig besproken: de creatie van een Europese munt en de organisatie op een 
nieuwe basis van de wederkerige samenwerking, waarin het Verdrag van Rome 
al voorzag.  De minister van Buitenlandse Zaken liet vrij vlug zijn suggestie om 
een Europese munt te creëren varen.  Hij bleef niettemin het idee van een 
gemeenschappelijke rekeneenheid, Europa genaamd, verdedigen, doch deze 
rekeneenheid bestond volgens Ansiaux reeds in feite, onder andere in de EBU.  
Minister Wigny zou eveneens afzien van zijn voorstel om binnen de 
Gemeenschap een centrale deviezenreserve op te richten welke door middel 
van bijdragen der circulatiebanken zou worden gestijfd.  In de plaats daarvan 
had hij echter de oprichting van een gemeenschappelijk hulpfonds naar voren willen 
schuiven waarop de lidstaten automatische trekkingsrechten zouden verkrijgen, 



De Nationale Bank van België 1959 - 1971 

 

128 

zodra zij zich ertoe verbonden de aanbevelingen van de Gemeenschap te 
volgen.  Uiteindelijk moest Wigny toegeven dat ook de oprichting van een 
dergelijk fonds prematuur was.  De meningsverschillen tussen het monetaire 
establishment - het Ministerie van Financiën en de centrale bank - en 
Buitenlandse Zaken was typisch voor de verhouding tussen de financiële 
technici en de wereld van de diplomatie tijdens de eerste jaren van de jaren 
zestig.  Het fenomeen beperkte zich niet tot België.  In de meeste landen waren 
de ministeries van Buitenlandse Zaken zeer pro Europese monetaire integratie. 
 In 1960 was er de belangrijke, reeds vermelde, nota van Triffin, terwijl in 
juli 1961 het door Monnet geleide Comité d'Action pour les Etats-Unis 
d'Europe gepleit had voor een "Union Européenne des Réserves monétaires" 
van de zes lidstaten als voorloper van een gemeenschappelijk monetair beleid 
en een Europese munt59. 
 Vanaf 1962 al waarschuwden bepaalde monetaire beleidsmensen voor 
een voorbarige monetaire unie.  Karl Blessing, president van de Bundesbank, 
was van oordeel dat een monetaire unie pas denkbaar was in het kader van een 
vooraf gevormde federale Europese staat.  Hij was ook tegen het poolen van 
een deel van de Europese reserves in de toenmalige stand van de 
Gemeenschap.  Ook in Nederland keerde president Holtrop zich tegen de idee 
dat een Europese munt zou kunnen worden ingevoerd aan het begin van het 
proces van Europese integratie.  Hij kenmerkte geld als een attribuut van de 
soevereiniteit.  De monetaire kant kon in het integratieproces niet vooroplopen 
doch veelal slechts volgen60. 
 Men ziet dus dat niet alle neuzen in dezelfde richting wijzen.  In die tijd 
ontstaat er een voortdurende discussie tussen de zogenoemde economisten en 
de monetaristen, enigszins verwarrende termen, want de economisten hadden 
natuurlijk best een goed inzicht in de monetaire problemen en de monetaristen 
waren behoorlijk economisch geschoold.  Bovendien is de term monetaristen 
ook gebruikt om die theoretici aan te duiden die een grote rol toekenden aan 
de rol van het geld in de economie en in het algemeen gesproken voorstander 
waren van een vaste geldgroeiregel in plaats van een discretionaire monetaire 
politiek.  Maar bij ons onderwerp, de monetaire integratie in Europa, gaat het 
om een tegenstelling die anders lag.  De economisten gaven bij het streven 
naar genoemde integratie prioriteit aan de coördinatie van de economische 
politiek, die als voorwaarde werd gezien voor een verdere monetaire integratie.  
De monetaire unie zou de bekroning zijn van een geleidelijk proces van eerst 
harmonisatie en daarna unificatie van de economische politiek.  De 
monetaristen meenden dat een snelle vooruitgang op monetair gebied een 
hefboom zou zijn om  de regeringen te dwingen hun economische politiek 
beter te coördineren.  De eerstgenoemde gedachtegang werd vooral gevonden 
bij de policy-makers in de Bondsrepubliek Duitsland en in Nederland, de tweede 
vooral in Frankrijk.  Aanvankelijk wijst de Bank nog op de gevaren van een 
overhaaste monetaire aaneensluiting61.  Nadien, vooral naar het einde van de 
zestiger jaren, kwam ze blijkbaar meer in het kamp van de - gematigde - 
monetaristen, beter nog de voorstanders van een parallelle aanpak, terecht62. 
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 Op 27 november 1962 pleitte de Luxemburger Pierre Werner op zijn 
beurt tijdens een lezing voor de Cercle Royal Gaulois in Brussel voor de 
oprichting van een communautair monetair instituut dat een 
gemeenschappelijk monetair beleid moest uitwerken en er leiding aan geven63.  
De financiële en economische milieus waren echter sceptisch.  Na de 
conferentie feliciteerde Ansiaux Werner voor zijn briljante uiteenzetting en 
voegde eraan toe "mais je n'y crois pas".  Acht jaar later zou dezelfde gouverneur 
Ansiaux een belangrijke en enthousiaste bijdrage leveren tot de redactie van het 
verslag-Werner64. 
 Op 24 oktober 1962 zag het reeds besproken memorandum over het 
werkprogramma van de Gemeenschap gedurende de tweede etappe het licht.  
Het stierf een stille dood, omdat de nood tot eenmaking nog niet echt acuut 
was65.  Pas in 1964 werden enkele van de aanbevelingen, zoals de creatie van 
een Comité van presidenten van de centrale banken en een uitbreiding van het 
territorium van het Monetair Comité, gerealiseerd66.  Andere zouden nog veel 
later volgen67. 
 Afgezien van een aantal voorzichtige overwegingen in de jaarverslagen 
van de Commissie of het Monetair Comité, valt er tussen 1962 en februari 
1968 - de eerste versie van het plan-Barre - weinig te vertellen over 
gemeenschappelijk monetair beleid, alhoewel het Europees Parlement 
intrinsiek waardevolle debatten hierover voerde.  Een en ander vond zijn 
weerslag in een aantal verslagen en resoluties van die Assemblee.  Zo 
publiceerde het publicatieblad van de EEG van 12 november 1962 een 
resolutie over het verslag-Van Campen nopens de coördinatie van het 
monetaire beleid in het kader van de EEG.  Dat verslag pleitte voor een 
gemeenschappelijk monetair beleid, dat als zodanig het door het Verdrag 
voorgeschreven gecoördineerde beleid, dat lacunes vertoonde, op den duur zou 
vervangen.  Voor de verwezenlijking van een gemeenschappelijk monetair 
beleid was van belang dat geleidelijk een federale organisatie van 
circulatiebanken van de lidstaten met een centraal orgaan, dat het 
gemeenschappelijke monetaire beleid voert, in het leven zou worden geroepen.  
Deze federale Europese monetaire organisatie zou nauw moeten samenwerken 
met de EEG-instanties welke zich met het economische beleid bezighielden.  
Het gemeenschappelijke monetaire beleid was volgens verslaggever Van 
Campen een essentieel onderdeel voor het tot stand brengen van een 
economische unie68. 
 In november 1966 keurde het Europees Parlement een volgende 
resolutie over de activering van de EEG in het domein van het monetaire 
beleid en de oprichting van een Europese Monetaire Unie goed.  Aanleiding 
daartoe waren de groeiende problemen met de dollar en het pond met alle 
gevolgen van dien voor de hele gemeenschap.  Het Parlement had die resolutie 
goedgekeurd op grond van het zogenoemde verslag-H. Dichgans69.  Het 
uiteindelijke doel was een gemeenschappelijk monetair beleid via een federale 
structuur van centrale banken in een op te richten gemeenschappelijk orgaan 
en een monetaire unie met slechts één munt.  Als onmiddellijke doelstellingen 
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stelde het rapport het volgende voor: een contractuele consolidatie van de 
wisselkoersverhoudingen van de Zes, die moest voortvloeien uit een 
harmonisering van het conjuncturele, het fiscale en het begrotingsbeleid; een 
verdere liberalisering van het kapitaalverkeer en de creatie van een 
geïntegreerde Europese kapitaalmarkt.  Rapporteur Dichgans was zich er 
terdege van bewust dat een Europese monetaire unie met één munt slechts het 
eindpunt van een lange mars kon zijn.  Als tussenstadium stelde hij voor de 
convertibiliteit van de Europese valuta's vast te leggen op basis van vaste 
wisselkoersen en - voor de symboliek - Europese muntstukken uit te geven die 
wettelijk gangbaar zouden zijn in alle landen van de EEG.  Die munten zouden 
door de nationale munthuizen worden geslagen aan de hand van de 
muntcirculatie in de diverse landen.  De munteenheid, eurofrank genoemd, zou 
gelijk zijn aan 1 Franse frank en door vaste wisselkoersen gebonden zijn aan de 
andere nationale munten.  Voorlopig zouden alleen stukken van 1 en 5 euro-
franken worden geslagen.  Ten slotte vroeg het rapport dat de gemeenschap als 
één man naar buiten zou treden in de vergaderingen van de OESO en het IMF 
waar de hervorming van het internationale monetaire bestel aan bod kwam.  
Volgens Dichgans kon de Europese monetaire Unie niet de hoeksteen zijn van 
het Europees economisch gebouw, slechts de sluitsteen. 
 In januari 1967 bespraken de presidenten van de centrale banken de 
swapfaciliteiten die ze op individuele basis aan de Verenigde Staten en het 
Verenigd Koninkrijk verstrekten70.  Ze vonden dat het nu eindelijk eens tijd 
werd om ook op dit gebied de coördinatie te verbeteren, bijvoorbeeld door bij 
een volgende hernieuwing de vervaldagen van de arrangementen te laten 
samenvallen, een eerste stap in de richting van een multilaterale aanpak.  Wat 
ze ook deden.  Op 10 november 1967 kaartte Ansiaux de coördinatie van het 
rentebeleid bij zijn collega's aan, maar hij ving bot71.  Andere comités, in de 
BIB en de EEG, zo werd opgeworpen, bestudeerden dit reeds. 
 In december 1967 constateerde het directiecomité dat dankzij 
voorafgaande contacten de Zes unisono op de devaluatie van het pond sterling 
hadden gereageerd.  Volgens directeur de Strycker, in de Bank bevoegd voor 
internationale betrekkingen, mocht het hierbij niet blijven.  De Zes zouden 
zich in dezelfde geest moeten voorbereiden op een eventuele wijziging van het 
Amerikaanse monetaire statuut.  Ze zouden zich echter niet mogen verliezen in 
eindeloze technische discussies over de verschillende mogelijke Amerikaanse 
maatregelen, zoals verhoging van de goudprijs, opheffing van de 
inwisselbaarheid van de dollar of beperkingen op het kapitaalverkeer.  Een 
gemeenschappelijke visie op de algemene monetaire problemen - in de vorm 
van resoluties, overeenkomsten of zelfs een wijziging van het Verdrag van 
Rome die de monetaire solidariteit tussen de lidstaten kon vergroten - zou een 
hechtere basis vormen dan al die technische hoogstandjes72. 
 Het Verdrag van Rome bepaalde dat iedere lidstaat zijn 
wisselkoerspolitiek als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang 
moest behandelen.  Het schreef evenwel geen eenvormige gedragslijn bij 
pariteitswijzigingen voor, noch de handhaving van een constante verhouding 
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tussen de wisselkoersen van de valuta's voor de Zes, maar stond dit ook niet in 
de weg.  Als eerste stap zouden de leden van de Gemeenschap kunnen 
overeenkomen een en dezelfde positie te kiezen, als de pariteit van een derde 
valuta - in casu de dollar - zou worden gewijzigd of als het monetair statuut 
van een derde land een andere belangrijke verandering onderging.  
Tegelijkertijd, of later, zouden de leden van de Gemeenschap bovendien de 
wisselkoersen hunner valuta's definitief aan elkaar vastklinken.  De laatste 
etappe, voorbereid door de twee voorgaande, zou de volledige onderlinge 
inwisselbaarheid van deze valuta's zijn, overeenkomstig het bestaande stelsel 
tussen België en het Groothertogdom Luxemburg.  Deze hervorming zou een 
zekere vermenging van de valutareserves meebrengen of, in elk geval, de 
gedeeltelijke samenvoeging van deze reserves en misschien, hoewel zulks niet 
dringend leek, de organisatie van een onderlinge bijstand door het aanleggen 
van een net van swaps of anderszins.  Een herziening van de verdeling tussen 
de Zes van de steun die zij het Internationaal Monetair Fonds in verschillende 
vormen verleenden, moest eveneens worden overwogen om waarschijnlijk, in 
een latere fase, tot de fusie van de deelnemingen te komen.  Een dergelijke 
vooruitgang op monetair vlak zou de ontwikkeling van de Gemeenschappelijke 
Markt kunnen bevorderen. 
 Het door de Strycker geschetste beeld was ambitieus.  Maar als men 
achter de feiten bleef aanlopen, zouden de gevolgen voor de Gemeenschap 
wellicht desastreus zijn.  De Strycker hield zich met opzet aan de monetaire 
aspecten van het probleem.  Hij was zich terdege bewust van de implicaties 
van zijn voorstellen op de overheidsfinanciën en het economische beleid.  De 
kwestie kon overigens alleen maar door een politieke beslissing worden 
beslecht.  Op dat vlak was hij van oordeel dat de Benelux-landen het voortouw 
moesten nemen.  Zij dienden de Gemeenschappelijke Markt weer op gang te 
brengen.  Directeur Beauvois zat op dezelfde golflengte als de Strycker73. 
 De Voghel, voorzichtig als hij was, zorgde in het Comité voor 
tegenwind.  Hij betwijfelde of de politieke conjunctuur gunstiger was voor een 
monetaire integratie - politiek probleem bij uitstek - dan bij de oprichting van 
de EEG.  Tijdens de onderhandelingen die hieraan voorafgingen hadden de 
founding fathers de monetaire problemen in feite zorgvuldig in de koelkast 
gestopt.  De voorstellen van het duo de Strycker-Beauvois kwamen zijns 
inziens neer op een wijziging van het Verdrag van Rome.  Hij vroeg zich af of 
men werkelijk op de medewerking van Frankrijk mocht hopen.  De Voghel 
herinnerde aan het vroegere standpunt van de Bank : de coördinatie van het 
monetaire beleid der lidstaten moest tot stand komen door een geleidelijk 
proces en de eigenlijke monetaire eenmaking kon pas de laatste etappe zijn.  
Eerst moest er economische en politieke integratie zijn.  De monetaire politiek 
behoorde tot het wezen van de soevereiniteit en het was nutteloos de 
eenmaking van de geldstelsels na te streven vooraleer gemeenschappelijke 
politieke organen waren opgericht.  De Bank had, bovendien, dikwijls gewezen 
op het mondiale karakter van de internationale monetaire relaties74.  Bij de 
onderhandelingen die in de loop van het jaar hadden geleid tot de goedkeuring 
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van het beginsel der schepping van speciale trekkingsrechten op het 
Internationaal Monetair Fonds, was de Bank trouwens de voornaamste 
protagonist geweest van de oplossingen gebaseerd op deze instelling75.  Het 
was duidelijk dat een fundamentele wijziging van het Amerikaans monetair 
statuut niet gepareerd kon worden door een gemeenschappelijke houding van 
de Zes alleen.  Alleen het IMF zou - nog steeds volgens de wijze man van de 
Bank - het hoofd kunnen bieden aan de internationale monetaire problematiek, 
of het nu ging om het herstel van de betalingsbalans der Verenigde Staten of 
om een uit de pan swingen van het tekort76. 
 Directeur de Strycker preciseerde dat er geen sprake van was het IMF 
prijs te geven als spil van de internationale monetaire samenwerking.  Maar dit 
Fonds was niet in staat zijn leden te beschutten tegen de moeilijkheden die zij 
zouden ondervinden als de Verenigde Staten hun monetair statuut zouden 
wijzigen.  De Zes zouden hieraan gemakkelijker het hoofd kunnen bieden 
indien zij vooraf hun onderlinge eenheid hadden gesmeed.  Volgens de 
Strycker was het Monetair Comité van de Gemeenschap niet het geëigende 
forum om het probleem in behandeling te nemen.  Officieuze besprekingen 
tussen de presidenten der centrale banken, met nadien individuele contacten 
van laatstgenoemden met de regeringen van hun respectieve landen, zouden 
waarschijnlijk afdoender zijn.  Het Monetair Comité, waarin de regeringen 
vertegenwoordigd zijn, zou men pas moeten raadplegen indien bij de politici 
het idee gerijpt was.  De beslissing zelf viel sowieso noch onder de 
bevoegdheid van het Comité van de presidenten, noch onder de bevoegdheid 
van het Monetair Comité.  Politieke lichamen moesten haar treffen.  Ook 
gouverneur Ansiaux toonde zich vrij sceptisch ten aanzien van de voorstellen 
van de Strycker, alhoewel hij het eens was met de doelstelling: de monetaire 
eenheid77. 
 We weten niet of de Bank het voorstel-de Strycker in internationale 
forums ooit te berde heeft gebracht.  Feit is dat een aantal elementen ervan 
terug te vinden zijn zowel in het plan-Snoy van eind 1969 als in het plan-
Werner van 1970 waarvan verder sprake is. 
 
Eenheid in verscheidenheid: concrete plannen om tot een monetaire 
samenwerking te komen 
 
De eerste versie van het memorandum-Barre 
 
 Ofschoon de Raad in 1964 formeel besloot dat het Monetair Comité 
zou beraadslagen over gemeenschappelijke standpunten inzake mondiale 
monetaire zaken en ook nog het Comité van de presidenten van de centrale 
banken werd opgericht, bleek dit in de praktijk onvoldoende om tot een 
werkelijke eenheid in beleid te komen.  In internationale monetaire zaken was 
overeenstemming bijzonder moeilijk te verwezenlijken en de consultatie vooraf 
over het gebruik van monetaire beleidsinstrumenten was onbevredigend, met 
name ten aanzien van pariteitswijzigingen.  Dit blijkt uit een vertrouwelijk 
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ontwerpmemorandum van februari 1968 waarin de Commissie opnieuw 
aandrong op gemeenschappelijk overleg bij voorgenomen pariteitswijziging.  
Wel was zij teruggekomen op het voorstel in het Programma van Aktie van 
vaste valutakoersen.  In 1968 luidde het dat onderlinge koerswijziging mogelijk 
moest zijn, maar alleen in het kader van de Gemeenschap en na bestudering 
van de alternatieven78. 
 Nog voor de Commissie het vertrouwelijke memorandum aan de 
ministers van Financiën zou afgeven, kwam Raymond Barre poolshoogte 
nemen bij Ansiaux.  Deze laatste was wellicht de centralebankpresident die het 
minst weigerachtig stond ten aanzien van de idee dat de coördinatie van het 
beleid van de lidstaten onvolledig en derhalve ondoelmatig zou zijn indien een 
dergelijke coördinatie niet tevens op het monetaire vlak tot stand kwam.  
Barre's plan had tot doel nauwere monetaire relaties tot stand te brengen 
tussen de lidstaten in verband met de in de opbouw van de Gemeenschap 
geboekte vorderingen en gelet op de onzekere internationale monetaire 
toestand79. 
 In februari 1968 legde de Commissie dat memorandum aan de 
conferentie van de ministers van Financiën in Rome voor.  Ze stelde voor dat 
het Comité van de presidenten van de centrale banken en het Monetair Comité 
een onderzoek zouden wijden aan vier maatregelen van extern-monetaire aard.  
Beide comités zouden zich over die vier monetaire aangrijpingspunten of 
hefbomen moeten buigen80: 
- een mogelijke verklaring der lidstaten dat zij slechts in gemeen overleg81 de 

pariteitsverhoudingen tussen hun valuta's zouden wijzigen; 
- de goedkeuring door de lidstaten van de nodige maatregelen om, in het 

valutaverkeer binnen de Gemeenschap, tot de opheffing te komen van de 
dagelijkse koersfluctuaties binnen de marges van 1 procent respectievelijk 
¾ procent onder en boven de pariteit; ten opzichte van derde landen 
zouden de Zes uniforme marges toepassen82; 

- uitbouw van een mechanisme van onderlinge hulpverlening, bijvoorbeeld in 
de vorm van een multilateraal netwerk van wederzijdse kredietlijnen.  
Artikel 108, lid 2 van het Verdrag van Rome kende weliswaar reeds de 
mogelijkheid van de toekenning van beperkte kredieten als een van de 
vormen van wederzijdse bijstand, maar deze bepaling kon in de praktijk niet 
worden toegepast, gezien het tijdrovende karakter ervan.  Barre wou een 
mechanisme dat onmiddellijk in werking zou kunnen treden als de nood 
zich voordeed.  Dit voorstel stond in verband met aangrijpingspunt 
nummer 1, pariteitswijzigingen afhankelijk te stellen van de goedkeuring 
van de partnerlanden.  Wilde men in EEG-verband een lidstaat beletten te 
devalueren, dan kon men niets anders doen dan dat land kredieten te 
verstrekken; 

- definiëring van een Europese rekeneenheid, voor gebruik in al de domeinen 
van de communautaire actie waarvoor één monetaire noemer vereist was. 

 In Rome legden de meeste ministers volgens Ansiaux een grote reserve 
aan de dag.  Met name de Duitse minister Karl Schiller wees erop dat de 
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stabiliteit der wisselkoersen geen alleenstaand probleem was, dat zij afhing van 
het algemeen beleid, onder meer op budgettair gebied, en dat een principiële 
beslissing op politiek vlak de technische studies zou moeten voorafgaan.  De 
reactie van zijn Nederlandse collega was tamelijk gelijksoortig.  Van zijn kant 
sprak de Belgische minister van Financiën Robert Henrion zich uit ten gunste 
van een versterking van de EEG op monetair gebied, waarbij hij stelde dat de 
valutaire problemen niet per se in het kader van het IMF hoefden te worden 
bestudeerd.  Hij beval omzichtigheid aan en legde tevens de nadruk op de 
bevoegdheid van de regeringen ter zake.  Zijnerzijds was Werner van 
Luxemburg van oordeel dat het bestaan zelf van de Gemeenschap een grotere 
monetaire cohesie vereiste.  Voor de Franse minister was het moeilijk, bij 
gebrek aan een gemeenschappelijk beleid op alle gebieden - politiek, financiën, 
economie - een gemeenschappelijke monetaire politiek te aanvaarden.  De 
internationale monetaire problematiek oversteeg bovendien het kader van de 
EEG.  Men zou de onderhandelingen dus moeten uitbreiden tot de Verenigde 
Staten en het Verenigd Koninkrijk en vragen dat die hun  fouten uit het verleden 
zouden goedmaken!  Op het eerste gezicht lijkt de perceptie van Ansiaux in 
tegenspraak met de Franse grondhouding, die een aparte Europese monetaire 
identiteit claimde om zich af te zetten tegen de hegemonie van de dollar.  De 
Italiaanse minister trok de conclusie in de vorm van een voorstel om over het 
probleem na te denken en geheimhouding in acht te nemen83. 
 Een en ander bracht mee dat de ministers van Financiën pas op hun 
Conferentie van 9 en 10 september 1968 opdracht gaven aan het Monetair 
Comité om, in samenwerking met dat van de presidenten, de voorstellen-Barre 
onder de loep te nemen, wellicht onder impuls van de Belgen.  Begin 
september 1968 had Ansiaux samen met de opvolger van Henrion, baron Snoy 
et d'Oppuers, een onderhoud gehad met Pierre Harmel, de toenmalige 
Belgische minister van Buitenlandse Zaken, die de economische en monetaire 
cohesie tussen de Zes wou verstevigen84. 
 Het Monetair Comité maakt een inventaris op van de verschillende - 
ook vroeger geformuleerde - voorstellen tot nauwere monetaire samenwerking.  
Het maakte zich geen illusies.  Weinig voorstellen zouden bij de ministers 
genade vinden.  Of het nu ging om de fusie van de reserves van de centrale 
banken, de uitgifte van een gemeenschappelijke munt of de opheffing van de 
fluctuatiemarges tussen de wisselkoersen, geen enkel doel kon volgens de 
experts van het Monetair Comité in de toenmalige politieke context worden 
bereikt.  Echte vorderingen op economisch en op politiek gebied bleven een 
conditio sine qua non om vorderingen op monetair gebied te boeken85.  In een 
interimverslag van januari 1969 somde het Comité nogmaals de diverse 
mogelijkheden tot verbetering van de monetaire samenwerking tussen de Zes 
op86.  Het bleef de mening toegedaan dat eerst het economische beleid diende 
te worden gecoördineerd.  Dat belette evenwel niet dat het raadzaam was in 
bepaalde gevallen onmiddellijk van start te gaan met voorafgaande monetaire 
raadplegingen, meer bepaald als een lidstaat belangrijke beslissingen op monetair 
vlak zou willen nemen.  Overleg was dan vaak een halszaak, want dergelijke 
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maatregelen konden immers in de partnerlanden verstoringen teweegbrengen.  
Het Comité stelde tevens een verbetering van de periodieke financieel-
economische rapportering door de lidstaten voor, alhoewel die informatie-
uitwisseling al jaren aan de gang was. 
 
De definitieve versie van het plan-Barre van 12 februari 1969 
 
 De ontoereikendheid van de - in feite vrijwel onbestaande - monetaire 
coördinatie in de EEG werd zonneklaar tijdens de crisis van november 1968, 
toen de Franse regering op 24 november opnieuw een stringente 
wisselcontrole invoerde.  Tijdens een bijeenkomst van de Groep van Tien in 
Bonn tijdens dezelfde maand had de Franse minister van Financiën François-
Xavier Ortoli onder druk van zijn ambtgenoten ingestemd met een devaluatie 
van de Franse frank in de orde van tien procent.  Generaal de Gaulle - 
gesteund door zijn premier Maurice Couve de Murville en Barre - 
desavoueerde evenwel zijn minister van Financiën.  Tot ieders verwondering 
maakte hij bekend dat de pariwaarde van de frank niet zou veranderen.  Voor 
zijn advies aan de generaal had Barre telefonisch ruggespraak gehouden met 
Ansiaux.  Barre had twee precieze vragen gesteld aan de gouverneur.  Hij vroeg 
in de eerste plaats of het opportuun was de Franse frank te devalueren en 
vervolgens was bij hem de vraag gerezen of de Franse regering zou kunnen 
blijven rekenen op de beloofde bijstand van de EEG-partners.  Ansiaux 
antwoordde dat een devaluatie niet strikt nodig was voor zover de Fransen een 
aangepast economisch beleid zouden voeren.  Voorts zouden de centrale 
banken de net beloofde hulp in geval van devaluatie van de Franse frank ook 
verstrekken als de frank stabiel bleef.  Geen enkele centrale bankier wenste die 
devaluatie.  Als Frankrijk niet devalueerde, moest het uiteraard nog meer op 
hulp kunnen rekenen87.  Uitstel was evenwel geen afstel.  Uiteindelijk 
devalueerde de Franse frank met enige vertraging toch op 8 augustus 1969  
(- 12,5 procent) en ging de Duitse mark vlotten.  Op 24 oktober revalueerde de 
mark met 9,3 procent. 
 November 1968 had de lacunes van de monetaire coördinatie aan het 
licht gebracht.  Daarom kon de Commissie niet langer lijdzaam toezien.  Op 
12 februari 1969 legde ze aan de Raad een Memorandum over de coördinatie van het 
economisch beleid en de monetaire samenwerking in de Gemeenschap voor, beter bekend 
onder de naam 'Plan-Barre'.  Het vormde een verbeterde versie van het plan 
van februari 1968.  De voorstellen waren, onder invloed van het advies van het 
Monetair Comité, minder eenzijdig monetair.  Veel aandacht werd besteed aan 
de coördinatie van het algemeen economisch beleid.  De samenstellers van het 
rapport constateerden dat de eenheid van de Gemeenschap zwak bleef en nog 
verder zou tanen, tenzij de Zes hun economisch beleid onderling op elkaar 
gingen afstemmen.  Dit betekende dat, gegeven het bereikte peil van de 
integratie, het een illusie was te geloven dat nationale autonomie kon blijven 
bestaan.  Als men zou doorgaan, zoals in de voorgaande jaren, autonoom 
nationale politiek te bedrijven, dan zou dit onherroepelijk leiden tot 
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verzwakking van de gemeenschappelijke markt, op sommige punten zelfs 
opheffing. 
 De Commissie formuleerde zowel middellange- als kortetermijndoel-
stellingen.  Tot de voornaamste gemeenschappelijk overlegde doelstellingen op 
middellange termijn behoorden de groeipercentages van de productie en de 
werkgelegenheid, de prijsontwikkeling en het saldo van de lopende rekening 
van de betalingsbalans.  Met het oog op de onderlinge afstemming van de 
economische politiek op middellange termijn zou de Commissie de Raad 
vragen dat die de nodige maatregelen zou nemen om de synchronisatie en de 
onderlinge cohesie van de nationale programma's te verbeteren.  Onderlinge 
afstemming van het nationale beleid op middellange termijn lag evenwel buiten 
bereik, indien niet tegelijkertijd een communautair economisch beleid op korte 
termijn werd gevoerd om verstoringen van het conjuncturele evenwicht te 
bestrijden.  Om de coördinatie van de economische politiek op korte termijn te 
verzekeren, beval het memorandum een verbetering van de overlegprocedures 
aan.  Tevens zou een systeem van indicatoren, dat als alarmsignaal zou 
fungeren, worden opgezet.  Voorts was een plan nodig om te voorkomen dat 
een zich in moeilijkheden bevindend land eenzijdige vrijwaringsmaatregelen 
zou nemen; die zouden de verstoringen van het evenwicht alleen maar 
verergeren.  Een der middelen om deze klip te omzeilen, was de creatie van 
een communautair mechanisme voor monetaire samenwerking.  Dat zou 
kredieten aan in moeilijkheden verkerende lidstaten verstrekken.  Het 
monetaire mechanisme - nog lang geen Europees Reservefonds of Centrale 
Bank - waarvan de Commissie de instelling wenste, omvatte een monetaire 
steun op korte termijn en een financiële bijstand op middellange termijn.  De 
korte monetaire steun zou op eenvoudig verzoek van een lidstaat worden 
verstrekt; hij zou begrensd zijn en een duur van drie maanden niet mogen 
overschrijden.  Elk beroep op het systeem zou moeten worden gevolgd door 
overleg binnen de bevoegde communautaire instanties om de maatregelen te 
bepalen die de economie van het begunstigde land moesten bijsturen.  De 
financiële bijstand op middellange termijn zou niet automatisch worden 
verstrekt, maar zou van de omstandigheden afhangen.  Die wederzijdse 
bijstand was de hoeksteen van de monetaire coördinatie88. 
 Samengevat kan men zeggen dat volgens het memorandum de 
coördinatie van het economische beleid in de pas moest lopen met de 
monetaire solidariteit onder de lidstaten.  Het was een inventarisatie van de op 
te lossen problemen.  Kenmerkend voor het memorandum was voorts dat de 
voorstellen binnen de krijtlijnen van het EEG-verdrag bleven89. 
 Zowel het Monetair Comité, het Comité van de presidenten als het 
directiecomité en de regentenraad van de Bank onderzochten het 
memorandum van de Commissie90.  Over het algemeen waren de eerste 
reacties van de experts in het Monetair Comité niet al te negatief. Voorbehoud 
werd gemaakt met betrekking tot het automatisme van de onmiddellijke 
bijstand die een in moeilijkheden verkerend land zou ontvangen.  Directeur de 
Strycker had er bij zijn collega's-experts op aangedrongen dat ze de technische 
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bezwaren niet zouden overbelichten.  Hij wees er ook op dat het mechanisme 
voor monetaire samenwerking in de Gemeenschap in overeenstemming moest 
worden gebracht met het uitgebreider systeem voor monetaire samenwerking 
dat in het kader van het IMF van kracht was.  Ook in het Comité van de 
presidenten werd het memorandum onder de loep genomen91.  Het meende 
dat de voorstellen zouden moeten worden versterkt in de zin van een concrete 
actie met het oog op economische en financiële integratie van de lidstaten.  
Voorts impliceerde de monetaire hulpverlening tussen de Zes volgens de 
presidenten een strikte coördinatie van het economische beleid.  De 
Commissie zelf was zich ten volle bewust van de behoefte aan een actievere 
integratie.  Zij verkoos een, zij het beperkte, concrete en beslissende 
vooruitgang, veeleer dan het risico te lopen het integratieproces door een te 
ambitieus programma af te remmen.  Barre verklaarde dat hij een aanvullend 
memorandum bij de Raad van ministers zou indienen.  Dit document wou de 
regeringen ertoe brengen verder te gaan dan het stadium van het loutere overleg 
en beslissingen doen nemen om de integratie van hun economische politiek op 
middellange termijn te bevorderen. 
 Wat de kortlopende kredieten betrof, was het directiecomité van de 
Bank in principe niet gekant tegen de institutionalisering van het 
steunmechanisme.  Het meende evenwel dat deze hulpverlening een beperkte 
portee moest hebben.  Het wees er ook op dat het automatisme geen enkel 
preventief kenmerk vertoonde.  Al met al vonden de directeuren van de Bank 
dat het plan op monetair gebied weinig "stoutmoedig" was92.  Er was alleen 
sprake van kredietmechanismen.  Dat kon ook moeilijk anders, omdat het 
algemeen kader van het memorandum ook beperkt was.  De coördinatie van 
het economisch beleid op halflange termijn en de conjuncturele bijsturing 
ervan geschiedden alleen in de vorm van consultaties en vrijblijvende 
informatie.  De eindbeslissingen bleven eng nationaal, in vele gevallen derhalve 
onderling niet compatibel.  Ook de regentenraad besprak het op 12 maart 
1969.  Omtrent de inschakeling van de interne Europese monetaire solidariteit 
in een ruimer bestel, het IMF, was het de wens van regent August Cool dat de 
Gemeenschap ten aanzien van het buitenland als één man zou optreden.  Zoals 
de gouverneur erkende Cool dat monetaire integratie vooral een kwestie van 
politieke wil was.  De  vergaderingen van de ministers spraken in dit opzicht 
boekdelen.  Men kwam er vrijwel nooit verder dan het stadium van de 
uiteenzetting of van de verdediging van het eigen grote gelijk.  De coördinatie 
van het beleid was slechts mogelijk indien een zekere afstand van soevereiniteit 
plaatsvond.  Regent Robert Vandeputte deelde de zienswijze van Cool en 
meende dat in weerwil van de principiële goedkeuring de reacties van het 
Monetair Comité nog te negatief waren.  Men hoefde niet meer na te gaan of 
coöperatieakkoorden tussen een beperkt aantal landen in een ruimer bestel 
haalbaar waren.  Het bewijs hiervan was door de groep van Tien geleverd.  De 
destijds gesloten Algemene Leningsregelingen - de General Agreements to 
Borrow, in de wandeling GAB genoemd - vulden de deelnemingen in het 
Internationaal Monetair Fonds perfect aan. 
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 Tijdens de bijeenkomst van de ministers van Financiën en van de 
presidenten der centrale banken te Masnuy-Saint-Jean (Bergen) op 21 april 
1969 werd het memorandum-Barre betreffende de coördinatie van de 
economische politiek en de monetaire samenwerking in de Gemeenschap 
besproken93.  Volgens minister Snoy was er een algemene overeenstemming 
over de convergentie van het economische beleid94.  Ten aanzien van het 
steunmechanisme op korte termijn liepen de meningen evenwel uiteen.  De 
Nederlandse vertegenwoordigers stonden er huiverachtig tegenover.  Er was 
een risico verbonden aan het automatisch verstrekken van kortlopende 
kredieten als pas later de situatie van de aanvrager werd bestudeerd.  De 
debiteur zou in een moeilijke situatie kunnen geraken als de crediteurlanden, 
ex-post, geen middellang krediet zouden willen verlenen.  Er waren trouwens 
al verschillende manieren om hulp te verschaffen aan een land dat in 
moeilijkheden verkeerde, te weten door middel van swapovereenkomsten 
tussen centrale banken, de trekkingen op het IMF, enzovoort.  Ook Italië was 
hiertegen gekant, maar zijn houding was meer genuanceerd.  Duitsland 
aarzelde sterk; het meende dat alvorens verder te gaan op monetair vlak het 
economisch beleid van de lidstaten moest worden geharmoniseerd.  Zonder 
gemeenschappelijk economisch beleid, kon geen enkele monetaire mechaniek 
de fundamentele evenwichtsverstoringen corrigeren95.  De Franse minister van 
Economie en Financiën Ortoli bleef op de vlakte.  De Belgen, van hun kant, 
gaven de mening te kennen dat de door de Commissie voorgestane coördinatie 
van de economische politiek concrete vormen zou moeten aannemen en dat de 
voorgestelde monetaire samenwerking op die voorwaarde verantwoord zou 
zijn. 
 Het Comité van presidenten onderzocht het memorandum van de 
Commissie opnieuw in mei 196996.  De gouverneurs waren niet zeer 
enthousiast om kortlopende kredieten te verstrekken aan sommige 
circulatiebanken zonder de situatie van deze banken vooraf te hebben 
onderzocht.  Na dit veeleer negatieve intermezzo was de teneur in de volgende 
vergadering van de presidenten veel positiever.  De presidenten hechtten hun 
principiële goedkeuring aan een systeem van steun op korte termijn gebaseerd 
op de voorstellen vervat in het memorandum van de Commissie der Europese 
Gemeenschappen97.  Als een der kredietverlenende lidstaten later zelf 
liquiditeitsproblemen zou kennen, dan voorzag het Comité in een 
mobilisatiemechanisme bij de partnerlanden.  De steun op middellange termijn 
viel buiten het territorium van de centrale banken.  Het waren de regeringen 
van de landen der Gemeenschappelijke Markt die ter zake beslissingen 
moesten nemen, na advies van het Monetair Comité.  Die kredieten zouden de 
vorm hebben van een vordering met multilateraal karakter.  Via het IMF 
konden ze eventueel worden gemobiliseerd98.  Gouverneur Ansiaux 
preciseerde een en ander in een brief die hij op 10 juli 1969 naar de Voorzitter 
van de Commissie, Jean Rey, stuurde. 
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De beslissingen van de Raad van 17 juli 1969 
 
 Coördinatie en convergentie van het economische beleid stonden hoog 
op de agenda van de Raad van ministers die op 16 en 17 juli in Brussel 
vergaderde.  De ministers keurden het voorstel van de Commissie goed waarbij 
voorafgaand overleg in het Monetair Comité, het Comité voor conjunctuurbeleid 
en het Begrotingscomité in welbepaalde gevallen diende plaats te hebben: als 
met name een lidstaat inzake kortetermijnbeleid belangrijke beslissingen of 
maatregelen zou nemen die een aanmerkelijke weerslag konden hebben op de 
economieën van de partnerlanden of op zijn eigen intern of extern evenwicht, 
dan wel het risico meebrachten dat er een aanzienlijke kloof ontstond tussen 
de economische ontwikkeling van een land en de gemeenschappelijk bepaalde 
doelstellingen op middellange termijn.  Concreet betekende dit dat elke 
pariteitswijziging vooraf besproken zou worden door het Monetair Comité.  
Ten aanzien van de communautaire monetaire bijstand op korte termijn keurde 
de Raad het leidende beginsel van het memorandum-Barre van 12 februari 
1969 goed. 
 Begin november 1969 had gouverneur Ansiaux een onderhoud met 
Snoy over het probleem van de monetaire bijstand op middellange termijn 
tussen de landen van de gemeenschappelijke markt99.  Het Monetair Comité 
van de EEG zou dit probleem op 14 november onderzoeken.  Dit Comité had 
vroeger reeds voorbehoud gemaakt betreffende het principe zelf van de 
bijstand.  Het had de aandacht gevestigd op de moeilijkheden die een land van 
de Gemeenschap dat middellange kredieten aan een andere lidstaat had 
verstrekt, zou kunnen ondervinden als het crediteurland later zelf in een tekort 
van zijn betalingsbalans zou moeten voorzien.  Als verschillende landen van de 
Gemeenschap tegelijk een tekort op hun betalingsbalans optekenden, dan zou 
het moeilijk en misschien zelfs onmogelijk zijn een monetaire bijstand op 
middellange termijn te organiseren.  Gouverneur Ansiaux had de minister van 
Financiën erop attent gemaakt dat de reserves van de Bank hoegenaamd niet 
overvloedig waren en dat hun ontwikkeling niet overeenstemde met de 
expansie van de buitenlandse handel van België.  De Bank kon niet overwegen 
een deel van haar reserves om te zetten in illiquide vorderingen.  Een oplossing 
via het IMF lag dan voor de hand. 
 Ook de bijstand op korte termijn geraakte niet uit de startblokken.  Op 
17 november 1969 onderzocht het Comité van presidenten het desbetreffende 
door een groep deskundigen opgestelde ontwerpakkoord100.  Jelle Zijlstra, 
president van de Nederlandsche Bank, las een brief van de Nederlandse 
minister van Financiën voor.  Daarin maakte deze uitdrukkelijk voorbehoud 
nopens de positie van de Nederlandse regering; deze was van plan haar 
standpunt pas te bepalen als alle problemen in verband met economische 
samenwerking en ontwikkeling binnen de Gemeenschap onderzocht waren.  
De Nederlandse regering wenste bijgevolg eerst de beslissingen van het 
topoverleg van de regeringsleiders begin december 1969 in Den Haag af te 
wachten.  Ansiaux vestigde de aandacht van Jelle Zijlstra op het feit dat de 
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monetaire samenwerking op korte termijn een probleem was dat niet tussen 
staten maar wel tussen centrale banken moest worden beslecht101.  Het 
ontwerpakkoord bepaalde dat de centrale banken van de EEG-landen 
onderling een systeem van monetaire steun op korte termijn zouden invoeren.  
Het totale pakket - schulden en vorderingen samen - bedroeg 1 miljard dollar, 
waarvan 100 miljoen voor België.  In bijzondere gevallen zou het Comité van 
presidenten het bedrag van de verleende of ontvangen steun kunnen 
optrekken.  Deze verhoging zou maximum 1 miljard dollar bereiken.  De op 
deze aanvulling aan te rekenen bedragen zouden worden verstrekt door de 
centrale banken van de landen die kapitaalinvoer hadden opgetekend naar 
aanleiding van kapitaalvlucht uit andere landen102. 
 
De topconferentie in Den Haag en het plan-Snoy 
 
 Minister van Financiën Snoy had het plan opgevat om op de 
topconferentie van de staatshoofden en regeringsleiders van de EEG die vanaf 
1 december 1969 te Den Haag werd gehouden, verschillende concrete 
voorstellen te doen103.  Het was zijn bedoeling om onder meer te komen tot de 
coördinatie van het economische beleid op middellange en op korte termijn, 
tot de uitwerking van een wederzijdse bijstand via de invoering van een 
automatisch systeem van kortlopende kredieten, zo nodig de verlenging van 
deze laatste door een onderlinge steun op middellange termijn en, uiteindelijk, 
tot de oprichting van een EMU.  Het plan-Snoy, "plan de solidarité européenne en 
trois étapes 1971-1977", was een vastomlijnd plan om in drie fases tot een EMU 
te komen104.  Drie punten waren ontleend aan het plan-Barre: de coördinatie 
van het economisch beleid op halflange en korte termijn op grond van 
Raadsbeslissingen, de wederzijdse bijstand via een stelsel van automatische 
kredieten op korte termijn ten voordele van landen die, bij toepassing van de 
coördinatie van het economische beleid en een inkrimping van de 
schommelingsmarges tussen de EEG-valuta's105 toch met betalingsbalans-
moeilijkheden kampten en, ten slotte, de aflossing van de korte kredieten door 
wederzijdse hulp op halflange termijn106. 
 Voor de rest ging het voorstel-Snoy veel verder dan het plan-Barre in 
zijn tweede versie.  Het voorzag bijvoorbeeld in de geleidelijke afschaffing van 
de schommelingsmarges, de creatie van een communautair bankstelsel naar 
analogie van het Amerikaans Federal Reserve System, één monetair beleid voor 
de hele zone, een gemeenschappelijke munt en de oprichting van 
supranationale instellingen. 
 Het directiecomité van de Bank besprak dit beleidsplan op 21 november 
1969.  Het Comité was van oordeel dat het plan de campagne van Snoy 
"realistischer" moest worden.  Wat verstond men juist onder onderlinge 
afstemming van het economisch beleid en wat waren de essentiële 
doelstellingen die na elke etappe moesten worden bereikt?  Tijdens de eerste 
etappe zou de Raad aanbevelingen moeten verstrekken, onder meer betreffende 
het groeipercentage van de economieën, het begrotingsbeleid en de 
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inkomenspolitiek.  Discontowijzigingen zouden pas na voorafgaand overleg 
tussen de partners van de gemeenschappelijke markt mogen plaatsvinden.  In 
de tweede etappe zou het gemeenschappelijk maken van sommige begrotingen en 
de versteviging van de Gemeenschap op economisch-monetair gebied kunnen 
worden overwogen.  Van het plegen van overleg zou men moeten overgaan 
naar een systeem van richtlijnen.  Een gemeenschappelijke voorafgaande 
deliberatie, bijvoorbeeld, inzake kredietverlening aan de privé-sector en aan de 
Staat was volstrekt nodig als men in de derde etappe een gemeenschappelijke 
munt wou invoeren.  De mogelijkheid een gemeenschappelijke munt in te 
voeren kon tijdens de eerste etappe natuurlijk niet worden overwogen, maar 
men kon zich indenken dat tijdens de tweede etappe de circulatiebanken 
tegelijk biljetten in hun nationale munt en andere biljetten in Europese 
rekeneenheid zouden uitgeven om alle sectoren ertoe aan te sporen hun 
transacties in deze valuta uit te drukken! 
 Het triumviraat Ansiaux-de Strycker-Beauvois herschreef de tekst.  Die 
was logischer uitgebouwd en beter gestructureerd107.  Op 24 november 
overhandigde Ansiaux aan minister Snoy die aangepaste versie van zijn nota108.  
Ze zou op de topconferentie in Den Haag als basis kunnen dienen voor de 
besprekingen om een plan van monetaire solidariteit tussen de lidstaten uit te 
werken.  Snoy kon zich in de versie van de Bank vinden, onder voorbehoud 
evenwel van een nader onderzoek met premier Gaston Eyskens en met de 
vice-eerste-ministers.  In geval van akkoord zou Eyskens de kwestie bij de 
Conferentie in Den Haag aankaarten.  Snoy gaf ook off the record mondelinge 
toelichtingen aan enkele van zijn collega-ministers van Financiën, Pierre 
Werner, Valéry Giscard d'Estaing en Johannes Witteveen109.  Werner en 
Giscard d'Estaing verklaarden dat zij de Belgische voorstellen goedkeurden en 
ze zouden steunen.  Witteveen stond er vrij gunstig tegenover maar aarzelde 
wat de interventie van het IMF betrof.  Ook Rey, voorzitter van de Commissie, 
had zijn fiat gegeven. 
 Barre, ondervoorzitter van de Commissie, zat eveneens op de golflengte 
van het Belgische plan110.  Dat lijkt op het eerste gezicht eigenaardig in het licht 
van Barre's eigen bescheiden plan, tweede versie.  Alhoewel hij het niet eens 
was met bepaalde ideeën die toen recentelijk in de media opgang hadden 
gemaakt, zoals de directe creatie van een Europese munt en een Europees 
Reservefonds, beide door het Comité-Monnet gepropageerd, schreef hij in een 
geheime nota van 21 oktober 1969 aan de Commissie dat men verder moest 
gaan dan de voorstellen van februari 1969 en teruggrijpen naar bepaalde 
suggesties van februari 1968.  Een Europese munt veronderstelde een 
gemeenschappelijk monetair beleid en een communautaire economische 
politiek.  Daarvoor was een dito monetaire autoriteit nodig, een Conseil des 
Gouverneurs d'un système communautaire de réserve.  Aangezien het ondenkbaar was - 
"pas concevable" - dat alleen de centrale bankiers aan de touwtjes zouden trekken, 
was er een gemeenschappelijke politieke instelling nodig om een 
communautair economisch beleid uit te tekenen.  Barre dacht niet dat de 
regeringen al zo ver wilden gaan.  De creatie van een "Fonds de Réserves", minder 



De Nationale Bank van België 1959 - 1971 

 

142 

ambitieus maar toch "progressiste", lag dan voor de hand.  Maar zelfs die idee 
weerstond niet aan een grondig onderzoek: in een moderne economie kon 
men het beheer van de valutareserves niet loskoppelen van de creatie van de 
gezamenlijke geldhoeveelheid, die ook afhankelijk was van de kredietverlening 
aan de privé-sector en de overheid.  Men kwam dus weer bij het uitgangspunt: 
de politieke dimensie.  Zelfs de gedeeltelijke fusie van de externe reserves was 
geen haalbare tactische terugtocht.  Ofwel was het gepoolde deel van de 
reserves belangrijk - en dan moesten bovengenoemde politieke voorwaarden 
vervuld zijn - ofwel was het aandeel gering en stelde het niet veel voor: een 
windowdressing.  Coördinatie van het economische beleid op halflange en korte 
termijn in al zijn geledingen was een must, samen met de mechanismen van 
monetaire bijstand.  Dat waren de voorstellen van februari 1969.  Bepaalde 
suggesties uit de eerste versie moesten hieraan worden toegevoegd, zoals vaste 
wisselkoersen, die slechts na gemeen overleg konden worden gewijzigd.  Na de 
terugkeer tot een normale economische en monetaire toestand in de EEG - 
het herstel van de Franse betalingsbalans en de afschaffing van de Franse 
deviezencontrole - zouden, nog steeds volgens Barre, de fluctuatiemarges 
tussen de wisselkoersen in etappes worden vernauwd.  Zo zouden die valuta's 
onder elkaar convertibel zijn tegen - vrijwel - vaste koersen en de 
Gemeenschap geleidelijk de weg van een feitelijke EMU opgaan: "Plus que le 
spectaculaire, la Commission a intérêt, à mon avis, à rechercher le sérieux et l'efficace"111.  
Een typische uitspraak van Barre die geen voorstander was van 
supranationaliteit.  In een nota van de Commissie van 19 november 1969 - 
Renforcement de la Communauté: problèmes monétaires - voegde de Commissie hieraan 
toe dat de marges op 1 januari 1976 zouden verdwijnen.  Daartoe moesten de 
centrale banken op de internationale markten een gemeenschappelijk beleid 
voeren en een gemeenschappelijk interventiemechanisme op touw zetten.  In 
deze nota kwam nog een extra punt: zodra bovengenoemde acties de 
monetaire cohesie van de Zes hadden versterkt, zowel intern als internationaal, 
zouden ze een communautair bancair stelsel - analoog met een federaal 
systeem - oprichten.  Wel te verstaan moest dit gepaard gaan met de oprichting 
van een politieke autoriteit, belast met het definiëren en toepassen van een 
gemeenschappelijk economisch en monetair beleid. 
 Om Eyskens voor de topconferentie te briefen, resumeerde directeur 
Beauvois in één bladzijde de Belgische voorstellen om binnen tien jaar een 
monetaire unie tot stand te brengen112.  In een brief van 26 november 1969 aan 
Barre had Ansiaux verklaard dat Eyskens slechts in algemene termen zou 
spreken, zonder technische details.  Ansiaux stuurde Barre het verder 
uitgewerkte Belgische voorstel, in feite de door de Bank verbeterde versie van 
het voorstel-Snoy.  Met die details in het achterhoofd zou Barre Eyskens een 
handje kunnen helpen113.  In de nota-Eyskens stond dat België het plan-Barre 
als een eerste stap beschouwde.  De Belgische regering vond dat de Zes 
evenwel ambitieuzer mochten zijn en in het komende decennium een 
eenheidsmunt, een gemeenschappelijke emissie van biljetten en een federaal 
systeem van Europese centrale banken moesten organiseren.  De realisatie van 
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die essentiële doelstellingen veronderstelde dat intermediaire etappes moesten 
worden afgelegd.  Zo zouden de obstakels die een gemeenschappelijk monetair 
beleid alsnog in de weg stonden, progressief maar systematisch worden 
opgeruimd.  Tijdens die intermediaire etappes moest de coördinatie van het 
nog nationaal gebleven begrotings-, fiscaal-, krediet- en wisselkoersbeleid 
wezenlijk nauwer worden aangehaald.  Hetzelfde gold voor de geld- en 
kapitaalmarkten, om één geïntegreerde Europese financiële markt te vormen.  
De vooruitgang inzake coördinatie diende opgebouwd te worden via de 
bestaande gemeenschapsorganen - aanbevelingen van de Raad en vervolgens 
richtlijnen van de Raad - of door middel van nieuwe instanties.  De Belgische 
regering was ten slotte van oordeel dat de Raad van ministers een 
supranationaal budget zou moeten beheren; dit budget zou aanvankelijk de 
reeds gepoolde ontvangsten en uitgaven bevatten en nadien tot andere 
gemeenschappelijke domeinen uitgebreid worden. 
 Dat Belgische plan vond een gunstige voedingsbodem in het gewijzigde 
klimaat dat een EMU in het centrum van de belangstelling plaatste.  Die 
stemming kan onder drie hoofden worden samengevat: spanningen in het 
internationale monetaire bestel, nervositeit binnen de Europese 
Gemeenschappen, waarbij de lidstaten vreesden dat de groeiende instabiliteit 
op de valutamarkten wel eens tot de ineenstorting van de douane-unie en de 
ondergang van het landbouwbeleid zou kunnen leiden en het op het toneel 
verschijnen van nieuwe politieke leiders, zowel in Frankrijk als in Duitsland.  
De nieuwe Franse president Georges Pompidou en zijn minister van Financiën 
Giscard d'Estaing volgden een meer pro-Europese koers dan generaal 
de Gaulle en Willy Brandt steunde het EMU-project als tegenhanger van zijn 
nieuwe Ostpolitik, de erkenning van Oost-Duitsland114. 
 Op de tweede dag van de conferentie in de sobere Ridderzaal van het 
Binnenhof in Den Haag deed Eyskens een bijna pathetische oproep voor een 
EMU.  Hij deed dat enigszins onverwacht, maar met veel overtuiging.  In zijn 
memoires omschrijft Eyskens zijn eigen optreden als van doorslaggevende 
aard115.  In het slotcommuniqué van de Haagse conferentie werd aangekondigd 
dat in de loop van 1970 "een in fasen uit te voeren plan zal worden uitgewerkt dat de 
verwezenlijking van een economische en monetaire unie tot doel heeft.  De ontwikkeling van 
de monetaire samenwerking dient te zijn gebaseerd op de harmonisering van het economisch 
beleid".  Tevens werd besloten "de mogelijkheid na te gaan van de instelling van een 
Europees Reservefonds waarin een gemeenschappelijk economisch en monetair beleid zou 
moeten uitmonden".  De oprichting zou dus pas in een late fase in de ontwikkeling 
van een EMU plaatsvinden.  In deze gedachtegang moest aan de oprichting 
van het Fonds blijkbaar een convergentie van het economisch beleid 
voorafgaan116.  Het Reservefonds ging verder dan het mechanisme waarvan 
sprake in het memorandum van 12 februari 1969: het maakte een begin van 
een eigen beleid van de gemeenschap mogelijk, terwijl het mechanisme meer een 
coördinatie van het beleid inhield, gepaard gaande met een beperkt 
automatisme in de steun op korte termijn117.  De Haagse conferentie had de 
Europese monetaire samenwerking dus weer iets verder gebracht.  
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Staatshoofden en regeringsleiders waren het eens geworden over het doel van 
een EMU, doch zij hadden zich niet verdiept in de vraag wat dat precies was118.  
De Commissie-Werner zou hierop in 1970 antwoorden. 
 
Tussen de topconferentie in Den Haag en het rapport-Werner 
 
 De Raad van ministers van Financiën en van Economische Zaken deed 
op 26 januari 1970 nieuwe - min of meer concrete - stappen.  Hij keurde de 
door de Commissie voorgestelde richtlijnen van conjunctureel beleid goed, 
zowel op budgettair als monetair vlak.  Gelet op de oververhitting van de 
conjunctuur moesten de lidstaten op begrotingsgebied naar een aanzienlijke 
vertraging van de stijging der overheidsbestedingen en een verzwaring van de 
directe belastingen streven, de speciale investeringsstimuli afschaffen en, in 
geval van begrotingstekort, het beroep op het spaarwezen aanmoedigen.  
Inzake monetair beleid mochten zij geen enkele versoepeling van de vigerende 
kredietrestricties gedogen.  De ministers aanvaardden ook eenstemmig het 
beginsel van een gezamenlijke actie met het oog op de coördinatie van de 
economische politiek op middellange termijn, te verwezenlijken op basis van 
een welomlijnd meerjarenplan 1971-1975 dat de Commissie vóór de herfst van 
1970 moest indienen.  In de derde plaats bevestigde de Raad het al in juli 1969 
vastgelegde beginsel van de voorafgaande consultaties.  Ten slotte had de Raad 
van gedachten gewisseld over de steunverlening op korte en halflange termijn. 
 Als voorzitter van het Comité van presidenten der centrale banken had 
Ansiaux het plan voorgelegd dat door die circulatiebanken was uitgewerkt met 
het oog op het verlenen van monetaire steun op korte termijn.  Vooraf had hij 
de aandacht van de politici en van de voorzitter van de Commissie gevestigd 
op het feit dat dit plan pas ten uitvoer kon worden gelegd als de Raad 
definitieve beslissingen had genomen ten aanzien van een betere coördinatie van de 
economische politiek op korte termijn en indien de lidstaten een inspanning 
leverden om hun economisch beleid op middellange termijn op elkaar af te 
stemmen.  De ministers meenden - ietwat voorbarig! - dat de door het Comité 
van presidenten opgelegde voorwaarden waren vervuld, terwijl ze nog maar net 
het principe ervan hadden goedgekeurd.  Om van de afdwingbaarheid van de 
richtsnoeren nog maar te zwijgen.  Vanwege het psychologisch effect van de 
oprichting van een bijstandsmechanisme op korte termijn op de publieke 
opinie, duwden de ministers hun zienswijze door.  Inzake de financiële bijstand 
op middellange termijn gaven ze evenwel toe dat nog belangrijke technische 
obstakels uit de weg moesten worden geruimd, onder meer doordat de 
eventuele mobilisatiemogelijkheid van deze bijstand delicaat bleek te zijn gelet 
op het geringe aantal staten dat eraan zou deelnemen119. 
 De overeenkomst inzake monetaire steun op korte termijn werd 
uiteindelijk op 9 februari 1970 te Bazel ondertekend door de presidenten van 
de vijf centrale banken120.  Olivier Wormser, gouverneur van de Banque de 
France, stond erop dat in deze overeenkomst werd gepreciseerd dat de 
monetaire steun op korte termijn automatisch en onvoorwaardelijk was ten 
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belope van de quota van elk land in het totaal bedrag van 1 miljard dollar.  
Elke centrale bank droeg bij - desnoods door tot financiering over te gaan bij 
een andere centrale bank - zodat het risico over de onderscheiden banken was 
gespreid. 
 Op 23 januari 1970 besprak het directiecomité een door Beauvois121 
geschreven nota van 20 januari 1970, Quelques observations sur le plan de solidarité 
monétaire européenne en trois étapes 1971-1977122.  Het was een verdere uitwerking 
van het geschrift van 24 november 1969, in feite de verbeterde versie van het 
plan-Snoy.  De nieuwe nota was vollediger, beter gestructureerd en theoretisch 
steviger onderbouwd.  Vertrekkend van de toenmalige monetaire structuren in 
het kader van het Verdrag van Rome, schetste de nota het ultieme doel: de 
creatie van een geïntegreerd Europees Monetair Systeem.  Voorwaarden 
daartoe waren, volgens de directie, een eenmaking van het economisch beleid 
en het wegwerken van de institutionele verschillen in de economische en 
sociale organisatie van de lidstaten.  In de uiteindelijke fase - de EMU - waren 
drie belangrijke hervormingen nodig: de oprichting van communautaire 
organen die de bevoegdheid krijgen om één economisch beleid te voeren, de creatie 
van een communautair monetair systeem à la Federal Reserve en een optreden van 
de EEG als één enkele entiteit ten opzichte van de buitenwacht.  Ten slotte gaf de 
Bank een precieze invulling van de twee intermediaire etappes die nodig waren 
om de stap naar de echte EMU te zetten123.  Diezelfde 23e januari schaafde de 
Bank de tekst nog enigszins bij en overhandigde hem aan minister van 
Financiën Snoy124. 
 Ongewijzigd werd die tekst als officieel Belgisch voorstel door Snoy 
tijdens de vergadering van de ministers van Financiën in de Rue Rivoli te Parijs 
op 23 en 24 februari 1970 op tafel gelegd; met dien verstande dat de datum van 
27 januari die van 23 januari verving en dat in het opschrift België in de plaats 
kwam van Nationale Bank van België.  Op de agenda van de vergadering stond 
één belangrijk punt: welke richtlijnen waren er nodig om tot een EMU te 
komen125?  De Duitse minister Schiller en de Luxemburger Werner hadden elk 
van hun kant ook een document ingediend met soortgelijke voorstellen, 
waarvan de praktische voorwaarden evenwel verschillen vertoonden.  Het 
Duitse plan dateerde van 12 februari, het Luxemburgse van 23 februari126.  De 
drie gouvernementele plannen werden op de vergadering met elkaar vergeleken.  
De ministers zaten vrijwel op dezelfde lijn nopens de grondproblemen en de 
uiteindelijke doelstellingen.  De meesten aanvaarden de overdracht van 
bevoegdheden van het nationale naar het communautaire niveau en dachten 
dat ze hun plannen in de loop van het komende decennium konden realiseren.  
De Commissie wou eigen accenten leggen: relatief flexibele etappes en een 
samengaan van economische en monetaire progressie.  Tijdens een eerste fase, 
1970-1971, zou de Gemeenschap de reeds verworven beslissingen van de Raad 
uitvoeren.  In de loop van de tweede fase zou men voortgang maken met de 
convergentie van het beleid, de kapitaalmarkten eenmaken en het gebruik van 
een rekeneenheid - waarom niet ECU, de afkorting van European Community 
Unit - promoten.  Tijdens de derde fase, 1976-1978, zou de Monetaire Unie 
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worden gerealiseerd127.  De tweespalt tussen economisten en monetaristen was 
onderhuids al aanwezig.  De Duitsers en vooral de Nederlanders drongen erop 
aan zoveel mogelijk vooruitgang te maken inzake economisch beleid, alvorens 
op monetair gebied een actie te voeren128.  De Franse, Luxemburgse en 
Belgische vertegenwoordigers meenden daarentegen dat monetaire acties met 
economische beslissingen gepaard konden gaan.  Giscard d'Estaing 
bestempelde deze drie landen daarom als verstokte optimisten, "optimistes 
impénitents", terwijl Duitsers en Nederlanders een "prudence positive" gemeen 
hadden.  Italië nam een centrumpositie in129.  Het Belgische plan had een 
duidelijke impact op de Europese debatten.  Zo nam Emilio Colombo, de 
Italiaanse minister van Financiën, het Belgische plan als kapstok bij het 
uiteenzetten van de Italiaanse positie betreffende de Europese monetaire 
integratie op de vergadering van de Europese ministers van Financiën in 
februari 1970130.  De ministers rondden hun vergadering af met het voorstel 
een ad-hocwerkgroep in te stellen die een etappeplan moest uitwerken.  Op 
5 maart 1970 publiceert de Europese Commissie op haar beurt een etappeplan 
voor de EMU131. 
 
De werkgroep-Werner - het interimverslag 
 
 Op 6 maart 1970 stelt de EEG-ministerraad de werkgroep in.  In die 
Commissie zaten, op voorstel van de ministers van Financiën, de voorzitters 
van de EEG-Comités die gespecialiseerd waren op economisch en monetair 
gebied, te weten Baron Hubert Ansiaux, Belg, als voorzitter van het Comité 
van presidenten van de centrale banken (toegevoegd deskundige Jacques 
Mertens de Wilmars), Gerardus Brouwers, Nederlander, als voorzitter van het 
Comité voor conjunctuurpolitiek (toegevoegd expert A. Looijen), Bernard 
Clappier, Fransman, voorzitter van het Monetair Comité (expert Jean-Michel 
Bloch-Lainé), Johann-Baptist Schöllhorn, Duitser, voorzitter van het Comité 
voor de economische politiek op middellange termijn, (expert Hans Tietmeyer) 
en Gaetano Stammati, Italiaan, voorzitter van het Comité voor 
begrotingspolitiek (expert S. Palumbo).  De Commissie was vertegenwoordigd 
door Ugo Mosca (expert Jean-Claude Morel), directeur-generaal van 
Economische en Financiële Zaken bij de Commissie, terwijl Giampietro 
Morrelli - secretaris van het Monetair Comité en vertrouwensman van Barre en 
de Commissie - als notulist zou fungeren.  De idee van de vijf voorzitters 
kwam feitelijk van Barre.  Tijdens een onderhoud met Snoy op 19 februari 
1970 had hij al voorgesteld om een dergelijke ad-hocwerkgroep op te 
richten132.  Hiermee waren de meeste nationale gevoeligheden ontzien, behalve 
de Luxemburgse.  In geen enkel Comité zat immers een Luxemburger op de 
voorzitterstoel.  Ook de kwestie van het voorzitterschap vormde een 
huizenhoog probleem.  Giscard d'Estaing wou vanzelfsprekend Clappier, 
terwijl minister Snoy Ansiaux naar voren schoof.  Na een serie particuliere 
onderonsjes tussen de ministers aanvaardden allen, op voorstel van Snoy, 
uiteindelijk Werner als compromiskandidaat. 
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 Op 20 maart 1970 begonnen de werkzaamheden van de groep-Werner 
onder een ongunstig gesternte.  Van meet af aan tekende zich een intellectuele 
strijd tussen monetaristen en economisten af, waarbij voorzitter Werner tussen 
hamer en aambeeld zat.  De Duitse vertegenwoordiger Schöllhorn verdedigde, 
met assistentie van Tietmeyer, meteen de thesis van minister Schiller volgens 
wie de convergentie van het economisch beleid chronologisch voorop diende 
te lopen.  Ansiaux verdedigde, met een hardnekkigheid die Werner toen 
verbaasde, de monetaire thesis.  Clappier, voorzitter van het Monetair Comité, 
was het hiermee ongeveer eens, alsmede Stammati.  De Nederlander Brouwers 
leunde heel dicht bij de ideeën van Schöllhorn aan133. 
 We weten niet precies waarom Ansiaux zich met zijn volle gewicht 
achter die monetaire idee gezet heeft.  Een samenspel van factoren lijkt hierbij 
een rol te hebben gespeeld.  De traumatische gebeurtenissen van mei 1968 met 
in hun kielzog de loonexplosies in Frankrijk hadden bij velen, waaronder 
ongetwijfeld ook Ansiaux, de overtuiging doen ontstaan dat zelfs binnen de 
Gemeenschap wisselkoersstabiliteit niet langer gegarandeerd was als men alles 
bij het oude liet.  Daarnaast was Ansiaux sinds 1967 voorzitter van het Comité 
van presidenten van de centrale banken.  Die monetaire functie heeft zijn 
aanvankelijke aarzeling omtrent de haalbaarheid van een monetaire aanpak 
mettertijd misschien laten wegebben.  Last but not least was er een persoonlijke 
brief van Triffin - "uw medewerker in 1948-1951 en eeuwige vriend" - van 
17 december 1969, die Ansiaux ervan overtuigde dat de politieke context 
gunstig was voor een vermindering van de fluctuatiemarges.  Enkele jaren 
voordien had Ansiaux aan Triffin verklaard dat, als er dergelijke openingen 
waren, hij bereid was die met al zijn krachten en energie te steunen, zoals 
destijds bij de onderhandelingen over de EBU.  Volgens Triffin was die dag 
gekomen alhoewel velen wellicht neen zouden zeggen, zoals anderen vroeger 
niet geloofden in de kansen van een Europese Betalingsunie in 1949.  Volgens 
Triffin was er wel een kans, op voorwaarde "que quelqu'un de votre calibre met la 
main à la pâte et reprend l'affaire à son compte"134. 
 Gelet op de duidelijk divergerende ideeën vergaderden de ministers van 
Financiën en de gouverneurs van de centrale banken van de Benelux-landen, 
op initiatief van Snoy, op 2 april in Brussel om een gemeenschappelijke 
Beneluxpositie te bepalen.  De bijeenkomst had al met al een bescheiden 
succes.  De Nederlander Brouwers bereed eens te meer het stokpaardje van de 
zogenaamde economisten, het overwicht van het economische op het 
monetaire.  Minister Witteveen was iets minder principieel.  Hij pleitte voor 
meerderheidsbeslissingen in een of ander monetair orgaan, om de 
kredietpolitiek van de zes lidstaten te sturen.  De Belgen stelden daarentegen 
de creatie van een stabilisatiefonds voor de wisselkoersen voorop, gelet op de 
groeiende praktijk van vlottende koersen.  President Zijlstra van de 
Nederlandsche Bank gaf toe dat een dergelijk fonds een middel kon zijn om de 
Europese valuta's onder het juk van de dollar uit te halen.  Bij wijze van 
compromis zou de Benelux pleiten voor een zeker parallellisme in de te 
boeken vooruitgang op monetair en economisch vlak135. 
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 Op de tweede vergadering van het comité-Werner op 7 april, gaven de 
leden nota's af, waarin ze hun respectieve thesissen meer hadden uitgediept.  
Werner vond de Duitse voorstellen, alhoewel in principe gefundeerd, te streng.  
Hij slaagde erin het debat te oriënteren naar de ideeën van Ansiaux inzake het 
stabilisatiefonds.  Dit fonds en de vernauwing van de fluctuatiemarges op de 
valutamarkten zouden de inzet worden van verhitte discussies136.  Die marges 
werden ook door het Comité van presidenten van nabij gevolgd.  Ansiaux en 
zijn collega's meenden dat tussen de munten van de EEG-landen de 
fluctuatiemarges op 0,75 procent moesten worden behouden boven en 
beneden de pariteit maar dat het misschien verkieslijk zou zijn dat de EEG-
landen de dollar binnen ruimere grenzen zouden laten schommelen, 
bijvoorbeeld 2 procent boven of beneden de pariteit137. 
 Nadien kwam het comité-Werner nog driemaal samen.  De standpunten 
waren allengs op veel punten nader tot elkaar gekomen138.  Tijdens de eerste 
etappe die twee of drie jaar zou duren, werd een grotere coördinatie van het 
beleid der zes op economisch en op monetair vlak in het vooruitzicht gesteld.  
In bepaalde omstandigheden zouden de Zes voorafgaand overleg plegen en 
ten overstaan van derde landen zou men uit één mond spreken.  De 
zienswijzen met betrekking tot het conjunctuurbeleid, de inkomenspolitiek en 
de economische politiek op middellange termijn stemden vrijwel overeen.  Er 
bleef wel grote onenigheid ten aanzien van het nut van een stabilisatiefonds 
van de wisselkoersen.  Schöllhorn, de Duitse vertegenwoordiger, verzette er 
zich formeel tegen.  Hij beweerde dat een dergelijke poging voorbarig was, te 
ingewikkeld en zelfs niet te verwezenlijken op technisch vlak.  Schöllhorn had 
blijkbaar ruggespraak gehouden met Schiller en met bepaalde bewindvoerders 
van de Duitse Bundesbank, met name Emminger.  Ook de Nederlandse 
vertegenwoordiger Brouwers weifelde om de oprichting van een 
stabilisatiefonds van de wisselkoersen aan te bevelen.  Daarom schreef Snoy op 
15 mei 1970 een, duidelijk door Ansiaux geïnspireerde, of zelfs gedicteerde, brief 
naar zijn Nederlandse collega Witteveen om Brouwers tot betere gedachten te 
brengen en waarin hij de voordelen van een dergelijk Fonds nog eens 
onderstreepte139.  Witteveen antwoordde op 27 mei zuinigjes dat de leden van 
het comité-Werner de status hadden van experts à titre personnel.  Ze spraken 
noch namens de Comités, waarvan zij het voorzitterschap bekleedden, noch 
namens hun regeringen, "het ligt derhalve niet op mijn weg om de heer Brouwers 
instructies te geven omtrent de standpunten die hij in het Werner-Comité moet innemen"140.  
Voorts wees de Nederlander erop dat het comité-Werner alleen de 
fundamentele keuzemogelijkheden voor een etappegewijze verwezenlijking van de 
EMU moest uitstippelen.  "Het is dus niet noodzakelijk dat er binnen het Comité een 
unaniem standpunt ten aanzien van die problematiek wordt ingenomen; veeleer is het de 
bedoeling tot een analyse van de ingediende voorstellen te komen".  De Belgische, Franse 
en Luxemburgse vertegenwoordigers bleven dan weer pal achter de idee van 
een dergelijk Fonds staan, terwijl de Italianen een centrumpositie innamen. 
 Nog voor de laatste vergadering, op 20 mei 1970, had gouverneur 
Ansiaux de ministers Snoy en Harmel, beiden sterke voorstanders van een 
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dergelijk fonds over de gang van zaken gerapporteerd.  Ansiaux wees erop dat 
de voornemens van de topconferentie van december 1969 in Den Haag door 
de creatie van een stabilisatiefonds pas echt gestalte zouden krijgen141.  Ansiaux 
suggereerde dat premier Eyskens de aandacht van Kanselier Brandt zou 
vestigen op het belang en op de politieke voordelen ervan.  Op 15 mei 1970 
stuurde Eyskens die brief.  De teneur was vrijwel dezelfde als die van Snoy's 
brief aan Witteveen, wat erop wijst dat het in feite de Bank was die de pen 
hield142. 
 In de tussentijd was een werkgroep, ingesteld door de Economische en 
Sociale Raad van Advies der Benelux Economische Unie, verschillende malen 
bijeengekomen om de mogelijkheid te onderzoeken binnen de Benelux een 
monetaire unie tot stand te brengen143.  De Raad was tot de conclusie gekomen 
dat de werkzaamheden onderbroken moesten worden tot het verslag van de 
groep ad hoc voorgezeten door Werner gepubliceerd werd.  Als de conclusies 
van dit verslag niet voldoende positief zouden zijn, dan zou de Benelux-groep 
alsnog de problematiek van een monetaire unie tussen de drie landen opnieuw 
ter hand nemen. 
 Op 20 mei 1970 rondde de groep-Werner haar besprekingen voorlopig 
af.  In haar interimverslag schoof ze een serie principiële oplossingen naar 
voren die ze op 22 mei naar de ministers van Financiën stuurde.  De Raad zou 
dan de vereiste politieke beslissingen nemen, waarna de groep-Werner een 
definitief verslag zou opstellen.  In hun interimverslag schreven de experts, dat 
een etappeplan een beginpunt en een - binnen een tijdsspanne van tien jaar te 
bereiken - eindpunt postuleerde144.  Bij het beschrijven van het beginpunt 
constateerden ze dat men niet van nul vertrok.  De integratie was aan de gang, 
weliswaar erg schuchter en ongelijkmatig naargelang van de sectoren.  De 
groep maakte dan een inventaris op van de tekorten inzake economische, 
financiële en monetaire coördinatie.  Zij onderzocht vervolgens wat men op 
zijn minst zou moeten kunnen coördineren en eenmaken om een volledige 
EMU tot stand te brengen.  Tijdens de eerste etappe, die zich over drie jaar 
zou uitstrekken, zouden de lidstaten hun begrotingspolitiek beter coördineren.  
Die coördinatie betrof onder meer een afbaking van de grote 
begrotingscategorieën om zodoende de nationale budgetten beter vergelijkbaar 
te maken.  Definitieve beslissingen zouden alsnog tot de bevoegdheid van elke 
staat blijven behoren.  Op monetair vlak werden talrijke ontmoetingen gepland 
tussen de ministers van Financiën alsmede tussen de presidenten van de 
centrale banken, met als doel een betere informatie en een betere coördinatie 
van het beleid.  Voorafgaand overleg was nodig om geleidelijk te komen tot 
een onderlinge samenhang van de monetaire instrumenten en van de 
kredietpolitiek die de lidstaten toepasten.  De volgende fasen verschilden maar 
van de eerste door de graad van intensiteit van de contrainte.  Tijdens de tweede 
etappe lag een verdere harmonisering in het verschiet.  De lidstaten zouden 
overleg plegen betreffende de te nemen maatregelen inzake economische en 
monetaire expansie.  Een unaniem akkoord over een bepaald punt zou een 
bindende richtlijn vormen.  Tijdens de derde etappe, die het eindstadium zou 
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zijn om het in Den Haag vastgestelde doel te bereiken, te weten de instelling 
van een werkelijke EMU, zouden aan de communautaire lichamen uitgebreide 
machten worden toegekend.  Alsdan zou er voor al de lidstaten van de 
Gemeenschap maar één enkel economisch en monetair beleid meer mogen 
zijn. 
 Nopens het externe monetaire beleid was de werkgroep verplicht geweest 
twee opties open te laten145: 
a. sommige leden stelden voor om al vanaf de eerste etappe de gemeenschap 

te begiftigen met een autonoom wisselkoersstelsel.  De idee om de identiteit 
van de EEG tegenover de buitenwereld te bevestigen, kwam vooral van 
Ansiaux en Clappier146.  In een nota van 24 april 1970 had Ansiaux de 
voordelen hiervan voor de leden van het comité-Werner nog eens op een 
rijtje gezet147.  De Gemeenschap moest volgens Ansiaux middelen en 
instrumenten hebben om de onderlinge wisselkoersschommelingen te 
beperken en vervolgens weg te werken, alsmede om de fluctuaties ten 
aanzien van derde munten te coördineren.  Bij die nota zat als bijlage een 
grafiek waarop deze nauwere fluctuatiemarge geleek op een slang die 
kronkelde door de bredere tunnel van de dollar (zie verder)148.  In een 
voorbereidende fase zouden de Europese centrale banken in onderling 
overleg een "Europese wisselkoers tegenover de dollar" vastleggen.  Kort nadien 
zou er een stabilisatiefonds worden opgericht.  Dat fonds was bedoeld als 
voorloper van een in de laatste etappe tot stand te brengen federaal stelsel 
van centrale banken.  Het Fonds zou tot taak hebben de uit de interventies 
in elkaars valuta's voortvloeiende posities te multilateraliseren en de saldi te 
verrekenen.  De debet- en creditposities in het Fonds zouden worden 
uitgedrukt in een nader te definiëren Europese rekeneenheid.  Bovendien 
zou het Fonds kortlopende kredieten kunnen verlenen aan landen met 
betalingsbalansmoeilijkheden.  Deze kredietverlening zou in eerste instantie 
ten laste van de individuele partnerlanden komen, maar in de toekomst zou 
zij uit de eigen middelen van het Fonds geschieden.  Deze eigen middelen 
zouden gevormd worden door de nationale voorraden aan internationale 
liquiditeiten etappegewijs samen te voegen. 

b. andere leden, namelijk de Duitser Schölhorn en de Nederlander Brouwers, 
waren van oordeel dat in de eerste fase noch een institutionele vernauwing 
van de marges, noch de creatie van een stabilisatiefonds wenselijk waren.  
Ze stelden evenwel ook niets anders voor. 

 Op 22 mei 1970 schreef Ansiaux zijn impressies op een stukje papier 
neer ten behoeve van Snoy.  Bij het nalezen van de tekst, vond hij dat het 
interimverslag ermee door kon.  Het zou beter geweest zijn als men geen 
rekening had moeten houden met een hele serie nuanceringen om de 
standpunten van de ene en de andere te verzoenen.  Toch was, zoals gezegd, er 
een zekere eenheid van ideeën ontstaan.  Ansiaux was zich ervan bewust dat 
het stabilisatiefonds hét heikele punt bleef.  De mensen die in dit stadium 
dwars lagen, waren - nog steeds volgens Ansiaux - Emminger en Willem 
Drees jr.  Dit was niet om fundamentele redenen maar omdat ze niet hadden 



Vijfentwintig jaar rond de monetaire onderhandelingstafel 

 

151 

meegespeeld.  Bovendien waren de Duitsers in het comité-Werner van oordeel 
dat de dispariteiten op economisch gebied het nog niet mogelijk maakten 
vooruitgang te boeken op monetair gebied.  De Nederlanders - strekking 
Zijlstra, die echter niet fundamenteel tegen was - vreesden dan weer dat ze 
belangrijke automatische kredieten zouden moeten verstrekken aan landen met 
een tekort op hun betalingsbalans.  Die bezwaren legden volgens Ansiaux 
weinig gewicht in de schaal ten aanzien van de belangrijke voordelen van het 
systeem en de politieke betekenis ervan.  Wachten om het Fonds te creëren 
was ook toestaan dat Engeland zich tegen de creatie zou verzetten en de 
Gemeenschap zou opzadelen met een hegemonie van het pond sterling, dat 
zou ontsnappen aan de controle van de Gemeenschap149. 
 Tijdens de vergadering van 29 en 30 mei in Venetië onderzochten de 
ministers van Financiën het interimrapport van Werner.  Net vóór of in de 
vergadering had Ansiaux een kattebelletje geschreven aan minister Snoy.  
Hierin stonden tactische richtlijnen om de collega's van de minister van het nut 
van het stabilisatiefonds te overtuigen.  De optimale oplossing bestond er, 
volgens Ansiaux, in dat het Fonds bij het begin van het derde jaar van de eerste 
etappe werd gecreëerd.  De beslissing zou niet mogen gepaard gaan met om 
het even welke restrictieve voorwaarde, voor zover het economische beleid 
min of meer gecoördineerd was.  Als dat niet haalbaar was, moest Snoy zich 
terugtrekken op een eerste verdedigingslinie, "première ligne de retraite", door wel 
restrictieve voorwaarden te aanvaarden.  De Raad zou bijvoorbeeld beslissen 
om op 1 januari 1973 tot de oprichting over te gaan voor zover hij 
geconstateerd had, door een vóór 31 december 1972 te nemen formele 
beslissing, dat de coördinatie van het economische beleid voldoende was 
geweest150.  Als dit nog te veel gevraagd was van sommige partnerlanden zou 
Snoy zich op een tweede "ligne de retraite" moeten terugtrekken.  Die zou erin 
bestaan dat de Raad een studieopdracht zou geven aan het Comité van 
presidenten om de haalbaarheid van een dergelijk Fonds te onderzoeken.  In 
zijn briefing aan Snoy wees Ansiaux er nog op dat, als die Europese monetaire 
solidariteit niet van de grond kwam, er geen Europees "front" zou ontstaan dat 
in staat was de dollar af te lossen. De suprematie van de dollar zou dan 
integendeel bevestigd worden.  De voorgestelde maatregelen waren slechts een 
eerste stap, maar die eerste stap had een duidelijke praktische betekenis op de 
weg die de EEG beslist had in te slaan, te weten onafhankelijk te zijn van de 
nefaste gevolgen van het Amerikaanse "niets doen"151.  Daarmee zat Ansiaux in 
feite op de Franse golflengte. 
 In tegenstelling tot de houding van de Italiaanse vertegenwoordiger in 
de ad-hocgroep koos Rinaldo Ossola, adjunct-directeur-generaal van de Banca 
d'Italia, die gouverneur Carli in Venetië verving, partij voor het Duitse en 
Nederlandse standpunt in verband met het stabilisatiefonds en de vernauwing 
van de fluctuatiemarges tussen de munten van de EEG-partners152.  Emilio 
Colombo, Italiaans minister van Financiën stond daarentegen niet zo vijandig 
tegenover een dergelijk stabilisatiefonds.  Hij wou wel nadere preciseringen.  
Drees, thesaurier-generaal van Nederland die minister Witteveen verving, en de 
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Duitse minister van Financiën handhaafden hun uiterst negatieve houding.  
Eerst was een voorafgaande convergentie van het economische beleid nodig, 
meer bepaald inzake begrotingen.  Giscard d'Estaing en vooral Snoy waren dan 
weer de grote pleitbezorgers van een dergelijk stabilisatiefonds.  Bij wijze van 
besluit gingen de ministers toch akkoord met een groot aantal krachtlijnen van 
het verslag.  Ze vroegen evenwel nadere preciseringen in verband met de 
coördinatie van het economische beleid.  Voorts zou de groep-Werner het 
advies van het Comité van presidenten moeten vragen betreffende een serie 
precieze vragen in het domein van het monetaire beleid: de werking en de 
organisatie van een wisselkoerssysteem eigen aan de EEG, de inkrimping der 
marges van de wisselkoersen tussen de valuta's en het stabilisatiefonds. 
 Op 1 juni schreef Snoy een brief naar Baron Boël, Président du Conseil 
central van de Ligue européenne de coopération économique (LECE), een in 
1946 ontstane niet-gouvernementele en politiek-neutrale organisatie waarmee 
vooral banken, bedrijven, wetenschappelijke kringen en de hogere ambtenarij 
de economische integratie van Europa nastreefden.  Hij vroeg dat de Ligue her 
en der zou lobbyen voor de idee om de fluctuatiemarges tussen de EEG-
munten te blokkeren en ze nadien te vernauwen.  Snoy was van oordeel dat 
men niet kon wachten tot het economische beleid meer coherent was 
geworden.  "Ce jeu de préalables aboutit à ne jamais démarrer".  De convergentie van 
het economische beleid was wel onontbeerlijk, maar kon parallel verlopen.  
Snoy rondde zijn brief af met erop te wijzen dat Duitsland en Nederland heel 
lauw stonden tegenover de monetaire toenadering153. 
 
De EEG-ministerraad neemt de conclusies van een in mei verschenen 
tussenbericht van de groep-Werner over 
 
 De vergadering van de Raad van de EEG, samengesteld uit de ministers 
van Buitenlandse Zaken, op 9 juni 1970 in Luxemburg vertoonde grotendeels 
hetzelfde scenario als die van de ministers van Financiën een maand voordien.  
Nederland en Duitsland bleven bij hun standpunt.  Dat kon ook niet anders 
want kanselier Brandt had zopas op de brief van Eyskens van 15 mei 1970 
geantwoord dat naar het oordeel van de Duitse Bondsrepubliek het 
economische beleid moest worden eengemaakt alvorens concrete maatregelen 
inzake monetaire eenmaking konden worden genomen154. 
 Toch nam de Raad "met voldoening" kennis van de algemene conclusies 
van het interimrapport155. De ministers onderschreven de fundamentele 
beleidslijnen ter verwezenlijking van de monetaire en economische eenmaking, 
alsmede de voorgestelde praktische maatregelen voor de eerste etappe van drie 
jaar.  In een privé-gesprek van Ansiaux met Monnet, voorzitter van het 
Actiecomité van de Verenigde Staten van Europa, had deze laatste laten 
uitschijnen dat de Duitsers niet gekant zouden blijven tegen de voorstellen op 
monetair vlak als de experts in een aanvullend verslag de structuren en de werking 
van de voorgestelde instellingen op concrete wijze konden invullen.  Wat de 
Raad uiteindelijk ook vroeg.  In het institutionele domein moest de groep-
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Werner haar huiswerk verbeteren in de zin van een verdieping van de 
karakteristieken van de gemeenschapsorganen die in een later stadium belast 
zouden zijn met het conjuncturele en monetaire beleid156.  Ook de maatregelen 
die het economische beleid der lidstaten zouden stroomlijnen, moesten een 
concretere gestalte krijgen.  In de tweede plaats kreeg het comité-Werner de 
opdracht het advies van het Comité van presidenten in te winnen voor 
materies van monetaire eenmaking waarover in de groep geen 
overeenstemming was bereikt157.  Blijkbaar had Snoy de opmars van de 
tegenstanders van het stabilisatiefonds tot staan kunnen brengen op zijn 
tweede verdedigingslinie! 
 
De werkgroep-Ansiaux 
 
 Het controversiële probleem van de verkleining van de marges voor de 
onderlinge wisselkoersfluctuaties in de Gemeenschap en van het 
stabilisatiefonds werd dus op verzoek van de Raad door het comité-Werner 
aan het Comité van presidenten van de centrale banken van de EEG 
uitbesteed.  Op hun beurt droegen de presidenten de studie aan een groep van 
deskundigen op.  Voorzitter van die experts was de president van het Comité, 
gouverneur Ansiaux in hoogst eigen persoon.  Die had tijdens de vergadering 
van het Comité van presidenten op 8 juni 1970 in Bazel aan zijn collega's 
verklaard dat hij zelf de technische werkgroep zou presideren, ten einde 
misverstanden te vermijden in de contacten met de plenaire werkgroep-
Werner158.  Hij beschouwde zichzelf als de ideale 'verbindingsofficier'.  Volgens 
een Nederlandse expert, André Szász, was dit hoogst ongewoon en 
waarschijnlijk ingegeven door zijn vaste voornemen om alle bezwaren van de 
kant van simpele experts van meet af aan de kop in te drukken.  Dat deed 
Ansiaux dan ook, waar nodig met - al dan niet geveinsde - woede-
uitbarstingen159. 
 In een brief van 12 juni 1970 stelde Werner een aantal vragen aan 
Ansiaux in verband met bovengenoemde monetaire problemen160.  In feite had 
de gouverneur zelf een ontwerp van Werners eigen brief geschreven161.  
Werner vroeg meer bepaald dat de experts de voors en tegens zouden 
opsommen van een verkleining van de wisselkoersmarges en de oprichting van 
een stabilisatiefonds.  Los van de twee voorgaande kwesties zou het volgens 
Werner zin hebben na te gaan wat in ieder geval tijdens de eerste fase zou 
moeten worden gedaan om een werkelijke overeenstemming van de monetaire 
politiek van de lidstaten te bewerkstelligen, zulks met inbegrip van de 
harmonisatie van de monetair-politieke instrumenten waarover zij 
beschikten162.  Om niet in tijdnood te geraken - het verslag van de experts 
moest uiterlijk in augustus 1970 klaar zijn - geraakten Ansiaux en Werner het 
erover eens om dat laatste probleem niet uit te diepen.  Het zou volstaan met 
erop te wijzen dat de harmonisering van de monetaire-beleidsinstrumenten 
uiterst belangrijk was, maar dat men niet kon verwachten dat ze tijdens de door 
de Groep-Werner in haar interimverslag voorgestelde eerste etappe al zou zijn 
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afgerond.  Op 24 juni kwam de plenaire werkgroep-Werner samen; tijdens die 
vergadering legde ze de laatste hand aan een waslijst van vijftien precieze 
vragen die ze de volgende dag aan het Comité-Ansiaux overmaakte.  In feite 
ging het om een verduidelijking van de meer algemene vragen in de brief van 
12 juni 1970163.  Ook hier was een en ander door Ansiaux zelf ingefluisterd ! 
 Het Comité-Ansiaux vergaderde zesmaal: op 25 juni, 1-2, 9, 16, 23 en 
24 juli en rondde zijn besprekingen op 30 juli af.  De besprekingen liepen 
vooral over de manier waarop een monetair stelsel zou kunnen worden 
uitgewerkt waardoor de EEG zich van derde landen zou kunnen 
onderscheiden164.  Tijdens de eerste drie vergaderingen werd hoofdzakelijk van 
gedachten gewisseld over formules die in aanmerking konden worden 
genomen voor de eventuele interventies van de centrale banken binnen engere 
intracommunautaire marges165.  Via persoonlijke contacten en brieven, onder 
andere aan Carli op 2 juli 1970, had Ansiaux zich van de steun van Frankrijk, 
Luxemburg en Italië kunnen voorzien166.  De meeste oppositie kwam van de 
Nederlanders die deze voorstellen als pure symboliek beschouwden zolang 
werkelijke stappen naar meer convergentie op economisch gebied uitbleven.  
Maar de Nederlanders zaten in een lastig parket, omdat zij de voorzitter tegen 
zich vonden en ze de relaties met de Bank niet wilden schaden.  Achter de 
coulissen waren de collega's van de Bundesbank het met de Nederlandse visie 
eens, maar de Bundesbank stond op het standpunt dat de margevernauwing 
een politieke zaak was waartegen zij zich niet wilde verzetten.  Een en ander 
zou uiteindelijk opgelost worden door het opnemen van een zinnetje in de 
tekst, waarin werd gezegd dat de margevernauwing ervan uitging dat parallel 
daaraan voldoende voortgang zou worden geboekt in de geleidelijke 
convergentie van het economische beleid.  In de wandeling noemden 
spotvogels dit de "parallelle convergentie"167. 
 De resterende vergaderingen werden hoofdzakelijk gewijd aan de 
oprichting van een valutastabilisatiefonds.  De basis voor de besprekingen 
hieromtrent vormden nota's van de Bank en de Banque de France.  De 
principiële Nederlandse en Duitse bezwaren hiertegen werden door Ansiaux 
onmiddellijk van tafel geveegd, want de werkgroep moest zich alleen buigen 
over de technische aspecten van een dergelijk fonds168. Uiteindelijk raakten de 
experts het tijdens hun laatste vergadering van 30 juli eens169.  Nadien werd het 
verslag-Ansiaux zowel door de plaatsvervangers als door de presidenten van de 
circulatiebanken zelf unaniem goedgekeurd.  Noch de enen, noch de anderen 
legden Ansiaux een strobreed in de weg170.  De plenaire Groep-Werner nam 
op haar beurt de krachtlijnen van het verslag-Ansiaux over in haar 
eindrapport171. 
 Het Verslag-Ansiaux beklemtoonde dat een eigen valutastelsel van de 
Gemeenschap in drie hoofdrichtingen kon worden gezocht.  In afnemende 
graad van monetaire integratie waren dit172: 
a. de instelling van één enkele communautaire munteenheid; 
b. de koppeling van de communautaire munteenheden door vaste pariteiten 

en koersen; 
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c. de differentiatie tussen de fluctuatiemarges die tussen de communautaire 
munteenheden onderling zijn toegestaan en die welke gelden ten opzichte 
van de munteenheden van derde landen.  De experts beschouwden de 
formules a. en b. als voorbarig en waren eensgezind van mening dat, in de 
eerste fase, de door formule c. geboden mogelijkheid de enige was die in 
overweging genomen kon worden. 

 Daar de lidstaten van de Gemeenschap besloten hadden de tussen hun 
valuta's geldende schommelingsmarges niet te verruimen, kon de differentiatie 
slechts geschieden ofwel in de vorm van een verkleining of opheffing van de 
intracommunautaire marges ofwel - bij verruiming van de voor de 
munteenheden van derde landen geldende marges - in de vorm van 
handhaving, verkleining of afschaffing van de intracommunautaire marges. 
 
Het eindverslag-Werner 
 
 Ondertussen had de plenaire Groep-Werner ook niet stilgezeten.  De 
coördinatie met de werkzaamheden van de groep van monetaire deskundigen 
liep op wieltjes, aangezien Ansiaux van beide comités lid was.  Zo moest 
Ansaux, naast zijn specifieke opdrachten in zijn eigen technische werkgroep, 
een deel van het eigenlijke verslag-Werner samen met Clappier redigeren.  Het 
ging meer bepaald over de versterking en de coördinatie in het vlak van het 
monetaire beleid en de kredietpolitiek tijdens de eerste etappe van de 
eenmaking.  De definitieve tekst over dat thema was inderdaad een mix van 
door ambtenaren van de Bank en de Franse Trésor, respectievelijk Maurice 
Toussaint en François Bloch-Lainé, geschreven teksten173.  De Groep-Werner 
vergaderde al met al tienmaal.  Na hevige debatten werd tijdens de nacht van 
7 op 8 oktober 1970 de eindversie goedgekeurd174.  Het sleutelbegrip van het 
rapport-Werner, de 'parallelle vooruitgang', vormde hierbij een compromis 
tussen de monetaristen en de economisten en maakte het mogelijk dat de 
experts een unaniem verslag uitbrachten175.  Bij de eindredactie hadden 
Ansiaux - bijgestaan door de experts van de Bank, Jacques Mertens de 
Wilmars, Jean-Jacques Rey en François Heyvaert van de wisseldienst - en 
Clappier een grote inbreng.  Ansiaux zelf hield zich met de cosmetica van de 
kopij bezig176. 
 De economische en monetaire eenmaking vertoont volgens het rapport 
volgende kenmerken: het is een geleidelijk en onomkeerbaar proces, de 
ontwikkeling van de monetaire eenmaking moet worden afgestemd op de 
voortschrijdende convergentie en ten slotte de eenmaking van het 
economische beleid der lidstaten177.  De EMU betekent dat de belangrijkste 
beslissingen van een economische politiek op communautair niveau zullen 
worden genomen en dat de noodzakelijke bevoegdheden derhalve van het 
nationale niveau naar dat van de Gemeenschap worden overgebracht.  Om 
Frankrijk niet voor het hoofd te stoten is een en ander omfloerst omschreven: 
zo is het door Witteveen noodzakelijk geachte Europese Ministerie van 
Financiën omschreven als "het centrum voor de besluitvorming inzake het economische 
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beleid".  Dat centrum zou verantwoording moeten afleggen aan een Europees 
Parlement.  Terecht wijst het comité erop dat dit proces van "fundamenteel politieke 
betekenis is"178.  Op den duur, zo wordt gesteld, kan economische en monetaire 
unie niet buiten de politieke Unie.  Wat de haalbaarheid betreft, houden de 
auteurs duidelijk een slag om de arm.  Zij zijn van mening dat de doelstelling 
van economische en monetaire unie in de loop van het "huidige decennium [de 
jaren zeventig] zou kunnen worden gerealiseerd [...] voor zover de politieke bereidheid der 
lidstaten [...] hiertoe aanwezig is"179. 
 Een monetaire unie impliceert volgens het comité-Werner, de volledige 
en onherroepelijke interne convertibiliteit van de valuta's, opheffing van de 
marges waarbinnen de koersen kunnen schommelen, definitieve vaststelling 
van de pariteitsverhoudingen en volledige liberalisering van het kapitaal-
verkeer180.  Haar ontstaan kan gepaard gaan met de handhaving van de 
nationale munteenheden of de invoering van één communautaire geldeenheid.  
Alhoewel de keuze tussen die twee alternatieven in technisch opzicht 
onbelangrijk lijkt, prefereert de werkgroep om psychologische en politieke 
redenen de Europese geldeenheid. 
 Binnen het kader van de economische en politieke eenwording schetst 
het comité-Werner het verloop van de monetaire integratie als volgt.  Er zijn 
drie etappes: 
 Tijdens de eerste etappe, die op 1 januari 1971 ingaat en die drie jaar zou 
duren, lijken "snelle maatregelen"181 in twee richtingen nodig: het wegnemen van 
de belemmeringen van het kapitaalverkeer, met name de opheffing van de 
resterende bepalingen inzake deviezencontrole, en een coördinatie van het 
beleid van de lidstaten op het gebied van de kapitaalmarkt.  Inzake het externe 
monetaire beleid is het advies belangrijk om "in de wisselkoersverhoudingen tussen de 
lidstaten geen beroep te doen op eventuele bepalingen die een soepeler toepassing van het 
internationale wisselkoerssysteem mogelijk maken"182.  Voorts dient de Gemeenschap 
geleidelijk gemeenschappelijke standpunten in te nemen ten aanzien van de 
monetaire betrekkingen met derde landen en de internationale organisaties, 
zoals IMF.  Bij wijze van proef wordt aangeraden "daadwerkelijk de schommelingen 
tussen hun wisselkoersen te houden binnen marges die kleiner zijn dan die welke voortvloeien 
uit de toepassing van voor de dollar geldende marges"183.  Dat doel kan worden bereikt 
door een gecoördineerde actie ten opzichte van de dollar.  Deze kan worden 
aangevuld met interventies in communautaire munteenheden, eerst bij het 
bereiken van de marges, later binnen de marges.  Deze interventies zouden 
evenwel zo moeten worden opgezet dat tijdens de eerste etappe 
kredietfaciliteiten, waartoe zij aanleiding zouden kunnen geven, niet verder 
mogen gaan dan die welke zijn voorzien in het monetaire steunmechanisme op 
korte termijn184. 
 In de tweede etappe moet, nog steeds volgens het Verslag-Werner, het 
onderling afstemmen van het economische en monetaire beleid zover zijn 
gevorderd, dat de lidstaten er "geen behoefte meer aan hebben zelfstandig gebruik te 
maken van het instrument van pariteitswijziging"185.  In deze tweede etappe wordt 
gesproken van een geleidelijke opheffing van de bandbreedtes tussen de 
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valuta's der lidstaten alsmede van een integratie van de financiële markten.  Pas 
als de laatste fase ingaat "zullen autonome wisselkoerswijzigingen volkomen uitgesloten 
zijn"186. 
 Nadat, als voorloper, in de eerste of tweede etappe een Europees Fonds 
voor Monetaire Samenwerking zal zijn opgericht, zal in de laatste etappe een 
communautair systeem van centrale banken in het leven worden geroepen.  
Aangezien de termen stabilisatie of wisselkoersregulering voor sommigen te ver 
gingen in een al met al officieuze fase van experimenteel wisselkoersoptreden, 
had Werner voorgesteld dat het stabilisatiefonds zou omgedoopt worden tot 
het meer neutrale Fonds.  Over de functies ervan was het rapport erg vaag.  
Het verslag-Werner heeft dus in feite de volgorde die tijdens de topconferentie 
in Den Haag naar voren was geschoven, omgedraaid.  Het verslag spreekt van 
een Fonds dat eventueel al in de eerste etappe het licht zou zien, voor zover de 
margevernauwing zonder problemen zou functioneren en een voldoende 
convergentie van het economisch beleid zou zijn bereikt.  Hieraan werd 
toegevoegd dat het Fonds er in ieder geval in de tweede etappe zou moeten 
komen. 
 In de eindetappe, de monetaire unie, is volgens het Verslag-Werner "slechts 
de totale betalingsbalans van de Gemeenschap ten opzichte van de buitenwereld van belang.  
Het evenwicht binnen de Gemeenschap zal in dit stadium op dezelfde wijze als binnen een 
nationaal gebied worden bereikt door de mobiliteit van de produktiefactoren en door de 
financiële transfers van de particulieren en de overheidssector"187. 
 Net als vele vroegere voorstellen is het Werner-rapport globaal.  Het 
bevat enerzijds een aantal denkbeelden ten aanzien van de eindfase, dit wil 
zeggen hoe de economische en monetaire unie zou kunnen functioneren, 
waarbij nog slechts minimale doelstellingen zijn geformuleerd, anderzijds bevat 
het een concrete behandeling van de eerste fase, die drie jaar zou omvatten.  
Kan men het memorandum-Barre zien als een 'inventarisatierapport', in het 
Wernerrapport vindt men bovendien nog een soort 'werkschema'.  Vele 
problemen komen aan de orde, talrijke middelen worden genoemd en er is een 
begin van een institutionele oplossing.  Belangrijk is dat het rapport erkent dat 
binnen het EEG-verdrag de mogelijkheden te beperkt zijn.  Vandaar 
voorstellen tot verdragswijziging.  De belangrijke problemen worden echter 
nauwelijks uitgewerkt188. 
 
Eerste reacties op het verslag-Werner en de mededeling van de 
Commissie van 29 oktober 1970 
 
 Op 15 oktober 1970 stuurde Werner het Verslag naar de ministers van 
Financiën en de Europese Commissie.  Franco Maria Malfatti, president van de 
Commissie, was enthousiast.  In Frankrijk veroorzaakte de publicatie evenwel 
een nieuwe rel over de supranationaliteit.  President Pompidou was boos en 
vroeg uitleg aan de Franse leden, vooral over de twee beslissingscentra, waarop 
vooral de Nederlanders Witteveen en Brouwers hadden aangedrongen189.  Op 
26 oktober bood de groep-Werner haar eindrapport officieel aan de Raad van 
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ministers aan.  De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Walter Scheel 
feliciteerde Werner, zoals trouwens ook Snoy en Marco Pedini, staatssecretaris 
van Emilio Columbo, de Italiaanse minister van Financiën.  De Franse minister 
van Buitenlandse Zaken Maurice Schuman had iets meer reserves190. 
 Op 29 oktober legde de Commissie haar visie over de etappegewijze 
invoering van een EMU, in de vorm van een mededeling, aan de Raad voor.  
Werner zelf was van oordeel dat de Commissie de kwintessens van zijn 
eindverslag had overgenomen, weliswaar met een verzwakking van de al te 
federalistische of supranationale formules.  De onomkeerbaarheid van het 
integratieproces werd niet genoeg onderstreept en het experimentele karakter 
was te veel in de verf gezet.  Het document van de Commissie beperkte zich 
vooral tot de technische aspecten - weliswaar nuttig maar te pragmatisch en op 
korte termijn - van een eerste etappe.  Die was dan nog niet goed ingebed in 
een echt etappeplan191.  Volgens de Commissie moest de overdracht van 
bevoegdheden aan de Gemeenschap beperkt worden tot wat echt nodig was 
voor de cohesie van de Unie en de doeltreffendheid van de communautaire 
actie.  Om de overgang naar de volgende etappe voor te bereiden, ging de 
Commissie wel de verbintenis aan om vóór 1 mei 1973 mededeling te doen 
over de geboekte vooruitgang en over de nieuwe te voeren acties, met inbegrip 
van de wijzigingen in het Verdrag. 
 Zowel in het Comité van de presidenten als in andere kringen kwam er 
zware kritiek van de Nederlanders en vooral de Duitsers192.  Huns inziens had 
de Commissie het verslag verwaterd: de voorstellen tijdens de eerste etappe 
hadden een te monetaristisch tintje gekregen en de noodzakelijke continuïteit 
in het streven naar de ultieme doelstelling was zoek geraakt, er waren immers 
geen concrete voorstellen voorbij de eerste etappe.  In het Comité van 
presidenten werd de idee geopperd dat de versie van de Commissie was 
ingegeven door de houding van Frankrijk.  Clappier, eerste vice-gouverneur 
van de Banque de France, verklaarde dat het verslag-Werner en het advies 
slechts op minder belangrijke punten uiteenliepen, terwijl Mosca, directeur-
generaal bij de EEG, zich op de vlakte hield.  Ansiaux was evenwel van 
oordeel dat de Commissie de al te politieke of supranationale passages van het 
verslag-Werner serieus had afgezwakt193.  Zo nam de Commissie het voorstel 
om een "centrum van economische en financiële besluitvorming op te richten" niet over.  
In november 1970 ontmoette Snoy Giscard d'Estaing op de Franse ambassade 
in Brussel.   Giscard verklaarde toen dat er twee aspecten waren in het verslag-
Werner, die moeilijk te verteren waren voor de Franse regering: de 
aankondiging dat er eerlang een intergouvernementele conferentie zou 
plaatshebben om een nieuw Verdrag voor te bereiden en, anderzijds, bepaalde 
institutionele bepalingen die al te gedetailleerd waren uitgewerkt, zoals het 
optreden van het Europees Parlement194. 
 Tijdens de vergadering van de Raad van ministers op 23 november 1970 
kwam het tot een botsing tussen het Franse standpunt en dat van de andere 
EEG-landen195.  Frankrijk wenste geen verbintenis aan te gaan die verder 
reikte dan de in het verslag-Werner beschreven eerste etappe.  De ministers 
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konden het dan ook niet eens worden over de voorstellen inzake de eindfase.  
Daarmee bleef de inhoud van de overeengekomen economische en monetaire 
unie in belangrijke mate oningevuld196.  Volgens Ansiaux deed de Franse 
houding twijfelen aan de aanwezigheid van een politieke wil om tot een 
verenigd Europa te komen.  De verwezenlijking van de eerste etappe verbond 
sowieso tot de volgende etappes.  De gouverneur wees erop dat het Franse 
standpunt indruiste tegen de Haagse besluiten die, in grote trekken, 
uiteindelijke doeleinden hadden bepaald.  Toch was niet alle hoop verloren.  
Het Franse standpunt was wellicht nog niet definitief en moest veeleer als een 
vertragingsmanoeuvre worden beschouwd197. 
 Op 14 december 1970 kwam de Raad opnieuw bijeen in Brussel.  De 
permanente vertegenwoordigers brachten verslag uit over de verschillen tussen 
de voorstellen gedaan door de Groep-Werner en die van de Commissie198.  De 
houdingen leken nog verstrakt.  De Franse vertegenwoordigers bleven van 
oordeel dat in de eerste plaats diende te worden onderzocht wat tijdens de 
eerste etappe te verwezenlijken viel, terwijl de vertegenwoordigers van de 
andere landen erop aandrongen dat in allereerste aanleg de einddoelen zouden 
worden vastgesteld.  Hoewel de Fransen leken in te stemmen met het einddoel, 
weigerden ze - door hen voorbarig geachte - verklaringen af te leggen nopens 
de vorm die de Economische en Monetaire Unie in het eindstadium zou moeten 
aannemen.  Zij waren vooral beducht voor de instelling van een Europees 
uitvoerend orgaan dat de emanatie zou zijn van het Europees Parlement.  Ze 
wilden niet aanvaarden dat toen reeds zou worden gedacht aan de instelling 
van een supranationale autoriteit die onafhankelijk zou zijn van de regeringen 
van de lidstaten.  President Pompidou had de problematiek van de EMU naar 
zich toe getrokken.  Tijdens een vergadering van de ministers van Financiën in 
het Nederlandse Arnhem bevestigde Giscard d'Estaing dat hij over geen 
onderhandelingsmarge beschikte199. 
 
De staatshoofden en regeringsleiders keuren het etappeplan goed op 
22 maart 1971 
 
 Toch leek na de ontmoeting een toenadering in het verschiet.  Op 
24 januari 1971 had er een tweedaagse consultatie plaats tussen Duitsland en 
Frankrijk in Parijs.  Pompidou en Brandt verklaarden zich bereid met de vier 
overige EEG-partners een EMU tot stand te brengen.  Een einddatum 
daarvoor werd evenwel niet ingevuld. In de geest van het slotcommuniqué van 
de topconferentie van Den Haag op 1 en 2 december 1969 keurden de 
staatshoofden en regeringsleiders op 9 februari 1971 het etappeplan goed200.  
Institutionele problemen - zoals de voorwaarden van de overgang van de 
eerste naar de tweede etappe, de door Duitsland geëiste vrijwaringsclausule en 
de in het Verdrag aan te brengen wijzigingen - leken op 14 december nog 
onoplosbaar.  Ze vonden dankzij de inspanningen van alle delegaties, in het 
bijzonder de Commissie en de Belgische, echter een oplossing201.  Al was het in 
de vorm van een compromis.  Een en ander werd plechtig bevestigd in een 
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Resolutie van de Raad en van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van 
22 maart 1971 betreffende de verwezenlijking in etappes van de economische en monetaire 
Unie in de Gemeenschap202. 
 Een EMU was in het rapport-Werner omschreven als een gebied met 
één munt en een gecentraliseerd monetair beleid.  De resolutie nam die 
omschrijving over.  Aan het einde van het integratieproces zou de 
Gemeenschap "in het internationale stelsel een afzonderlijk monetair geheel [vormen] 
dat wordt gekenmerkt door de totale en onherroepelijke convertibiliteit van de valuta's, de 
opheffing van de fluctuatiemarges van de wisselkoersen en het voor goed vaststellen van de 
wisselkoersverhoudingen, welke factoren de noodzakelijke voorwaarden zijn voor de invoering 
van één munteenheid; in dit monetair geheel is een stelsel van centrale banken werkzaam".  
Met dit doel voor ogen werd afgesproken reeds bij het begin van de eerste 
etappe "bij wijze van proef" de onderlinge wisselkoersfluctuaties te houden 
"binnen nauwere marges dan die welke voortvloeien uit de toepassing van de huidige marges 
ten opzichte van de U.S. dollar".  De relatie van die voorafbeelding van Europese 
centrale bank tot de politiek - en dus haar mate van autonomie - noch de 
beleidsprioriteiten kwamen in het verslag-Werner en de resolutie aan de orde.  
De resolutie volstond met de vage uitspraak: "het communautaire stelsel van centrale 
banken draagt in het kader van haar eigen verantwoordelijkheden bij tot de verwezenlijking 
der doelstellingen van stabiliteit en groei van de Gemeenschap"203. 
 Ook ten aanzien van de niet-monetaire voorstellen was de verwoording 
van de resolutie zweverig.  Ze stelde dat de Gemeenschap in de eindfase "op 
economisch en monetair gebied de bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft, die het haar 
instellingen mogelijk maken het beheer over de unie te voeren.  Te dien einde worden de 
vereiste beslissingen inzake het economisch beleid op het niveau van de Gemeenschap genomen 
en worden aan de instellingen van de Gemeenschap de noodzakelijke bevoegdheden toegekend.  
De verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de instellingen van de 
Gemeenschap enerzijds en de lidstaten anderzijds geschiedt afhankelijk van hetgeen voor de 
samenhang van de unie en de doelmatigheid van de werkzaamheden van de Gemeenschap 
noodzakelijk is."  Op gebied van de overdracht van bevoegdheden bleef een 
nadere omschrijving evenwel uit204. 
 Wel was in de resolutie van maart 1971 vastgelegd dat de Commissie 
zich bereid verklaarde om vóór 1 mei 1973 een rapport aan de Raad voor te 
leggen "over de verdeling van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de 
Instellingen van de Gemeenschap en de lidstaten, welke verdeling met name op het gebied van 
het conjunctuurbeleid, de monetaire- en kredietpolitiek en het begrotingsbeleid nodig is voor de 
goede werking van een economische en monetaire unie".  Dit rapport is nooit 
uitgebracht.  Al met al was vaagheid troef en werd de einddatum opengelaten. 
 In de resolutie stonden wel duidelijke afspraken over de eerste fase van 
drie tot vijf jaar.  In die eerste fase zou men tot een nauwe coördinatie van het 
economische in al zijn geledingen komen, met dien verstande dat de enige 
bindende afspraken met concrete inhoud op monetair gebied lagen.  De 
centrale banken zouden in de eerste plaats de schommelingen tussen de 
koersen van de valuta's van de lidstaten binnen engere grenzen houden dan die 
welke voortvloeiden uit de toepassing van de marges ten aanzien van de dollar.  
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Uit het overleg ter zake resulteerde het voornemen om de bestaande 
fluctuatiemarges van 1,5 procent ter weerszijden van de onderlinge pariteiten 
in eerste aanleg te versmallen tot 1,2 procent.  In de tweede plaats maakte het 
bereikte akkoord de weg vrij voor de instelling van een mechanisme voor 
onderlinge kredietverlening op middellange termijn, groot 2 miljard dollar, dat 
met ingang van 1 januari 1972 in werking moest treden, als complement van 
het bestaande, zij het toen nog nooit gebruikte, mechanisme voor 
steunverlening op korte termijn205. 
 De Raad nam op 22 maart nog twee andere beslissingen: ze hadden 
respectievelijk betrekking op een versterking van de samenwerking van de 
centrale banken en een intensivering van de coördinatie van de economische 
politiek op korte termijn. 
 Volgens gouverneur Ansiaux waren de bewoordingen van de resolutie 
minder duidelijk en minder formeel dan die van het rapport-Werner206.  Toch 
noemde hij de resolutie een echt positieve daad die tot grote voldoening 
strekte.  Hij vond het vooral belangrijk dat de resolutie bepaalde dat het 
Monetair Comité en het Comité van presidenten verzocht werden uiterlijk op 
30 juni 1972 verslag uit te brengen bij de Raad over de organisatie, de functies 
en de statuten van een Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking.  Zowel 
het Monetair Comité als het Comité van presidenten verdiepten zich in het 
vraagstuk van de harmonisatie van de monetaire beleidsinstrumenten.  In de 
praktijk gaf die gezamenlijke verantwoordelijkheid geen aanleiding tot 
wrijvingen, gelet op het vrijblijvend karakter van de monetaire coördinatie207.  
Op de vergadering van de regentenraad van 10 februari 1971 verstrekte 
Ansiaux nadere informatie over de door Duitsland ingebouwde 
'voorzichtigheidsclausule'.  De Duitse Bondsregering had inderdaad de vrees 
geuit dat andere landen van de Gemeenschap niet de nodige inspanning 
zouden leveren met het oog op de coördinatie van het conjunctuurbeleid en 
dat Duitsland het grootste deel van de last der monetaire samenwerking zou 
moeten dragen.  Die clausule, gewoonlijk 'guillotine-clausule' genoemd, 
beoogde het parallellisme tussen monetaire en niet-monetaire maatregelen in 
Europees verband te waarborgen.  Deze bepaling hield in dat de monetaire 
voorzieningen - te weten de vernauwing van de onderlinge wisselkoersmarges, 
de instelling van een Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking en de 
totstandbrenging van een mechanisme voor financiële bijstand op middellange 
termijn - een beperkte geldigheidsduur van vijf jaar zouden hebben, tenzij 
overeenstemming zou worden bereikt over de overgang naar de tweede etappe. 
 
De mislukking van Europa's eerste poging tot Monetaire Unie 
 
 Zoals gezegd stond in de resolutie van 22 maart 1971 dat de 
Gemeenschap onmiddellijk met een vernauwing van de schommelingsmarges 
zou beginnen.  In het voorjaar van 1971 hadden de lange reeks van 
ononderbroken tekorten op de betalingsbalans van de Verenigde Staten en de 
toenemende spanningen waaraan het internationale monetaire stelsel bloot 
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stond, de toestand op een kritiek punt gebracht.  De massale dollartoestroom 
in de Duitse Bondsrepubliek en de daarmee gepaard gaande inflatoire 
tendensen werden door de Duitse minister van Financiën en Economische 
Zaken, Schiller, als onduldbaar bestempeld.  Tijdens een vergadering van de 
ministers van Financiën en van Economie van de lidstaten op 26 en 27 april 
1971 in Hamburg, had hij voorgesteld dat de valuta's van de EEG-landen 
gezamenlijk zouden revalueren of, ten minste, de mogelijkheid van een grotere 
flexibiliteit van de wisselkoersen zouden willen onderzoeken.  De ministers van 
de andere landen der Gemeenschap verzetten zich met klem tegen die 
voorstellen, die lijnrecht ingingen tegen de maar net goedgekeurde resolutie 
van 22 maart 1971. 
 Tegen beter weten in werden buiten het rechtstreekse kader van de 
vergadering de nodige technische voorzieningen getroffen om op 15 juni met 
de experimentele vernauwing van de fluctuatiemarges van start te kunnen gaan.  
Daartoe werd in Brussel een telecommunicatiesysteem geïnstalleerd.  Een paar 
weken voordien hadden de presidenten nog gemeend het sein op groen te 
mogen zetten om de schommelingsmarges tussen de EEG-valuta's te 
vernauwen tot 0,60 procent boven en beneden de pariteit208. 
 Op 5 mei 1971 sloten de Duitse autoriteiten de valutamarkt om de 
speculatie tegen de Deutsche Mark te breken.  Ook in de meeste andere landen 
van de EEG werden de wisselmarkten gesloten.  Emminger verklaarde in het 
Monetair Comité van 6 mei dat ze eraan dachten de fluctuatiemarges van de 
dollar te verbreden, zijns inziens de beste methode om de Bundesbank te 
vrijwaren voor massale invoer van buitenlands kapitaal209.  Het zou in de 
bedoeling van de Duitse autoriteiten gelegen hebben geen openbaarheid te 
geven aan de omvang van de toegestane fluctuaties.  Naar gelang van de 
omstandigheden zou de Bundesbank de koersen dag aan dag aanpassen.  Het 
voorstel van Emminger werd op enkele nuances na gunstig onthaald door de 
Nederlandse vertegenwoordigers, maar negatief beoordeeld door de Franse, 
Italiaanse en Belgische leden.  Vice-gouverneur de Strycker herinnerde eraan 
dat de Belgische autoriteiten altijd tegen een grotere flexibiliteit van de 
valutakoersen gekant waren.  Volgens hem was het een illusie te denken dat 
een verruiming van de schommelingsmarges hét wapen was om de 
muntpariteit te verdedigen.  Veelvuldige fluctuaties resulteerden onvermijdelijk 
in feitelijke revaluaties of devaluaties. 
 Gouverneur Vandeputte en vice-gouverneur de Strycker woonden de 
vergadering van de Raad van ministers van de EEG bij die op 8 mei 1971 werd 
gehouden en die een einde nam op 9 mei 's ochtends.  Tijdens die Raad 
ontstond een scherp Frans-Duits conflict.  Schiller was voorstander van een 
gezamenlijk zweven van de Europese munten ten opzichte van de dollar.  
Giscard d'Estaing wou de vaste pariteiten niet opheffen.  In weerwil van de 
Belgische pogingen om een compromis te vinden, kregen de Duitse mark en 
de Nederlandse gulden het statuut van zwevende munt vanaf 10 mei.  De 
vernauwing van de schommelingsmarges werd opgeschort vooraleer ze van 
kracht werd!  Uit de besluiten van de Raad van ministers bleek dat de 
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Bondsrepubliek Duitsland de dollar zou laten zweven tot 5 procent beneden 
de pariteit, Nederland tot 2,5 procent.  Frankrijk en Italië beslisten de 
toenmalige fluctuatiemarges te handhaven.  De Belgische regering van haar 
kant, die meende dat België zich in een marginale positie bevond, nam tijdens 
de Raad geen enkele beslissing210. 
 De Belgische ministers kwamen op 9 mei in kabinetsraad bijeen om de 
maatregelen te onderzoeken die België moest nemen.  De valutamarkt zou ook 
op 10 mei gesloten blijven en het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de 
Wissel zou worden gevraagd maatregelen te nemen voor een strikte scheiding 
tussen de vrije en de gereglementeerde valutamarkt.  De directeuren Beauvois 
en Ewalenko pleitten voor een zweven van de frank in het kielzog van de mark 
en de gulden, het enige middel om te voorkomen dat ons land nog grotere 
buitenlandse overschotten zou boeken.  Gouverneur Vandeputte zat blijkbaar 
op een andere golflengte.  Hij herinnerde eraan dat hij aan de leden van de 
regering had gezegd dat de stabiliteit van de munt zoveel mogelijk moest 
worden gehandhaafd maar dat de politieke autoriteiten de beslissing moesten 
nemen. 
 De vergadering van 1 en 2 juli 1971 in Brussel van de Raad van 
ministers van Financiën werd een compleet fiasco211.  De Commissie had een 
ontwerprichtlijn voorbereid om de overdrachten van speculatief kapitaal tegen 
te gaan212.  Deze richtlijn werd niet goedgekeurd omdat Schiller dit koppelde 
aan de door Duitsland gewenste verbreding van de fluctuatiemarges van de 
communautaire valuta's ten opzichte van de dollar en Frankrijk een en ander 
liet afhangen van een Duitse verbintenis om binnen een vast tijdschema een 
einde te maken aan het zweven van de mark.  De Franse afvaardiging was van 
oordeel dat de Duitse houding de buitenlandse handel en de EMU tussen de 
Zes in het gedrang bracht.  Van zijn kant wees Schiller erop dat door de 
beslissing van de Duitse Regering de koers van de dollar te Frankfort te laten 
zweven, de dollartoevoer naar Duitsland was drooggelegd en de 
loonsverhogingen werden afgeremd.  Eigenlijk was het principe van een zekere 
verbreding van de fluctuatiemarges der valuta's van de EEG-landen ten 
opzichte van de dollar niet alleen goedgekeurd door de Duitse afvaardiging 
maar ook door de Nederlandse, Italiaanse, Belgische en zelfs de Franse 
afvaardiging.  De diverse voorstellen liepen evenwel zo sterk uiteen dat er geen 
consensus werd bereikt.  De Duitse en Italiaanse delegaties hadden 3 procent 
voorgesteld, de Belgische, de Nederlandse en de Luxemburgse afvaardigingen 
2 procent en de Franse afvaardiging van haar kant kon zich na veel aarzelingen 
in een beperkte verruiming tot 1,5 procent vinden.  Gouverneur Vandeputte 
betreurde wat hij de negatieve houding noemde van Snoy.  Onder Duitse druk zou 
die een verbreding van de noteringsmarges tegenover de dollar hebben 
aanvaard.  Het verlangen van de minister om tot een vergelijk te komen was 
blijkbaar groter geweest dan zijn bezorgdheid de Belgische thesis - lees die van 
de Bank - te verdedigen.  Het was in fine evenwel de minister die de houding 
van ons land bepaalde, terwijl de Bank ter zake slechts als adviseur optrad.  De 
Bank was de voorstellen tot verbreding van de noteringsmarges niet zeer 



De Nationale Bank van België 1959 - 1971 

 

164 

gunstig.  Ze vond het verkieslijk een andere procedure te volgen.  Het IMF zou 
aan een land de toestemming mogen verstrekken om gedurende een zekere 
periode en onder te bepalen voorwaarden ruimere noteringsmarges aan te 
nemen dan die welke door het Fonds toen waren toegelaten.  Het ging dus om 
een in de tijd beperkte flexibiliteit onder controle van het IMF. 
 In de regentenraad vroegen de regenten Roger Ramaekers en Henri 
Lemaire zich af of de centrale banken wel voldoende van zich hadden 
afgebeten.  Gouverneur Vandeputte antwoordde hierop dat de centrale 
bankiers op de bijeenkomsten van 1 en 2 juli nauwelijks de mogelijkheid 
hadden gekregen om tussenbeide te komen.  Als het erop aan kwam 
vergaderden de ministers apart en moesten de presidenten antichambreren.  
Bovendien zaten ze onderling hoegenaamd niet op dezelfde golflengte.  De 
Banque de France, de Nederlandsche Bank en de Bank waren in feite tegen 
elke verbreding van enige omvang.  De Deutsche Bundesbank, daarentegen, 
stond er gunstig tegenover en zag hierin een middel om gemakkelijker tot een 
vaste pariteit terug te keren.  De Banca d'Italia, van haar kant, zou zich niet 
tegen hun verruiming verzetten, maar zou ook andere systemen kunnen 
aanvaarden, bijvoorbeeld kruipende pariteiten213. 
 Op 4 juli 1971 had er nog een tweedaagse consultatie plaats tussen 
Duitsland en Frankrijk zonder dat overeenstemming over de valutaproblemen 
werd bereikt.  De dag nadien kwam de directie van de Nederlandsche Bank op 
visite in het Hotel van de Bank, de ambtswoning van de gouverneur.  De 
bewindvoerders van de Nederlandsche Bank vroegen zich af of er, gelet op de 
gerezen moeilijkheden om binnen de EEG een echte monetaire unie tot stand 
te brengen - moeilijkheden die nog zouden vergroten na de toetreding van 
Groot-Brittannië - geen nieuwe vooruitgang kon worden geboekt tussen de 
drie Benelux-landen.  Zij pleitten voor een zekere monetaire unie tussen de 
Lage Landen.  De tijd was nu gunstiger dan voorheen.  Er waren tussen de drie 
partners immers geen grote verschillen meer qua loon- en prijsniveau, zelfs de 
rente-ecarts waren te verwaarlozen. 
 Na de mededeling van Nixon op 15 augustus 1971 dat de dollar niet 
langer convertibel zou zijn, riep minister van Financiën Snoy de Europese 
Raad op 19 augustus in Brussel bijeen.  Het doel was een gemeenschappelijke 
houding te bepalen tegenover de Amerikaanse maatregelen.  Snoy vroeg aan 
de Strycker een technisch plan uit te werken dat zou leiden tot een 
gemeenschappelijk "beheer van de Europese valuta's".  In feite bedoelde hij een 
stelsel van vaste koersen tussen de EEG-munten - met behoud van de 
vroegere onderlinge schommelingsmarges - en een gezamenlijk zweven 
tegenover de dollar.  Snoy slaagde er samen met Vandeputte in om Roelof 
Nelissen en Pierre Werner, zijn Benelux-collega's, van de waarde van het 
Belgische plan te overtuigen.  Alleen Snoy zou als woordvoerder van de drie 
regeringen optreden.  Barre, vice-voorzitter van de Commissie, was het met het 
voorstel eens.  De vergadering van de Raad begon om 10 uur en onmiddellijk 
wierp Snoy het Benelux-voorstel op tafel.  Hij wees op het feit dat een 
gemeenschappelijke Europese houding bijna wereldwijd gewenst was.  Japan, 
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Zweden en de president van de Zwitserse Nationale Bank hadden ervoor 
gepleit.  De voorzitter, de Italiaan Ferrari Agradi, was wel verrast door het 
voorstel maar stond er niet vijandig tegenover.  Schiller liet zich verleiden 
omdat de Benelux-ideeën dicht bij de zijne van 8 mei lagen.  Giscard d'Estaing 
bleef evenwel afwijzend.  Hij kon niet aanvaarden dat de dollar te laag zou 
dalen op de Franse valutamarkt.  Om 16 uur kelderde hij het Benelux-plan, 
zonder evenwel concrete tegenvoorstellen te berde te brengen.  Het 
slotcommuniqué kon de mislukking van een grote Europese beslissing niet 
verdoezelen.  De creatie van een Europese monetaire orde werd sine die 
uitgesteld tot na de hervorming van het mondiale monetaire bestel214. 
 Aangezien de Raad niet tot een gemeenschappelijke houding kon 
komen, besloten de regeringen van de drie Benelux-landen op 21 augustus hun 
plan binnen de Benelux te verwezenlijken215.  Dit besluit betekende dat de 
Nederlandsche Bank en de Bank zodanig zouden interveniëren om te 
verhinderen dat de wisselkoers tussen de gulden en de Belgische frank, zich 
naar boven of naar beneden meer dan 1,5 procent zou verwijderen van de 
spilkoers van één gulden voor 13,81215 Belgische frank, voortvloeiend uit de 
respectieve pariteiten van de twee valuta's ten opzichte van het goud. 
 Om te trachten de stabiliteit in de verhoudingen tussen de valuta's te 
herstellen, werd op 18 december in Washington, tijdens de vergadering van de 
ministers van de lidstaten van de Groep van Tien, een nieuwe structuur inzake 
vaste wisselkoersen aangenomen.  Dit akkoord voorzag in een devaluatie van 
de dollar en in de revaluatie van verscheidene andere valuta's van de Groep 
van Tien, alsmede in een verruiming tot 2,25 procent aan weerszijden van de 
nieuwe pariteiten, van de schommelingsmarges van de koersen van de valuta's 
van alle andere lidstaten tegenover de dollar. 
 Indien de landen van de EEG zich hieraan gehouden hadden, zou het 
verschil tussen de koersen van twee valuta's van de Gemeenschap (de 
verhouding tussen de Belgische frank en de gulden uitgezonderd) in de tijd ten 
hoogste 9 procent hebben kunnen bereiken, en op een bepaald ogenblik 
maximum 4,5 procent.  Nieuwe onderhandelingen dienden te worden gevoerd 
teneinde dit verschil te verminderen en aldus een eerste stap naar de monetaire 
integratie te zetten.  De oplossing van de Europese valutaproblemen lag geheel 
in handen van Frankrijk en Duitsland.  Tussen beide landen vonden in die 
periode met grote regelmaat tweedaagse consultaties plaats.  Eind 1971 
kwamen de beide landen tot de slotsom dat een spoedige terugkeer naar 
realistische wisselkoersen met vaste pariteiten was geboden.  Daarbij werd 
benadrukt dat aan de Frans-Duitse samenwerking als de ziel van het hele Europese 
bouwwerk de eerste prioriteit zou worden toegekend.  Nadat dit stadium 
eenmaal was bereikt, kon snel tot zaken worden overgegaan216.  Zij hebben 
geleid tot de besluiten van de ministerraad van de EEG, op zijn vergadering 
van 21 en 22 maart 1972, waarna de centrale banken van de lidstaten op 
10 april een akkoord hebben gesloten, de zogenaamde overeenkomst van Bazel.  
Volgens dit akkoord, dat op 24 april in werking trad, mochten de 
schommelingen in de tijd en het verschil op een bepaald ogenblik tussen de 
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koersen van twee willekeurige valuta's van de EEG (de Belgische frank en de 
gulden uitgezonderd), niet hoger zijn dan respectievelijk 4,5 procent en 
2,25 procent, dit is de toegestane marge tussen een van deze valuta's en de 
dollar.  Hiermee waren de EEG-landen wel ver verwijderd van wat Werner 
voor de eerste etappe op dit punt had gewild.  De regeling voorzag in de 
inachtneming van die grenzen door interventies op de markt in valuta's van de 
EEG of in dollar, afhankelijk van de valuta waartegenover de 
interventiegrenzen bereikt waren.  De interventies in valuta's van de EEG 
namen de vorm aan hetzij van aankopen van zwakke valuta's door de centrale 
banken van de lidstaten waarvan de valuta sterk was, hetzij van verkopen van 
sterke valuta's door de centrale banken van landen waarvan de valuta zwak 
was.  De vereffening van de uit deze interventies voortvloeiende verplichtingen 
diende in de regel plaats te vinden aan het einde van de volgende maand, in de 
verschillende reservebestanddelen, naar verhouding tot hun belangrijkheid in 
de officiële tegoeden van de debiteur217.  Met de overeenkomst van Bazel was 
een wonderlijk dier, 'een slang in de tunnel', geboren, hoewel het verschijnsel al 
grafisch stond afgebeeld in het verslag-Ansiaux.  Aangezien de Benelux-landen 
besloten om hun eerder aangegane verplichting tot beperking van de 
schommelingsmarges tussen hun valuta's tot circa 1,5 procent te continueren, 
kroop sinds 24 april door de slang 'een worm'. 
 Omdat voortaan geïntervenieerd kon worden in EEG-valuta's, dwong 
dit systeem tot meer coördinatie dan voorheen tussen de centrale banken.  Uit 
dien hoofde was tegelijk met de margevernauwing overeengekomen die 
coördinatie aan algemene richtlijnen te binden.  Het was dan ook om die reden 
dat de Franse minister van Financiën en latere opvolger van Pompidou, 
Giscard d'Estaing, sprak van de belangrijkste voortgang sedert Den Haag.  Zijn 
mening werd bevestigd door de Luxemburgse premier Werner die in een 
verklaring vaststelde dat met de besluiten van 21 maart 1972 "de eerste fase" van 
de EMU was ingegaan218. 
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Bovengrens

Ondergrens

Pariteit 
met de dollar

Wisselkoers

Tijd

2,25%

2,25%

2,25%

DE EUROPESE SLANG IN DE BRETTON WOODSTUNNEL¹

¹ Toestand na het Smithsonian van december 1971, waarbij de schommelingsmarge van iedere valuta ten opzichte 
van de dollar verruimd werd van 0,75 tot 2,25 procent.  
 
  
 Na een nieuwe devaluatie van de dollar op 13 februari 1973, korte tijd 
nadien gevolgd door het laten zweven van de dollar tegenover de belangrijkste 
valuta's, staakten de landen waarvan de valuta's in de slang bleven, de 
inachtneming van de schommelingsmarges voor de dollar vanaf 19 maart.  De 
positie van hun valuta's in hun geheel beschouwd, tegenover de dollar, werd 
bijgevolg door de markt bepaald.  Deze beslissing betekende de verdwijning 
van de tunnel en de mogelijkheid voor de slang zich zonder grenzen tegenover 
de dollar te bewegen219.  Daarmee was de slang in de tunnel een slang in de 
ruimte geworden220.  Onder elkaar bleven de landen de overeenkomst van april 
1972 over de vernauwing tot 2,25 procent (1,5 procent voor de verhouding 
tussen de Belgische frank en de gulden) van de schommelingsmarges tussen 
hun valuta's toepassen. 
 Het doel van de monetaire integratie werd nagestreefd door de 
oprichting van een Europees fonds voor monetaire samenwerking, dat in juni 
1971 in werking trad.  Aan dit Fonds werd de opdracht toevertrouwd het 
overleg tussen de centrale banken inzake deviezenbeleid, alsmede de 
multilateralisatie van de saldi voortvloeiend uit de interventies in 
communautaire valuta's en de vereffening ervan te organiseren; het werd 
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bovendien belast met het beheer van de financiering op zeer korte termijn en 
van de kortlopende monetaire steun die de centrale banken elkaar konden 
toestaan.  Terugblikkend concludeerde de Europese Commissie in 1973 dat de 
coördinatie van het beleid van de oorspronkelijke Zes in de eerste fase 
onvoldoende was geweest.  Van voorafgaande consultatie over belangrijke 
beslissingen was weinig terechtgekomen.  Om die reden werd begin 1974 de 
tweede fase omgedoopt in een tweede fase, die ook niet echt van de grond is 
gekomen.  Zodoende werd de in het rapport-Werner naar voren geschoven 
einddatum van de EMU, 1 januari 1980, helemaal illusoir. 
 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 deelname aan die 
overeenkomst van Bazel op te schorten.  Ten slotte bleven in de slang alleen 
de Bondsrepubliek Duitsland, Denemarken en de Benelux-landen. 
 De idee van de monetaire unie nam een nieuwe start in 1977 met de 
ophefmakende rede die de toenmalige voorzitter van de Commissie, Roy 
Jenkins, op 27 oktober in Florence uitsprak221.  Hij verklaarde met name dat de 
grote monetaire stabiliteit die uit een dergelijke unie zou voortvloeien, een 
herleving van de economische groei en de inspanningen tot bestrijding van de 
werkloosheid en de inflatie zou bevorderen. 
 Deze idee van een monetaire unie werd weer opgenomen tijdens de 
besprekingen van de Europese Raad in Bremen op 6 en 7 juli 1978.  Deze was 
van oordeel dat het herstel van de externe positie van verscheidene landen de 
voorwaarden schiep voor een poging tot verruiming en versterking van de uit 
de valuta's van de slang samengestelde zone van vaste wisselkoersen.  Hij 
stelde de oprichting voor van een duurzaam en doeltreffend Europees 
Monetair Stelsel (EMS), met het doel een nauwere monetaire samenwerking 
tot stand te brengen die tot een stabiliteitszone in Europa moest leiden.  Op 
4 en 5 december nam de Raad in Brussel de vereiste beginselbeslissingen voor 
de oprichting van een dergelijk stelsel.  Het trad op 13 maart 1979 in werking. 
 
De lotgevallen van de minislang of de worm 
 
 De Bank en de Nederlandsche Bank kwamen overeen met ingang van 
23 augustus 1971 - de dag dat de valutamarkten weer opengingen - elkaars 
munten te steunen om te voorkomen dat de koers meer dan 1,5 procent zou 
afwijken van de onderlinge pariteit.  Aldus bleef de waardeverhouding tussen 
de frank en de gulden bepaald door de vóór 10 mei 1971 bestaande uiterste 
koersen, terwijl de Benelux-valuta's gezamenlijk zweefden tegenover de dollar.  
Voor België was dat hoofdzakelijk een regeringsbeslissing.  De opeenvolgende 
ministers van Financiën Snoy en André Vlerick stonden er zeer positief 
tegenover.  Daarbij hielden ze rekening met de voorbeeldfunctie voor de hele 
EEG en met het feit dat zodoende 20 procent van de uitvoer en 15 procent 
van de invoer van de BLEU aan de "monetaire wanorde" onttrokken werden222.  
In het directiecomité waren de meningen erg verdeeld.  Sommige directeurs 
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vonden dat het moment was aangebroken om de monetaire banden tussen de 
Lage Landen nauwer aan te halen.  Gouverneur Vandeputte en vice-
gouverneur de Strycker vonden dit evenwel voorbarig223. 
 Op grond van deze met de Nederlandsche Bank getroffen overeen-
komst hadden tot en met eind september 1971 steuninterventies plaats voor de 
Belgische frank.  Hierbij kocht de Nederlandsche Bank Belgische franken in de 
Nederlandse valutamarkt, terwijl de Bank guldens verkocht in de Belgische 
markt.  Die guldens had ze bij haar zusterinstelling geleend.  De omvang van 
deze interventies werd in hoofdzaak beïnvloed door een verschil in 
uitgangspunt tussen de gulden en de frank, alsmede door factoren van meer 
technische aard, met name marktimperfecties die te maken hadden met de 
wisselreglementering.  Op het moment dat de frank tegenover de dollar ging 
zweven had de gulden reeds een appreciatie van meer dan 5 procent bereikt.  
Van 9 mei tot 15 augustus had België een aanzienlijke toevoer van deviezen 
geregistreerd onder invloed van de zogenoemde leads and lags waarbij 
buitenlandse importeurs hun betalingen aan de BLEU hadden vervroegd, 
terwijl Belgische invoerders hun betalingen aan het buitenland zo lang mogelijk 
hadden uitgesteld.  In beide gevallen speculeerde men op een devaluatie van de 
dollar.  De afwikkeling van die speculatieve posities die in België en in 
Luxemburg werden gevormd in de periode toen de gulden reeds zweefde, deed 
het aanbod van dollars op de Brusselse markt teruglopen.  Zodoende lag de 
koers van de dollar na 23 augustus hoger tegenover de Belgische frank dan 
tegenover de gulden: de arbitrageverrichtingen gaven aanleiding tot een vraag 
naar guldens op de Belgische markt en om deze valuta op haar hoogste limiet 
te houden was de Bank opgetreden en geleidelijk debiteur geworden tegenover 
de Nederlandsche Bank224. 
 Ook kapitaalinvoer speelde in het voordeel van de gulden.  Mede op 
verzoek van de Bank ging Nederland met ingang van 6 september 1971 over 
tot instelling van het zogenaamde obligatiecircuit (O-circuit).  Het hield in dat 
niet-ingezetenen nog slechts in guldens luidende obligaties van ingezetenen 
mochten kopen met middelen die vrijkwamen uit de verkoop van zodanige 
obligaties door niet-ingezetenen aan ingezetenen.  Die maatregel werd 
genomen ter eliminering van de invloed van de kapitaaltoestroming via het 
obligatieverkeer op de koersvorming - à la hausse - van de gulden in de 
valutamarkt. 
 Alhoewel de regeling tussen de Benelux-landen al sinds 23 augustus 
werd toegepast, waren de technische problemen, met name de afwikkeling van 
de debetsaldi, nog niet opgelost door een eigenlijk monetair akkoord tussen de 
twee centrale banken.  De onderhandelingen met Nederland sleepten lang aan, 
onder meer omdat de Nederlandsche Bank het onderste uit de kan wou wat de 
rentevergoeding betrof voor het krediet dat ze aan de Bank toestond.  De Bank 
was van mening dat 3 procent een maximum was, terwijl de Nederlandsche 
Bank wou dat de basisrente gelijk zou zijn aan de rente van de Belgische 
schatkistcertificaten voor drie maanden, zijnde toen 4,6 procent  Uiteindelijk 
werd de monetaire overeenkomst op 12 december 1971 in Bazel in de door de 
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Nederlanders gewenste zin door gouverneur Vandeputte en president Zijlstra 
ondertekend225. 
 Het maximumbedrag van de Belgische schuld, te weten 6,4 miljard, 
werd per einde september bereikt.  Van begin oktober af kon de Belgische 
frank zich tegenover de gulden gelukkig herstellen.  Anders was het akkoord al 
na enkele weken opgeblazen door de Belgische regering die van oordeel was 
dat een bedrag van 10 miljard frank schuld aan de Nederlandsche Bank de 
psychologische drempel vormde.  De wijziging in het koersverloop stelde de 
Bank in staat guldens op de markt te kopen en haar schuld geleidelijk te 
verminderen.  In de loop van december werd bovendien een terugbetaling in 
goud gedaan voor een bedrag van één miljard.  Aan het einde van het jaar 1971 
was de Nederlandsche Bank nog slechts crediteur voor 1,4 miljard frank.  Dit 
saldo was op 11 januari 1972 aangezuiverd226.  De goudafdracht viel in 
bepaalde politieke kringen niet in goede aarde.  Niet minder dan drie 
parlementaire vragen kreeg de minister van Financiën voorgeschoteld: van 
Etienne Knoops, op 8 februari 1972, André Baudson, op 15 februari, en 
Eugène Charpentier, op 4 augustus.  Allen hadden vragen in verband met de 
"ongelukkige betaling in goud" in december 1971 en vooral Charpentier maakte het 
erg bont.  Hij vroeg sancties tegen de hoge ambtenaar van de Bank "die ons de 
rol van uilskuiken laat spelen".  Het antwoord van minister van Financiën André 
Vlerick, zoals steeds in de Bank geredigeerd, minimaliseerde steevast de 
goudafdracht - 1 miljard op een totale aflossing van 6,4 miljard - en wees erop 
dat goud toen de enige reserve was die technisch kon worden aangewend voor 
officiële regelingen, aangezien het in december 1971 onmogelijk bleek 
realistische koersen vast te stellen voor de overige reserve-instrumenten: 
dollars, speciale trekkingsrechten en schuldvorderingen op het IMF.  Het was, 
nog steeds volgens de minister, een onberispelijke transactie die volledig in 
overeenstemming was met het monetaire Benelux-akkoord van 12 december 
1971227. 
 In 1972 vertoonde de minislang een omgekeerd beeld.  Toen na een 
overleg van de ministers van Financiën van de EEG op 17 en 18 juli 1972 te 
Londen duidelijk werd dat de andere landen het zweven van het pond niet 
zouden volgen en de in december 1971 vastgestelde dollarkoersen bleven 
handhaven, toonde de dollar tegenover de Duitse mark en de gulden in 
toenemende mate een herstel.  In Parijs en in Brussel bleef een herstel van de 
contante dollarkoers in de zomermaanden achterwege. 
 Als gevolg hiervan bereikte de koers van de Belgische frank te 
Amsterdam eind augustus de officiële verkoopkoers van de Nederlandsche 
Bank welke op grond van het Benelux-arrangement 1,5 procent boven de 
spilkoers lag.  Gedurende de laatste twee dagen van augustus en in september 
verkocht de Nederlandsche Bank in de markt Belgische franken tot een 
totaalbedrag van rond 2,3 miljard frank.  Na een korte onderbreking in de 
eerste helft van oktober bereikte de frank in het midden van deze maand 
opnieuw de officiële verkoopkoers en moest wederom worden geïntervenieerd, 
waardoor de Nederlandse verplichtingen aan de Bank tot circa 3,1 miljard 
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opliepen.  Hiervan werd eind oktober 2,1 miljard afgelost door overdracht van 
goud (42,8 procent), speciale trekkingsrechten in het IMF (27 procent) en 
dollars (30,2 procent).  De bepalingen van het Benelux-arrangement ten 
aanzien van de verrekening van uit interventies voortvloeiende saldi waren 
immers ondertussen aangepast aan die van het EEG-arrangement.  Hierin was 
overeengekomen dat de samenstelling van de reserves van het debiteurland in 
beginsel bepalend waren voor de activa die bij de verrekening werden ingezet.  
Maar ten aanzien van de tegoeden in goud of gekoppeld aan het goud had de 
schuldenaar de keuze tussen edel metaal, bijzondere trekkingsrechten (BTR) of 
een trekking op het IMF.  Aanvankelijk wilde de Nederlandsche Bank op 
31 oktober 2.070 miljoen terugbetalen ten belope van 50 procent in BTR en 
voor 50 procent in dollars.  Dit zinde de Bank niet, vanwege de wrevel die het 
'verlies' van de Bank aan edel metaal het jaar tevoren in bepaalde politieke 
kringen had verwekt.  Ook bij de publieke opinie was die goudafdracht niet in 
goede aarde gevallen.  Een betaling in dollars ten belope van 50 procent zou de 
dollarpositie van de Bank buitenmatig doen toenemen.  Bij deze gelegenheid 
sprak minister van Financiën André Vlerick zijn ongenoegen uit over het 
arrangement dat de ministers in de lente van 1972 hadden uitgedokterd.  De 
gedeeltelijke terugbetaling in dollars noemde hij een "ongelooflijke 
krankzinnigheid" want ze kwam erop neer dat het crediteurland liever krediet 
verleende aan de VS dan aan een Europees partnerland228.  Volgens de directie 
van de Nederlandsche Bank deed de terugbetaling in goud van een deel van 
haar schuld evenwel geen politiek probleem rijzen in Nederland.  Een 
compromis werd dan ook vlug bereikt.  De resterende schuld kon in de loop 
van november en in de eerste helft van december worden afgelost met franken 
die de Nederlandsche Bank in de markt kocht. 
 In de volgende jaren werkte het akkoord nu eens in de richting van - 
relatief beperkte - steunoperaties voor de frank, dan weer voor de gulden.  In 
en buiten de Bank gingen er meer en meer stemmen op om de overeenkomst 
op te zeggen.  Volgens directeur Beauvois hadden engere schommelingsmarges 
(circa 1,50 procent) tussen de Benelux-landen dan met de andere slangpartners 
(circa 2,25 procent) geen zin als het economische beleid en de begrotings-
politiek tussen de Benelux-landen onderling niet beter gecoördineerd waren 
dan met de andere EEG-landen.  Dit was hoegenaamd niet het geval229.  Op 
17 mei 1973 interpelleerde volksvertegenwoordiger Georges Clerfayt minister 
van Financiën Willy De Clercq omtrent het Benelux-akkoord, dat hij 
bestempelde als een don quichotterie, een onpraktisch en onberedeneerd 
idealisme.  Hij bedoelde vooral het opstapelen van inconvertibele dollars als de 
Bank de gulden had moeten steunen230.  De opeenvolgende ministers van 
Financiën vonden echter om politieke redenen dat de kleine slang nog een 
bestaansreden had.  De hoop dat de fluctuatiemarges van de valuta's van de 
andere EEG-landen op een zeker ogenblik eveneens zouden worden 
teruggebracht tot 1,50 procent was een aanvullend argument.  Ook het 
bedrijfsleven was aan het arrangement gehecht. 
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 Begin 1976 veranderde het beeld grondig.  De Bank en haar 
zusterinstelling moesten de frank fors steunen.  Een en ander gaf aanleiding tot 
een artikel in De Standaard waarin de opheffing van het monetair Benelux-
akkoord in het vooruitzicht werd gesteld.  De nerveuze stemming die zich van 
de valutamarkt meester had gemaakt, werd nog versterkt door een indiscretie 
van Wim Duisenberg, Nederlands minister van Financiën, die na een 
onderhoud met zijn Belgische evenknie op Jamaïca te verstaan had gegeven dat 
het akkoord op sterven na dood was231.  De politieke wereld geraakte ervan 
overtuigd dat men het akkoord maar beter opzegde.  Het was alleen wachten 
op het meest geschikte moment.  Alleen de vakantieperiode juli-augustus, toen 
de valutamarkt normaliter in rustiger vaarwater zou verkeren, leek in 
aanmerking te komen.  De beslissing van Frankrijk om op 15 maart 1976 uit de 
slang te treden, doorkruiste dit scenario evenwel.  De Belgische frank, waarvan 
de koers daarvoor al tot in de buurt van de benedengrens van de 
fluctuatiemarge van 2,25 procent was gedaald, kwam nog meer onder druk te 
staan.  De handhaving van de worm zou de druk nog doen toenemen en een 
sneller ingrijpen van de Bank op de valutamarkt hebben teweeggebracht.  Op 
grond daarvan vonden de ministers van Financiën dat het raadzaam was de 
minislang op te doeken met ingang van 15 maart 1976232. 
 Ter ondersteuning van de Belgische frank werden door de beide centrale 
banken interventies verricht voor een bedrag van 1 miljard gulden, ruim 
14 miljard frank.  Nadien kocht de Bank guldens in de markt ter aflossing van 
haar schuld233. 
 
Tot slot 
 
Een terugblik 
 
 De mislukking van het Verslag-Werner kan aan drie factoren worden 
toegeschreven: veranderingen in de internationale context, een gebrek aan 
politieke wil om de Europese monetaire integratie te bevorderen en een 
intrinsieke zwakheid.  Op internationaal gebied staken de ineenstorting van 
Bretton Woods en wereldwijde instabiele wisselkoersen spaken in de wielen.  
Het gebrek aan politieke wil vertaalde zich onder meer in het verzet van de 
orthodoxe Gaullisten in Frankrijk waardoor de voorstellen uiteindelijk 
verwaterden.  De uitbreiding van de gemeenschap compliceerde de zaken en 
meer in het algemeen reageerden de landen verschillend op de olieschok van 
oktober 1973234.  Nationale doelstellingen kregen de bovenhand op 
harmonisering en coördinatie. 
Baer en Padoa-Schioppa omschreven de intrinsieke zwakheden als volgt: 
- veranderingen op de internationale scène, zoals de ineenstorting van 

Bretton Woods; 
- te weinig druk op het nationale beleid.  Het rapport was te veel gebaseerd 

op vrijwillige overeenkomsten en richtlijnen; 



Vijfentwintig jaar rond de monetaire onderhandelingstafel 

 

173 

- institutionele dubbelzinnigheden: het was niet altijd erg duidelijk wie 
verantwoordelijk was voor een bepaalde beslissing; 

- onaangepaste beleidsplannen: het verslag was erg gebaseerd op een zeer 
hoge graad van vertrouwen in het vermogen van de beleidsinstrumenten 
om de doeleinden op een bekende en voorspelbare wijze te beïnvloeden.  
Dat was typisch voor het toen dominerende Keynesiaanse paradigma; 

- gebrek aan interne dynamiek.  Het verslag had geen interactief proces op 
het oog: hierin zou de implementering van bepaalde stappen marktreacties 
uitlokken die op hun beurt nieuwe schreden naar de EMU noodzakelijk 
zouden maken235. 

 
Een voorbeschouwing 
 
 Via veel tussenstations - het op de rails zetten van een zone van 
monetaire stabiliteit in Europa door de Franse president Valéry Giscard 
d'Estaing en de Duitse bondskanselier Helmut Schmidt in juli 1978, het 
rapport-Delors dat in april 1989 verscheen, het eind 1991 tot stand gekomen 
Verdrag betreffende de Europese Unie (EU), beter bekend als het Verdrag van 
Maastricht, de oprichting op 1 januari 1994 in Frankfurt van het Europees 
Monetair Instituut (EMI), de voorloper van de Europese Centrale Bank - 
kwam de EMU uiteindelijk begin 1999 tot stand.  Ten aanzien van de 
oorspronkelijke plannen in het verslag-Werner betekende dat een vertraging 
van vrijwel twee decennia.  De gedetailleerde geschiedschrijving van de 
Europese economische en monetaire samenwerking sinds pakweg 1971-1973 
en de rol van de Bank in die opbouw liggen evenwel buiten het bestek van dit 
boek. 
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halflange termijn kon verstrekken, zelfs zonder voorafgaande depositovorming.  Wel zou 
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onderzoeken en voor einde maart een ontwerpbesluit aan de Raad voorleggen.  Zie 
DC 13.01.1970.  In dat verband trad directeur de Strycker begin februari 1970 in contact 
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Internationaal Monetair Fonds.  Het directiecomité was van mening dat er nog andere 
uitwegen waren.  Een lidstaat die om bijstand verzocht, zou bijvoorbeeld bij de BIB 
mobiliseerbare schatkistbons kunnen uitgeven. Zie DC 03.02.1970 en 06.02.1970. 
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Communautés Européennes.  Bruxelles, le 26 janvier 1970. J. Van Der Meulen aan 
P. Harmel.  Conférence des Ministres des Finances 23 et 24 février 1970. 

130  s.a., 'Le condizioni per la continuità dello sviluppo economico e sociale in un discorso del 
Ministro Colombo' en E. Colombo, 'Premesse e prospettive dell'integrazione monetaria 
europea', in: Bancaria, jg. 26 (1970), nr. 2, resp. pp. 232-234 en 235-238. 

131 Naast het Belgische, Duitse, Luxemburgse en dat van de Commissie, ontstonden er in de 
loop der jaren nog 16 andere plannen!  Zie D. Gehrman en S. Harmsen, Monetäre Integration 
in der EWG. Dokumente und Bibliografie, Hamburg, 1972, pp. 204-258. 
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cohesie van het economische beleid van de lidstaten op een permanente wijze te volgen; de 
creatie van een monetaire rekeneenheid zou de voorloper van de gemeenschappelijke munt 
zijn; binnen het Fonds zouden de schuldvorderingen van de lidstaten op de Verenigde 
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Zie dezelfde argumenten in de brief van Ansiaux aan zijn collega van de Banca d'Italia, 
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Guido Carli van 02.07.1970.  NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. doos 9.1/57.  Comité Ad-
hoc dit Werner. Map: Documentation ; KADOC.  Papieren Snoy. 5.3.12.8.3.1. 
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145 Werner 1991, p. 127. 
146 RR 27.05.1970. 
147 KADOC. Papieren Snoy. 5.3.12.8.3.1. 
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Hoofdstuk 3 
 

DE  BANK  ALS  HOEDSTER  VAN  DE  FRANK 
 
 

Monetair en wisselkoersbeleid 
 
 
 
 De organieke wet en de statuten van de Bank hielden geen nauwkeurige 
omschrijving van haar opdracht in.  Ze omschreven wel de transacties die ze 
mocht uitvoeren, niet wat haar precieze doelstellingen waren.  In Nederland 
was dat anders.  Krachtens de Bankwet van 1948 was de Nederlandsche Bank 
de hoedster van de gulden; ze had tot hoofdtaak de waarde van de gulden te 
reguleren op dusdanige wijze als voor 's lands welvaart het meest dienstig was 
en daarbij die waarde zo veel mogelijk te stabiliseren1. 
 Enkele jaren voor de Tweede Wereldoorlog werd de Bank zich wel 
meer bewust van haar rol van centrale bank die tot taak heeft een sturende rol 
te spelen in het kader van het door de overheid gevoerde economische en 
financiële beleid.  In 1938 schonk gouverneur Georges Jansen voor het eerst 
aandacht aan de kwantitatieve beheersing van het krediet.  Gaandeweg ging de 
Bank zich, eerst de facto, daarna ook meer de jure, als een 'monetaire overheid' 
gedragen.  Hierbij stond het behoud van de interne en externe waarde van de 
frank hoog in haar vaandel.  De Bank streefde er met andere woorden naar 
enerzijds mogelijke inflatoire ontwikkelingen, die de koopkracht van de frank 
zouden ondermijnen, de kop in te drukken en, anderzijds, de stevigheid van de 
frank op de valutamarkten te garanderen.  In feite trachtte zij vanuit 
binnenlands oogpunt een anticyclisch beleid te voeren.  Dat betekende dat ook 
deflatoire ontwikkelingen haar niet onverschillig lieten, maar bijvoorbeeld 
bestreden werden met dalingen van haar rentepercentages.  Soms stond de 
Bank bij het voeren van haar monetair beleid voor een moeilijke keuze tussen 
intern en extern evenwicht: om niet-gewenste kapitaalinvoer te ontmoedigen 
moest de Bank haar rentepercentages bijvoorbeeld verlagen, wat in een periode 
van oververhitting van de conjunctuur tot contraproductieve verminderingen 
van de debetrentepercentages in de volkshuishouding kon leiden.  Het gevolg 
kon dan de aanwakkering van de inflatie zijn. 
 Aanvankelijk vormde de hantering van haar eigen disconto- en 
voorschottentarief de hoofdmoot van het monetaire beleidsinstrumentarium.  
Daarna volgden andere instrumenten, zoals een monetaire reserve, 
kwantitatieve kredietbeperkingen, herdisconto- en visumplafonds en 
wijzigingen in de wisselreglementering.  De Bank legde bij de ontwikkeling 
hiervan een grote creativiteit aan de dag.  Aan het einde van de jaren vijftig, 
begin van de jaren zestig beijverde de Bank zich bovendien om de geldmarkt te 
bevrijden uit het keurslijf waarin ze sedert het einde van de Tweede 
Wereldoorlog gekneld zat.  Om de rente haar regulerende werking op soepele 
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wijze te laten vervullen, dienden vraag- en aanbodfactoren in de plaats te 
komen van een niet- marktconforme rentevorming: zoals een automatische 
binding aan de discontovoet van de Bank of een door de Schatkist 
discretionair bepaalde starre en lage rente voor schatkistpapier. 
 
De geldmarkthervormingen 
 
 De toenmalige geldmarkt kan worden gedefinieerd als de markt waarop 
call money of daggeld, handelspapier en schatkist- en rentenfondscertificaten 
tussen banken, andere financiële instellingen, de Schatkist en het Rentenfonds 
werden verhandeld.  Zoals in het tweede boekdeel werd uiteengezet dateerde 
de eerste belangrijke hervorming van november 1957. 
 Toen werd het stelsel van de zogenaamde dekkingscoëfficiënt, de begin 
1946 ingevoerde verplichting voor de banken om een portefeuille 
schatkistpapier aan te houden in verhouding tot hun deposito's, grondig 
gewijzigd.  Het stelsel vertoonde immers het grote nadeel dat in een periode 
van expansie van de bancaire deposito's de Schatkist automatisch werd gestijfd.  
De systematische organisatie van deze monetaire financiering was des te 
minder gerechtvaardigd omdat zij voor de Schatkist het risico inhield 
omvangrijke terugbetalingen te moeten doen als de deposito's in de banken 
terugliepen.  Het gezaghebbend Engelse economisch tijdschrift The Economist 
bestempelde het stelsel als een vorm van gedwongen lening2.  Als de banken 
als gevolg van de toeneming van hun opeisbaar passief hun partiële dekking3 
moesten aanvullen, dienden zij voortaan in te schrijven op viermaands-
certificaten van het Rentenfonds, waardoor liquiditeiten naar deze instelling en 
niet meer naar de Schatkist vloeiden4.  In tegenstelling met de onveranderlijke 
opbrengst van de schatkistcertificaten waarvan ze de plaats innamen, varieerde 
het rentepercentage van de certificaten van het Fonds op grond van de 
discontovoet van de Bank, de toenmalige spil van het geheel van de tarieven 
op korte termijn.  Aanvankelijk lag de minimumrente ¾ procent lager dan de 
discontovoet van de Bank, twee jaar later werd het verschil teruggebracht tot 
¼ procent5.  Ook het stelsel van de certificaten op zeer korte termijn werd 
aangepast6. 
 Aangezien het Rentenfonds automatisch een deel van de tegenwaarde 
van de groei van de bankdeposito's kreeg toegewezen, was het Fonds in staat 
de geldmarkt te verkrappen.  Zo nodig kon het inderdaad een fractie van de 
toeneming van de bankliquiditeiten, voortvloeiend uit een vermeerdering van 
het girale geld, steriliseren door de opbrengst van de uitgifte van zijn eigen 
certificaten in rekening-courant bij de Bank te deponeren.  Om een 
symmetrische actie van het Rentenfonds in de andere richting te kunnen 
uitoefenen, besloot de Bank dat het Fonds zich voortaan bij haar zou kunnen 
financieren door middel van voorschotten op onderpand van effecten, voor 
zover die echt werden gebruikt voor monetaire doelstellingen.  Die 
voorschotten mochten alleen gebruikt worden als het Fonds onvoldoende 
middelen vond, hetzij op de daggeldmarkt, hetzij door de uitgifte van eigen 
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certificaten.  Tot zover de theorie.  In de praktijk waren de mogelijkheden van 
een echte openmarktpolitiek - het actief kopen (verkopen) van geld- en 
kapitaalmarktpapier door de monetaire autoriteiten om de liquiditeiten te 
verruimen (verkrappen) - zeer beperkt, zowel voor de korte als voor de lange 
termijn.  Voor de korte termijn werden de beperkingen veroorzaakt door het 
ontbreken van een secundaire markt.  Er waren in België geen gespecialiseerde 
makelaars voor de verhandeling van overheidspapier op korte termijn.  Voor 
de lange termijn konden verkopen de markt ontwrichten, waardoor de uitgifte 
van nieuwe overheidsleningen kon worden bemoeilijkt. 
 De rentenfondscertificaten droegen een hogere rente dan de 
schatkistcertificaten die vroeger de partiële dekking van de banken (die 
betrekking had op het opeisbaar op een maand) vormden.  Als tegenprestatie 
voor dat hogere rendement van sommige bankactiva verhoogden de banken de 
rentetarieven voor cliëntendeposito's in Belgische franken.  De hervorming 
van 1957 bond, evenwel zonder enige soepelheid en volgens een 
overeengekomen schaal, de rente op die deposito's aan de discontovoet van de 
Bank. 
 Door de actiemogelijkheden van het Rentenfonds te verruimen, droeg 
de hervorming van 1957 bij tot de verbetering van de monetaire 
beleidsinstrumenten: de automatische financiering van de Schatkist verdween, 
de mogelijkheden van de openmarktpolitiek namen toe en de werking van de 
geldmarkt werd verlost van een deel der strakheden die niet alleen de structuur 
van de vlottende schuld maar ook die van de gezamenlijke debet- en 
creditrentetarieven op korte termijn beïnvloedden. 
 Begin 1959 verklaarde gouverneur Ansiaux dat de openmarktpolitiek 
een onontbeerlijk instrument van de monetaire politiek was7.  Het was immers 
niet langer mogelijk uitsluitend via de discontovoet en het discontovolume in 
te grijpen; die werkten immers onvoldoende snel tijdens een recessieperiode.  
De Bank kon door haar discontovoet te verlagen weliswaar gunstige 
voorwaarden scheppen, maar de banken moesten haar dan wel genoeg papier 
ter disconto aanbieden.  De openmarkttransacties moesten een slagvaardiger 
beleid mogelijk maken. 
 De tweede hervorming van de geldmarkt was wettelijk gegrondvest op 
een wet van 19 juni 1959.  De doeleinden lagen in de lijn van de eerste: de 
geldmarkt ruimer en soepeler maken, de flexibiliteit van de rente op korte 
termijn verhogen en de doeltreffendheid van het monetaire beleid versterken.  
Sedert zijn oprichting in 1945 opereerde het Rentenfonds op de geldmarkt op 
zeer korte termijn, meer bepaald op de daggeldmarkt, waaruit het trouwens het 
merendeel van zijn middelen putte.  Door de hervorming van 1957 kreeg het 
toegang tot een andere deelmarkt van de geldmarkt: die van de certificaten op 
korte termijn.  Zowel op de ene als op de andere afdeling verliep zijn actie 
evenwel in een enkele richting aangezien het op de eerste enkel optrad als 
geldnemer en op de tweede uitsluitend als verkoper van zijn eigen certificaten8.  
De hervorming van 1959 had tot doel het Rentenfonds in staat te stellen een 
regulerende functie uit te oefenen in zijn hoedanigheid zowel van uitlener als
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Synthese van de geldmarkthervormingen 
 
 
 

1957 1959 1962 
 Rentenfondscertificaten  
 
Als banken ten gevolge 
van een stijging van  
het opeisbaar passief hun 
partiële dekking aanvullen, 
schrijven ze in op 
4-maandscertificaten van 
het Rentenfonds in plaats 
van op schatkistpapier; de 
minimumrente van de 
rentenfondscertificaten va-
rieert op grond van de 
discontovoet van de Bank, 
aanvankelijk ¾ procent 
beneden de discontovoet. 
 

 
Rentevoet van 4-maands-
certificaten Rentenfonds 
ligt ¼ procent beneden 
discontovoet (1.1.1960) 

 
Certificaten uitgegeven bij 
wekelijkse gunningen te-
gen een rentevoet die 
schommelt naargelang van 
de markttoestand en de 
beleidsopties van het 
Rentenfonds. 

 Schatkistcertificaten  
 
De Schatkist geeft: 
a) certificaten op zeer 

korte termijn uit (15 
dagen; 1, 2, 3 en 4 
maanden) waarvan de 
Bank het volume en de 
rente bepaalt.  De 
maximale rente is gelijk 
aan de basisdisconto-
voet van de Bank 
(vroeger 1 15/16); 

b) via aanbestedingen cer-
tificaten uit met een 
looptijd van 6, 9 en 12 
maanden.  Rente wordt 
bepaald door vraag en 
aanbod. 

 

 
Looptijden 1, 2, 3 en 
4 maanden. 

 
Schatkist geeft niet langer 
certificaten uit met een 
looptijd van 4 maanden. 
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1957 1959 1962 

 Daggeldmarkt  
 
De rente zal kunnen 
schommelen volgens vraag 
en aanbod.  Vroeger 
ambtshalve bepaald door 
de Bank en het HWI op 
grond van de starre rente 
voor schatkistcertificaten. 

 
Fusie van de twee deel-
markten, de markt in ver-
rekening en die buiten 
verrekening; banken kun-
nen vrager en aanbieder 
zijn.  Ruimere gebruiks-
mogelijkheden leiden tot 
rentestijgingen. 

 
Geen formele wijziging.  
Wel werden de verschil-
lende bankcoëfficiënten 
afgeschaft waaronder de 
thesaurie-coëfficiënt van 
4 procent.  Dit bracht een 
vermindering van het 
verhandelde daggeld mee 
omdat de banken hun 
thesaurie voor de helft in 
daggeldleningen mochten 
vormen. 

 Openmarkttransacties  
 
Rentenfonds is alleen vra-
ger op daggeldmarkt en 
aanbieder van zijn certifi-
caten op de markt van 
overheidspapier op korte 
termijn.  Het kan de geld-
markt verkrappen via steri-
lisatie bij de centrale bank 
van het provenu van zijn 
emissies.  Om de markt te 
verruimen kan het zich bij 
de Bank financieren via 
voorschotten. 

 
Rentenfonds kan regule-
rende functies uitoefenen 
op beide markten in zijn 
hoedanigheid van zowel 
opnemer als uitlener van 
geldmiddelen op korte ter-
mijn.  Het krijgt meer mid-
delen om openmarktver-
richtingen uit te voeren. 

 

 Rente op 
termijndeposito's bij 

banken 

 

 
Gebonden aan de discon-
tovoet van de Bank vol-
gens een bepaalde schaal. 

  
Tot begin 1962 gekoppeld 
aan de discontovoet van 
de Bank.  Sindsdien vast-
gesteld na overleg tussen 
Bank en BVB op grond 
van de marktvoorwaarden, 
de stand van de betalings-
balans en het conjunc-
tuurverloop. 
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van opnemer van geldmiddelen op zeer korte termijn en zowel in zijn 
hoedanigheid van uitgever als in die van koper van certificaten op korte 
termijn.  Dit dubbele doel werd bereikt door een wijziging van de besluitwet 
van 18 mei 1945.  De regulerende opdracht van het Fonds werd formeel 
uitgebreid tot het kortlopend overheidspapier en door een reorganisatie, in 
november 1959, van de markt van het daggeld.  Deze bestond in hoofdzaak uit 
de samensmelting van de twee vroeger bestaande markten, in verrekening aan 
de ene kant en buiten verrekening aan de andere kant.  Tussen beide sectoren 
stonden vrijwel waterdichte beschotten, zowel wat kredietnemers als 
kredietverstrekkers betrof9.  Het callgeld in verrekening werd door de banken 
geleverd en door het Herdiscontering- en Waarborginstituut (HWI) 
opgenomen.  Het daggeld buiten verrekening werd door openbare instellingen, 
hoofdzakelijk de ASLK, uitgezet en door het Rentenfonds gebruikt als het 
over onvoldoende liquiditeiten beschikte.  De verbetering van de werking van 
de daggeldmarkt vereiste enerzijds de afschaffing van de scheiding tussen beide 
deelmarkten10 en hun samensmelting tot één enkele markt, anderzijds de 
mogelijkheid voor de banken zowel om daggeld op te nemen als uit te lenen11.  
Een gevolg van de ruimere gebruiksmogelijkheden van call money was een 
verhoging van de rentevoet.  De schommeling van deze rentevoet hing 
voortaan trouwens af van vraag en aanbod. 
 Om de wijzigingen doeltreffender te maken, kreeg het Rentenfonds 
krachtens de wet van 19 juni 1959 de beschikking over grotere actiemiddelen.  
Het kreeg een bedrag van 2,8 miljard frank toegewezen dat de Bank stortte bij 
het in de plaats treden van de Bank in de rechten van de Staat als lid van het 
IMF met betrekking tot centrale-bankbevoegdheden12.  Tegelijkertijd bracht de 
Bank het plafond van de voorschotten in rekening-courant op 2 miljard frank.  
De voorschottenrekening mocht evenwel niet aangewend worden om de 
Schatkist direct te stijven, de koersen op de obligatiemarkt stelselmatig in haar 
voordeel te steunen of een door kapitaaluitvoer opgedroogde geldmarkt van 
nieuwe middelen te voorzien13. 
 Naar aanleiding van de uitbreiding van zijn bevoegdheid tot de markt 
van de effecten op korte termijn wijzigden ook de samenstelling en de wijze 
van besluitvorming van het beheersorgaan van het Fonds.  De samenstelling 
van het comité was voortaan paritair, waarbij de Bank en de Thesaurie ieder 
drie afgevaardigden voordroegen.  Bij staking van stemmen besliste de 
minister, die zijn beslissing aan de wetgevende kamers diende mede te delen.  
Volgens Ansiaux hield de nieuwe procedure voldoende waarborgen in tegen 
elke poging om de middelen van het Rentenfonds voor andere doelstellingen 
dan die van de openmarktpolitiek te gebruiken.  Rekening houdend met de 
door de wet vereiste publiciteit was hij van mening dat beide partijen zich 
zouden inspannen om conflicten te vermijden14.  De toekomst zou uitwijzen 
dat de Bank in de praktijk haar principiële standpunten in verband met de 
openmarktpolitiek wel eens heeft verloochend. 
 Door de daggeldmarkt te reorganiseren streefde de Bank er in de eerste 
plaats naar de vorming van de tarieven van het daggeld en van het geld op zeer 
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korte termijn te versoepelen en meer marktconform te maken15.  Voordien 
bestond er geen enkel verband tussen de daggeldtransacties en andere 
verrichtingen op zeer korte termijn, te weten die in schatkistcertificaten.  De 
eenmaking van de daggeldmarkt moest de rentetendens beter naar voren 
brengen.  De tarieven van het daggeld en van de sinds 1 januari 1958 bij 
toewijzing uitgegeven schatkistcertificaten met zes, negen en twaalf maanden 
looptijd gingen voor de Bank mettertijd bakens op het rentefront betekenen.  
Aldus kon ze de rentevoeten van de certificaten op zeer korte termijn beter op 
grond van de marktvoorwaarden laten schommelen. 
 Twee jaar later werd een derde stap gedaan op de weg van de opheffing 
van de na de bevrijding ingevoerde financiële uitzonderingsvoorschriften16.  
Met ingang van 1 januari 1962 werden de aan de banken opgelegde dekkings- 
en thesauriecoëfficiënten opgeheven, op voorwaarde echter dat ze een 
minimum aan overheidspapier zouden blijven aanhouden17.  De thesaurie-
coëfficiënt was zelf een onderdeel van de dekkingscoëfficiënt en bedroeg 
4 procent.  Deze hervorming had onder meer tot doel de banken beter in staat 
te stellen de groei van de bedrijven te financieren.  Samen met de grotere 
vrijheid vonden de banken zo een grotere verantwoordelijkheid terug18.  
Volgens regent Yvan Feyerick gaf de afschaffing van de dekkingscoëfficiënten 
de banken hun reden van bestaan terug19.  De pendant van de afschaffing van 
de coëfficiënten was evenwel de mogelijke invoering van een monetaire reserve 
bij de Bank20. 
 Aangezien de rentenfondscertificaten niet langer reglementaire 
dekkingselementen van de bankpassiva waren, vormden zij voor de financiële 
instellingen eenvoudig beleggingen in financiële activa op korte termijn.  Dit 
rechtvaardigde een wijziging in de uitgiftevoorwaarden.  In plaats van, zoals 
vroeger, doorlopend uitgegeven te worden tegen een rentevoet die in nauw 
verband stond met de discontovoet van de Bank, werden de certificaten 
voortaan uitgegeven bij wekelijkse toewijzingen tegen een rentevoet die 
schommelde naargelang van het marktsentiment en de beleidsopties van het 
Fonds21.  De Schatkist gaf niet langer 4-maands certificaten uit.  De 
credittarieven van de banken werden sindsdien in overleg tussen de Bank en de 
Belgische Vereniging der Banken (BVB) gewijzigd op grond van de 
marktverhoudingen, de toestand van de betalingsbalans en het 
conjunctuurverloop.  De directe binding tussen de discontovoet van de Bank 
en de creditrente voor de termijndeposito's werd zo opgeheven.  Regent 
Robert Vandeputte was evenwel van oordeel dat de interbancaire 
overeenkomsten inzake creditrentetarieven hierdoor nog zouden worden 
verstrakt.  Volgens hem was het algemeen belang beter gediend door een 
herstel van de concurrentie tussen de banken22.  Volgens Ansiaux bevorderde 
de toenmalige situatie de concurrentie echter geenszins, omdat het in feite de 
Bank was die via de discontovoet het peil van de creditrentes bepaalde.  Het 
nieuwe stelsel was soepeler.  De goedkeuring van de Bank hield geen 
systematische interventie van harentwege in, behalve als de voorstellen van de 
banken haar niet adequaat leken.  Eventueel kon ze zelf initiatieven nemen.  In 
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de volgende jaren volgden nog enkele vooral technische aanpassingen van het 
geldmarktgebeuren23. 
 Aan het eind van de beschouwde periode kwam de Bank op de proppen 
met een revolutionair voorstel om de markt van het overheidspapier grondig te 
hervormen.  De financiering van de Schatkist op korte termijn was voor niet-
ingewijden een onontwarbaar kluwen.  De Schatkist financierde zich eind 1971 
via een waaier van kanalen: certificaten B aangehouden door de banken en het 
Rentenfonds, certificaten op zes, negen en twaalf maanden uitgegeven bij 
toewijzing, doorlopend uitgegeven certificaten op zeer korte termijn (een, twee 
en drie maanden), speciale certificaten - een soort maatpak, bijvoorbeeld op 
17 dagen - waarop ingeschreven werd door de banken, de openbare 
kredietinstellingen en overheidsbedrijven, schatkistcertificaten in vreemde 
valuta's en de zogenaamde portefeuille 'D' van het Rentenfonds.  Bovendien 
beschikte de Schatkist nog over een kredietmarge van 16 miljard bij de Bank24. 
 Directeur Roland Beauvois, de geestelijke vader van het hervormings-
plan, wees erop dat het beroep van de Staat op de centrale bank in haar 
weekstaat alleen kon worden afgelezen uit het verloop van de rubriek 
'overheidseffecten' op de actiefzijde (de kredietmarge van 16 miljard).  Het was 
dus onmogelijk zich een precies beeld te vormen van de juiste omvang van de 
bijstand die de Bank in feite aan de Schatkist verleende.  De financiering die via 
het buitenland (certificaten in deviezen) of via het Rentenfonds (als het 
schatkistpapier in portefeuille nam) liep, steunde uiteindelijk op de Bank 
aangezien zij van de banken vreemde valuta's kocht tegen Belgische franken of 
voorschotten in rekening-courant verstrekte aan het Rentenfonds.  Net 
hetzelfde geschiedde als financiële instellingen handelswissels bij de Bank 
herdisconteerden, hetzij direct, hetzij indirect via het HWI om met het 
provenu ervan op overheidspapier in te schrijven. 
 De Bank wilde het stelsel van de korte financiering van de Staat anders 
organiseren in het kader van een reorganisatie van de markt van het 
overheidspapier op korte termijn.  De schatkistcertificaten zouden worden 
uitgegeven door één enkele instelling, te weten het Rentenfonds.  De banken, 
de OKI's, de privé-spaarkassen en wellicht zelfs sommige grote financiële, 
industriële of commerciële bedrijven zouden mogen intekenen.  Iedere week 
zou de Schatkist bepalen over welk bedrag ze zou moeten kunnen beschikken.  
Het Rentenfonds zou de inschrijvingen in ontvangst nemen.  In het kader van 
het te voeren rentebeleid zou het Rentenfonds in overleg met de Bank het 
bedrag bepalen van de aanvaardbare intekeningen op certificaten van elke 
looptijd.  Als het totale toegewezen bedrag kleiner was dan de 
financieringsbehoefte van de Schatkist, dan zou het Rentenfonds intekenen op 
het saldo, dat eventueel met voorschotten van de Bank zou worden 
gefinancierd.  Als het Fonds daarentegen een bedrag zou toewijzen dat hoger 
was dan de financieringsbehoefte van de Schatkist, zou deze laatste het surplus 
aanwenden om schatkistcertificaten in de portefeuille van het Rentenfonds 
terug te betalen; het Rentenfonds zou zo zijn debetstand in 
voorschottenrekening bij de Bank kunnen aanzuiveren. 
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 Naast de door het Rentenfonds gehouden primaire markt, zou men een 
secundaire markt kunnen organiseren waar het Fonds zou optreden als 
hoekman, door te interveniëren als makelaar of voor eigen rekening.  Dankzij 
de voorgestelde hervorming zouden de monetaire autoriteiten een ruimere 
invloed op de rentevorming kunnen uitoefenen.  De kredietmarge van 
16 miljard zou worden afgeschaft en het Rentenfonds zou een 
voorschotkrediet krijgen dat niet meer aan een limiet was gebonden; het 
gebruik ervan zou immers afhangen van de behoefte van de Schatkist en van 
het beleid van het Fonds waarbij de Bank betrokken was.  De Schatkist zou de 
garantie hebben dat ze de vereiste middelen zou verkrijgen.  Door dergelijke 
voorstellen te doen erkende de Bank uiteraard dat de financiering van de 
Schatkist in ieder geval moest worden verzekerd.  Dit was toen ook al het geval 
aangezien de financiering van de Staat sowieso in de ene of de andere vorm 
plaatsvond, zij het via een rechtstreeks of onrechtstreeks beroep op de Bank.  
Het totale beroep van de Schatkist op de Bank zou op een transparante manier 
tot uiting komen in een enkele rubriek van de weekstaat van de Bank: de 
voorschotten aan het Rentenfonds. 
 De Bank was voornemens de hervorming in het jaarverslag van 1971 te 
behandelen.  De regeringscommissaris stak daar een stokje voor, omdat naar 
zijn zeggen minister van Financiën Snoy et d'Oppuers volkomen gekant was 
tegen een transparante hervorming25.  Volgens directeur Beauvois zou dankzij 
het nieuwe stelsel niet alleen de regering, maar ook het parlement en de 
publieke opinie echter beter geïnformeerd geweest zijn over de werkelijke 
toestand van de openbare financiën.  Het zou nog tot 1991 duren eer de 
geldmarkt grondig werd hervormd. 
 
De openmarkttransacties van het Rentenfonds in de praktijk 
 
 In het kader van de in juni 1937 ingevoerde openmarktpolitiek, die toen 
als nieuw monetairbeleidsinstrument in zwang raakte, had de Bank het recht 
verworven om, binnen vrij enge grenzen, overheidseffecten te verwerven en af 
te staan.  Na de verruiming van die grenzen werd de Bank in september 1939 
met de organisatie van de rentenmarkt belast.  Dat stelsel was, door het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, geen lang leven beschoren. 
 De financiering van de oorlogsvoering en -schade, de muntsanerings-
maatregelen en de moeilijke budgettaire situatie wijzigden het volume en de 
structuur van de overheidsschuld dermate dat de overheid besloot de 
organisatie en het beheer van de rentenmarkt toe te vertrouwen aan een 
zelfstandige openbare instelling.  Bij een wetsbesluit van 18 mei 1945 werd het 
Rentenfonds opgericht, waarvan de verbintenissen gewaarborgd waren door de 
Staat.  Zijn oorspronkelijke opdracht werd omschreven als "de regulering van de 
publieke fondsenmarkt".  Nadat het de openmarktportefeuille van de Bank had 
overgenomen, ving het Rentenfonds zijn activiteiten aan op 4 juni van 
hetzelfde jaar, de dag van de heropening van de effectenbeurzen van het 
Koninkrijk26. 
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 De Bank was de promotor geweest van de verruimde openmarktpolitiek 
in 195927.  Haar bedoeling bestond erin, hetzij opzettelijk liquiditeiten te 
creëren via de aankoop van overheidspapier door het Rentenfonds, hetzij 
excedentaire liquiditeiten op de geldmarkt bewust te absorberen.  De Bank 
wou de geldmarkt reguleren rekening houdend met de verschillende fasen van 
de conjunctuur.  Het openmarktbeleid mocht niet ondergeschikt zijn aan de 
financieringsbehoeftes van de Schatkist.  Dat was al van bij de invoering ervan 
in 1937 een teer punt geweest, want ook toen hadden gouverneur Louis 
Franck zelf en de publieke opinie wantrouwen getoond wegens het mogelijke 
misbruik van de openmarktpolitiek voor het op verdoken manier verruimen 
van kredieten aan de Staat met inflatoire geldschepping als gevolg.  Met het 
argument dat het openmarktbeleid efficiënter moest verlopen, had minister 
van Financiën Camille Gutt in 1939 daadwerkelijk de kredietmarge aan de Staat 
langs die weg weten te verhogen28.  Het vigerende protocol en de 
overeenkomsten tussen de Staat en de Bank van 1959 sloten elk systematisch 
optreden ten voordele van de Staat uit29.  De opeenvolgende ministers van 
Financiën, Jean Van Houtte op kop, zagen de open market policy echter als een 
middel om hun thesaurieproblemen op te lossen en de vlottende rijksschuld op 
een hoog niveau te stabiliseren.  De Bank gaf wel toe dat in bepaalde gevallen, 
bijvoorbeeld als de Schatkist voor belangrijke vervaldagen stond, het 
Rentenfonds kortstondig ter hulp mocht snellen.  Toevallige of seizoenmatige 
factoren wettigden in de regel immers geen rente-opstoot.  Maar die 
'regularisatietransacties' moesten op zeer korte termijn, enkele dagen of 
hooguit een week, blijven; ze mochten ook niet hernieuwd worden30. 
 In de praktijk verliepen de regularisatietransacties als volgt: met de 
opbrengst van de emissie van zijn eigen certificaten, opgenomen daggeld of 
met voorschotten in rekening-courant van de centrale bank kocht het 
Rentenfonds schatkistcertificaten die zich in de portefeuilles van openbare 
kredietinstellingen (OKI's), zoals de Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK) 
of het Gemeentekrediet, bevonden.  Met de opbrengst hiervan tekenden die 
OKI's dan op nieuwe schatkistcertificaten in.  Pas enkele weken na de 
goedkeuring van de wet van 19 juni 1959 was het al zover.  Het Rentenfonds 
kocht voor 525 miljoen frank schatkistcertificaten van de ASLK.  Ook in 
november en december 1959 klopte Van Houtte bij het Rentenfonds aan.  Hij 
verweet de Bank een te restrictief monetair beleid te voeren.  Het Rentenfonds 
had een deel van de opbrengst van de emissie van zijn eigen certificaten op een 
rekening-courant bij de Bank geplaatst en zodoende werd de Schatkist beroofd 
van de voordelen die zij van de openmarktpolitiek verwachtte, met name 
ruimere financieringsmogelijkheden.  Ansiaux en De Voghel trokken evenwel 
een duidelijke scheidingslijn tussen de werkelijke openmarkttransacties en de 
'arbitragetransacties' die op verzoek van de Schatkist via het Rentenfonds 
liepen.  Ansiaux bestempelde deze laatste verrichtingen als "reddingsoperaties" die 
slechts aanvaardbaar waren als ze de vorm aannamen van voorlopige 
beleggingen op zeer korte termijn van de beschikbare middelen van het 
Rentenfonds en voor zover de certificaten prompt op hun vervaldag werden 
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afgelost.  Vaak vroeg de Schatkist evenwel de verlenging.  In december 1959 
verklaarde de gouverneur dat de Bank normaliter niet had mogen toestemmen, 
maar ze had geen 'thesauriecrisis' willen uitlokken tijdens de moeilijke periode 
vóór de onafhankelijkheid van Kongo31.  Begin december bedroeg de 
portefeuille schatkistcertificaten van het Rentenfonds, in het jargon de fameuze 
portefeuille D, al 3,1 miljard frank.  Ook in 1960 verzocht de minister om een 
"actieve" bijdrage van het Rentenfonds ten voordele van de Schatkist32.  Hij 
beschouwde dit tegen alle regels in zelfs als een verworven recht! 
 Door de jaren heen stond er op de balans van het Rentenfonds vrijwel 
steevast een bedrag ingeschreven onder de rubriek 'Schatkistcertificaten'33.  
Eind 1957 bedroeg de portefeuille schatkistpapier 1,2 miljard en eind 1971 was 
het bedrag opgelopen tot 6,7 miljard34.  Tevens werden de periodes tijdens 
welke het Fonds een portefeuille kortlopend overheidspapier aanhield steeds 
langer35.  Een en ander wijst erop dat de Bank zich, weliswaar tegen wil en 
dank, neerlegde bij het dringend verzoek van de Schatkist.  De Voghel 
vergoelijkte dat beleid in de Regentenraad met erop te wijzen dat het 
Rentenfonds nooit rechtstreeks inschreef op schatkistpapier; zijn transacties 
hadden betrekking op certificaten aangehouden door OKI's36.  Het 
Rentenfonds vervulde in De Voghel's visie zijn opdracht als het, om 
plotselinge schokken op de markt van het schatkistpapier te vermijden, 
tussenbeide kwam voor beperkte bedragen, tijdens korte periodes en zonder 
hernieuwing op de vervaldag37.  Tengevolge van de krapte op de geldmarkt 
moest het Rentenfonds zich evenwel soms tot de voorschotten van de Bank 
richten, wat neerkwam op een verkapte verhoging van de kredietmarge 
waarover de Schatkist bij de Bank beschikte.  Steeds drong de Bank er bij de 
Schatkist op aan dat de interventies van korte duur zouden zijn.  Vaak deed ze 
stappen in die zin bij de minister van Financiën die plechtig beterschap 
beloofde, maar in de praktijk zijn beleid niet echt wijzigde38. 
 Volgens de Bank was de bijstand van het Rentenfonds in bepaalde 
omstandigheden bovendien in strijd met het matigingsbeleid dat ze inzake 
kredietverlening aan bedrijven en particulieren predikte.  Altijd kwam het 
mechanisme erop neer dat betaalmiddelen, waarvan de sterilisatie soms 
gewenst was, opnieuw in omloop kwamen.  Als het Rentenfonds daarbovenop 
voorschotten in rekening-courant bij de Bank opnam om haar portefeuille 
schatkistpapier te financieren werden nog eens extra liquiditeiten gecreëerd39.  
In mei 1965 overwoog de Bank zelfs de regularisatietransacties onmogelijk te 
maken.  Via een gedoogbeleid inzake de overschrijding van de kredietmarge 
van de staat bij de Bank wou ze de Schatkist wel de nodige middelen 
verschaffen.  In de praktijk kwam een en ander trouwens op hetzelfde neer.  
Door een actie van het Rentenfonds te verhinderen dacht de Bank dat zij in 
regeringskringen en bij de publieke opinie een bewustwordingsproces op gang 
zou kunnen trekken.  Uiteindelijk schrok ze hiervoor toch terug.  Een 
thesauriecrisis zou haar doel kunnen voorbijschieten.  Een weloverwogen actie 
van de Bank zou door de aftredende roomsrode regering Lefèvre-Spaak en 
door de nieuwe als een politieke daad kunnen worden beschouwd.  Het bleef 
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bij plechtige waarschuwingen tegen het 'verkeerd' gebruik van het 
mechanisme40. 
 Soms suggereerden de ambtenaren van het Ministerie van Financiën in 
het beheerscomité van het Rentenfonds zelfs regularisatietransacties om de 
toestand van de Thesaurie, zoals die in de weekstaat van de Bank tot 
uitdrukking zou komen, rooskleuriger voor te stellen dan hij in werkelijkheid 
was.  Het provenu van de staatslening 6,50-6,75 procent 1968-1974-1980 was 
al opgesoupeerd direct na de inning ervan en de Schatkist had nog 3 miljard 
nodig voor haar windowdressing in de weekstaat per 30 september 196841.  Vice-
gouverneur De Voghel stak daar echter een stokje voor, maar de 'presentatie-
inspanning' die de Schatkist opportuun achtte, werd toch via andere technieken 
gerealiseerd42. 
 In de economische literatuur werd vaak gesteld dat er, behoudens enkele 
uitzonderingen, geen echt openmarktbeleid werd gevoerd.  De financierings-
behoeften van de Staat hadden zich immers door alle conjunctuurfasen heen 
gemanifesteerd.  De regularisatie van de markt van het schatkistpapier bleek 
niets anders te zijn geweest dan een handig middel om de Schatkist in staat te 
stellen haar voorschottenplafond bij de Bank te omzeilen.  Sommigen auteurs 
bestempelden het als een capitulatie vanwege de hoogste monetaire autoriteit 
tegenover een verdere monetaire financiering van de Staat; in ieder geval geen 
bewijs van onafhankelijkheid vis-à-vis de politieke wereld43. 
 
De monetaire reserve, wordingsgeschiedenis van een nieuw instrument 
 
 In het kader van de besprekingen over de afschaffing van de 
dekkingscoëfficiënt zag de Bank de kans schoon om haar traditionele 
actiemiddelen, zoals de discontopolitiek, aan te vullen44.  Aanvankelijk was er 
evenwel alleen sprake van een vrijstelling van de dekkingscoëfficiënt voor de 
aangroei van de deposito's gepaard gaande met een verlaging van de coëfficiënt 
(bijvoorbeeld van 65 procent naar 60 procent voor de grote banken) en de 
invoering van een coëfficiënt van 'monetair beleid' of van 'monetaire reserve'.  
Deze zou de toen bestaande thesauriecoëfficiënt van 4 procent - de 
kasmiddelen in de vorm van bankbiljetten en tegoeden van de banken bij de 
Bank en de Postcheque en uitgeleend daggeld - vervangen45.  De partiële 
dekking van 50 procent zou worden opgedoekt.  In eerste instantie leek de 
Bankcommissie akkoord te gaan met de wens van de Bank om krachtens een 
gentlemen's agreement de Bank het nieuwe instrument te laten bespelen46.  De 
Bank stelde in die zin een ontwerp op47. 
 Op 28 augustus 1961 schreef voorzitter de Barsy evenwel dat de door 
de Bank opgestelde teksten geen geldige basis voor discussie vormden.  "Ils 
m'ont consterné et paralysé; ils ont provoqué chez mes collaborateurs immédiats un sentiment 
plus vif"48.  Na het idee van het gentlemen's agreement in aanmerking te hebben 
genomen had de Barsy, volgens de Bank zijn woord ingetrokken.  Alhoewel de 
monetaire reserve in de geest van de Bank macro-economische oogmerken 
had, te weten een afroming van overtollig geachte liquiditeiten, was de Barsy 
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van oordeel dat de monetaire reserve alleen via een reglement van de 
Bankcommissie kon worden ingevoerd op grond van artikel 11 van het KB 
185 van 9 juli 1935 krachtens hetwelk de Bankcommissie bevoegd was voor de 
bankcoëfficiënten49.  Het bewuste KB had echter grotendeels micro-
economische of prudentiële doeleinden: solvabiliteit en liquiditeit van de 
individuele banken en bescherming van het spaarwezen. 
 Na nieuwe besprekingen tussen de Bank en de Bankcommissie werd de 
grondslag voor een overeenkomst gelegd50.  Alhoewel de Barsy staande hield 
dat een monetaire reserve maar kon worden ingevoerd krachtens artikel 11, 
moest hij toegeven dat de uitoefening van de prerogatieven van de 
Bankcommissie verschillende vormen kon aannemen en dat niets belette dat 
de Bank in feite het initiatief nam voor de invoering ervan.  De coëfficiënt zou 
door de Bankcommissie in de reglementaire vorm worden gegoten op verzoek 
van de Bank, maar het zou deze volledig vrij staan om de coëfficiënt te 
wijzigen zonder voorafgaande dialoog met de Bankcommissie51. 
 Nog waren niet alle meningsverschillen tussen de Bank en de 
Bankcommissie uit de weg geruimd52.  In de geest van de Barsy zou de 
toepassing van de monetairebeleidcoëfficiënt van bij de aanvang aanleiding 
moeten geven tot een equivalente sterilisatie, met andere woorden tot een 
"werkelijke deflatie"53.  Een dergelijke maatregel lag nooit in de bedoeling van de 
Bank en de bevoegde ministers zouden ze wis en zeker nooit aanvaard hebben.  
De Bank kon evenmin akkoord gaan met het voorstel van de Bankcommissie 
dat de last van de sterilisatie niet op de banken mocht rusten.  Volgens de 
Barsy moest de Bank zelf de gevolgen van haar beleid op pecuniair gebied 
dragen.  De Bankcommissie stelde zelfs het overeengekomen principe - alleen 
de Bank beslist over de gegrondheid van de invoering van de monetaire 
reserve of over de variatie van de coëfficiënt - ter discussie.  Ansiaux had zich 
alleen akkoord verklaard met het optreden van de Bankcommissie onder de 
uitdrukkelijke voorwaarde dat deze niet zou discussiëren over de gegrondheid 
van de voorstellen van de Bank.  Deze had erin toegestemd haar beslissingen 
te motiveren, maar dat mocht niet de gelegenheid zijn om ze te betwisten.  Het 
kwam de Bankcommissie evenmin toe een oordeel uit te spreken over de 
manier waarop de gelden gesteriliseerd werden, bij de Bank of via het 
Rentenfonds.  De Bankcommissie moest ervoor zorgen dat de coëfficiënt werd 
nageleefd.  Ansiaux herhaalde nog eens dat hij geen enkele sterilisering 
overwoog en dat het bijgevolg niet de taak was van de Bankcommissie er een 
voor te stellen.  Als de Barsy het niet eens was met de visie van Ansiaux, dan 
bleef er niets anders over dan de minister ervan te verwittigen dat de 
voorgenomen hervorming ten dode was opgeschreven54. 
 De positie van de Bank werd door vice-gouverneur De Voghel die ook 
lid was van de Bankcommissie nog eens herhaald op een vergadering van de 
Bankcommissie.  Deze reageerde gunstig op de verklaringen van De Voghel.  
In aansluiting hierop stuurde Ansiaux een persoonlijke brief naar de Barsy 
waarin hij het standpunt van de Bank nogmaals uiteenzette55.  Een sterilisatie, 
zelfs een beperkte, was in het najaar van 1961 niet denkbaar en wel om drie 
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redenen.  De marktvoorwaarden wezen niet in die richting.  Vervolgens was 
Ansiaux van oordeel dat de Bank haar kruit niet meteen mocht verschieten: in 
september 1961 een deel van de middelen van de markt steriliseren zou de 
doelmatigheid van een toekomstige actie ondermijnen.  Ten slotte wees 
Ansiaux erop dat een sterilisatie onvermijdelijk consequenties zou hebben: de 
banken zouden liquiditeiten moeten creëren en zodoende minder middelen ter 
beschikking stellen van de geldmarkt of het Rentenfonds.  Dit laatste had die 
middelen nodig om zijn opdrachten te vervullen.  Dit alles zou evenwel niet 
beletten dat om prudentiële redenen de banken een voldoende thesaurie 
zouden handhaven ten belope van een zeker percentage van hun deposito's.  
Ansiaux vond die bekommernis van de Barsy legitiem en hij wou zich er niet 
mee bemoeien.  Wel vond hij het moeilijk om tegelijkertijd een monetaire 
reserve in te voeren en de thesauriecoëfficiënt te handhaven.  Bij wijze van 
compromis ging hij akkoord om de thesauriecoëfficiënt in de ontworpen 
reglementering te integreren.  De Bankcommissie zou een 'eerste' 
reservecoëfficiënt ten belope van 2 procent van de deposito's tot een maand en 
van de termijndeposito's vastleggen; die zou de vorm aannemen van 
biljettenvoorraden, tegoeden bij de Postcheque en tegoeden in rekening-
courant bij de Bank.  Anderzijds zouden er aparte coëfficiënten van 8 en 
2 procent ingevoerd worden.  In de samenstelling ervan zouden alleen 
certificaten van het Rentenfonds worden opgenomen.  Volgens Ansiaux een 
logisch concept om de overgang bij de afschaffing van de partiële dekking van 
50 procent vloeiend te laten verlopen.  Men zou de banken dan wel moeten 
uitleggen dat de eerste coëfficiënt van 2 procent gewoon het behoud van de 
bestaande toestand impliceerde en dat hij in de toekomst niet zou veranderen.  
Aan de andere kant zouden de coëfficiënten van 8 en 2 procent een transitoir 
karakter vertonen.  Ze zouden tot nul worden teruggebracht als het 
Rentenfonds erin slaagde het uitstaande bedrag van zijn certificaten te 
stabiliseren via een systeem van wekelijkse gunningen56. 
 Later vroeg minister van Financiën Andries Dequae aan Ansiaux dat hij 
opnieuw onderhandelingen zou aanknopen met de Barsy.  In het bijzonder 
wou Dequae dat de Barsy het idee - dat de Bank voor de lieve vrede tussen de 
twee instellingen bij wijze van minnelijke schikking had aanvaard - zou 
opgeven om meteen een monetaire reserve in te voeren om de beleggingen van 
de banken in Rentenfondscertificaten op hun toenmalige niveau te handhaven.  
De minister vond het systeem-de Barsy te ingewikkeld en verkoos daarom 
terug te keren tot de eenvoudige formule waarvan de Bank altijd al voorstander 
geweest was: de Bank zou over de mogelijkheid beschikken om een monetaire 
reserve in te voeren, maar er aanvankelijk geen gebruik van maken57.  
Uiteindelijk ging de Barsy akkoord met de vereenvoudigde formule58. 
 Op een vergadering op 13 oktober met de Bank, de Bankcommissie en 
de bankiers stelde Dequae de hervorming voor59.  De reactie van de banken 
was gematigd, zelfs teleurstellend, gezien de aandrang waarmee de BVB een 
versoepeling had geëist.  Ze vond de maximale grens van de monetaire reserve 
zeer hoog in vergelijking met de verlaging van het dekkingspercentage.  De 
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monetaire reserve, die in feite in de plaats kwam van de thesauriecoëfficiënt, 
zou ten belope van maximum 3 procent per periode van dertig dagen, kunnen 
stijgen tot 20 procent van de dadelijk opvraagbare deposito's of met een 
looptijd van ten hoogste een maand en tot 7 procent van de termijndeposito's 
tot twee jaar, met inbegrip van de depositoboekjes, maar met uitzondering van 
de kasbons.  De dekkingscoëfficiënt zou verminderd worden van 65 naar 
60 procent van de grote banken.  De partiële coëfficiënt van 50 procent - ten 
belope hiervan moesten de banken schatkistpapier A en B of rentenfonds-
certificaten aanhouden - zou worden afgeschaft. 
 Dequae die de bezwaren van de banken aangaande het cumuleren van 
de dekkingscoëfficiënt met een eventuele monetaire reserve niet ongegrond 
vond, vroeg zich af of het niet beter was de dekkingscoëfficiënt eenvoudigweg 
af te schaffen.  Hoe dan ook, er was al overeengekomen de coëfficiënt blijvend 
te verlagen60.  Voorwaarde was wel dat de banken hun portefeuille overheids-
effecten op hetzelfde peil zouden handhaven.  Tijdens nieuwe gesprekken met 
de Bank bleven de bankiers aandringen op een verlaging van het 
maximumpercentage van de monetaire reserve61.  Ze voerden aan dat de girale 
tegoeden in het buitenland belangrijker waren dan in België en dat zij de 
mogelijkheid niet hadden hun kredieten in dezelfde mate uit te breiden als de 
buitenlandse banken. 
 Minister Dequae was uiteindelijk definitief gewonnen voor de 
afschaffing van de dekkingscoëfficiënt62.  De Barsy bleef dwarsliggen maar 
slaagde er niet in de andere leden van de Bankcommissie, waaronder De 
Voghel, te overtuigen van de noodzaak om de dekkingscoëfficiënt te 
handhaven.  Zijn argument dat er geen ''reglementair vacuüm" mocht ontstaan 
overtuigde de andere leden niet.  De Voghel had op de vergadering van de 
Bankcommissie gepreciseerd dat de dekkingscoëfficiënt geen enkele reden van 
bestaan had vanuit het oogpunt van de bescherming van de deponenten en dat 
de vroegere beleidsargumenten die de invoering en het behoud ervan hadden 
gerechtvaardigd - voorziening van de Schatkist, vervolgens het Rentenfonds - 
verdwenen waren.  Ook de privé-banken voerden nog achterhoedegevechten63.  
Ze beschouwden de afschaffing van de dekkingscoëfficiënten als een 
verkregen recht en formuleerden een reeks eisen: een garantie dat de 
minimumportefeuille overheidseffecten vermeerderd met de monetaire reserve 
in geen geval hoger zou zijn dan 65 procent van het volume van de deposito's 
(dit was de toenmalige dekkingscoëfficiënt), de uitbreiding van de 
monetairereservecoëfficiënt tot de sector van het 'quasi-geld' - hoofdzakelijk de 
ASLK, de NMKN en de privé-spaarkassen - alvorens de coëfficiënt in de 
banksector zou worden toegepast en het toekennen van een vergoeding op de 
bij de Bank gedeponeerde gelden.  Deze eisen werden door Ansiaux van tafel 
geveegd.  Ansiaux dreigde er zelfs mee de hele hervorming op te blazen als de 
banken vóór eind november niet "spontaan" akkoord gingen64.  Na nog een 
maand intense besprekingen tussen de Bank, de Bankcommissie en de BVB 
werd eind december 1961 een definitieve overeenkomst bereikt65.  De 
monetairereservecoëfficiënt zou worden ingevoerd krachtens een reglement 
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van de Bankcommissie.  Deze erkende dat het manipuleren van de coëfficiënt 
binnen de bevoegdheid van de Bank viel.  De Commissie zou voor de 
toepassing ervan zorg dragen op grond van gemotiveerde beslissingen van de 
Bank. 
 De banken hadden er van meet af aan op aangedrongen dat de 
monetaire reserve ook toegepast zou worden op de privé-spaarkassen en de 
OKI's66.  De studie van die problematiek werd vrij vlug aangevat maar het zou 
nog jaren duren alvorens ze ook onderworpen werden.  Met de steun van 
de Barsy, verdedigden de banken het idee dat de monetaire reserve ook diende 
te worden uitgebreid tot de tegoeden van de Postchequedienst.  De Bank vond 
een dergelijke maatregel vanuit monetair oogpunt nutteloos.  Behoudens in de 
veronderstelling dat de rekening van de Staat bij de Bank een creditsaldo zou 
vertonen, zou de Schatkist een beroep moeten doen op haar kredietmarge bij 
de Bank om een bepaalde quotiteit van de tegoeden van de particulieren bij de 
Postchequedienst (een onderdeel van de rijksschuld) op een rekening 
'monetaire reserve' bij de Bank te kunnen storten. 
 De Bank had sinds jaar en dag de wens geuit dat voor zover dat de 
bevoegdheden van de Bankcommissie inzake coëfficiënten onder het 
monetaire beleid ressorteerden, ze aan de Bank zouden worden 
overgedragen67.  Als tweede beste oplossing had ze zich neergelegd bij het 
herenakkoord van 196168.  In het kader van de bijzondere machten van 1967 
had minister van Financiën Robert Henrion overwogen om in de door de 
Bank gewenste richting verder te gaan.  Voorzitter de Barsy verklaarde aan 
minister Henrion dat hij in principe akkoord ging om het KB 185 zo te 
amenderen dat het de Bank het 'recht' toekende voorstellen te doen in verband 
met de bepaling of de wijziging van de bankcoëfficiënten met monetaire 
weerslag69. 
 In de Bankcommissie verdedigde De Voghel het idee om in een 
wettekst het gentlemen's agreement van 1961 te bekrachtigen en de draagwijdte 
ervan uit te breiden door aan de Bank een 'dwingend' initiatiefrecht toe te 
kennen.  De Voghel merkte op dat in alle landen waarin een monetaire reserve 
bestond, het de centrale bank was die de coëfficiënt hanteerde.  Alleen 
historische omstandigheden verklaarden waarom deze bevoegdheid in België 
aan de Bankcommissie bij haar stichting was toevertrouwd.  De toenmalige 
constructie maakte de toepassing van het instrument ondergeschikt aan de 
instemming van vier partijen, te weten de ministers van Financiën en 
Economische Zaken, de Bankcommissie en de Bank.  Alhoewel de andere 
leden van de Bankcommissie erkenden dat De Voghel in de grond gelijk had, 
brachten ze juridische bezwaren naar voren.  Als men de 
reglementeringsbevoegdheid van de Bankcommissie liet afhangen van 
voorstellen van de Bank, dan kwam zulks neer op een delegatie van 
bevoegdheden ten gunste van een instelling die statutair niet belast was met de 
uitoefening van een rechterlijke macht.  Een dergelijke overdracht van 
bevoegdheden kon slechts door een expliciete beslissing van het parlement 
worden geregeld.  Het was overigens vrij ongewoon dat de Bankcommissie zelf 
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een initiatief zou nemen waardoor haar prerogatieven zouden worden 
uitgehold.  In de tweede plaats maakte artikel 11 van KB 185 de invoering 
mogelijk van diverse coëfficiënten die niet noodzakelijk alle een monetaire 
grond hadden.  Het was dus niet mogelijk aan de Bank het recht te verlenen 
om imperatieve voorstellen dienaangaande te doen. 
 De Barsy zou een compromisvoorstel uitwerken.  Het recht tot initiatief 
dat door het reglement van de Bankcommissie van 21 december 1961 aan de 
Bank was toegekend, werd door de nieuwe bepalingen wettelijk bekrachtigd en 
in een ruimer perspectief geplaatst.  Via de bijzondere machten van 1967 
zouden de reglementen waarbij aan de banken kas- en liquiditeitscoëfficiënten 
werden opgelegd, in overleg met de Bank worden vastgesteld, en wel om te 
vermijden dat de uit micro-economische of prudentiële motieven genomen 
coëfficiënten met het monetaire beleid zouden interfereren; of om te beletten 
dat het geheel van de door de Bank en de Bankcommissie genomen 
maatregelen de betrokken financiële instellingen overdreven verplichtingen zou 
opleggen.  De Bank zou aan de Bankcommissie, op eigen initiatief, 
gemotiveerde voorstellen mogen voorleggen om de nodige reglementaire 
maatregelen te nemen of te wijzigen, wanneer zij dit om monetaire redenen 
wenselijk zou achten70.  Het was een eerste stap in de richting van de wettelijke 
uitbreiding van het territorium van de Bank. 
 Bij gebrek aan een gepaste wettelijke grondslag voor een doeltreffende 
monetaire-beleidsactie was de Bank verplicht geweest gebruik te maken van 
feitelijke bevoegdheden die haar positie van geldschieter in laatste instantie 
haar verleende en terzelfder tijd haar toevlucht  te nemen tot de betrokken 
instellingen.  Door deze procedures werden in de loop van de jaren zestig de 
regulering van de op de termijndeposito's in Belgische franken toegepaste 
rentepercentages, de kredietbegrenzing en de beperking van de debetpositie 
van de banken tegenover het buitenland toegepast.  Ofschoon deze 
technieken, dankzij de medewerking van de financiële instellingen, resultaten 
hadden opgeleverd, bleven zij onzeker omdat ze niet op rechtsregels gegrond 
waren. 
 De wet van 28 december 1973 betreffende de budgettaire voorstellen 
1973-1974 moderniseerde de juridische grondslagen van het monetaire 
beleid71.  Dankzij deze wet kon de Bank de banken, de privé-spaarkassen, de 
OKI's en de andere financiële instellingen verplichten verhoudingen tussen 
sommige bestanddelen van hun actief- en passiefstructuren of beperkingen 
voor sommige bestanddelen van deze structuren in acht te nemen, bij de 
centrale bank speciale deposito's te vormen en maximale creditrente-
percentages vast te stellen.  Zo kon de Bank bijvoorbeeld een monetaire 
reserve invoeren op grond van de passiva in vreemde valuta's, iets waarin het 
gentlemen's agreement van 1961 niet voorzag72.  De Bank kon van deze 
mogelijkheid gebruik maken door middel van 'aanbevelingen' welke door de 
controle- en voogdij-autoriteiten verplicht konden worden gemaakt.  De wet 
beperkte er zich niet toe de actiemiddelen van het monetaire beleid te 
moderniseren.  Ze stelde ook een strakkere verdeling in van de 
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verantwoordelijkheden tussen de politieke overheid, de Bank en de controle- 
en voogdij-autoriteiten.  Het was de taak van de regering het gezamenlijke 
economische beleid en de oriënteringen van de geldpolitiek vast te leggen.  
Naast de bevoegdheid om haar eigen rentepercentages vast te stellen, verkreeg 
de Bank het recht op eigen initiatief monetaire-beleidsmaatregelen voor te 
stellen, welke bijdroegen tot de verwezenlijking van de algemene doelstellingen 
van het economisch beleid door de regulering van de financiële stromen.  Ten 
slotte hielden de controle- en voogdij-autoriteiten verder toezicht op het 
beheer van de financiële instellingen - de zogenaamde prudential control - en 
oefenden zij tegenover deze instellingen en binnen de door de wet vastgestelde 
grenzen reglementaire bevoegdheden uit.  Het was op grond van deze 
bevoegdheden dat aan de door de Bank gemaakte aanbevelingen, op haar 
verzoek, bindende kracht kon worden verleend.  De minister van Financiën 
moest die aanbevelingen echter vooraf goedkeuren. 
 Op het eerste gezicht lijkt het wel vreemd dat een wet de macht om 
aanbevelingen zonder bindende kracht te verstrekken vastlegde.  Het staat 
immers iedereen vrij aanbevelingen te doen; dit moet door geen wet worden 
geregeld.  De Bank had trouwens lang voor het inwerkingtreden van de wet 
van 1973 oproepen gericht tot de financiële instellingen om gedisciplineerd op 
te treden inzake kredietverlening.  Maar van zulke aanbevelingen ging niet 
hetzelfde gezag uit als van een wet.  De nieuwe wet vulde de bestaande 
procedures aan.  Het opnemen van een eerste stadium in de wet, met name de 
aanbeveling zonder bindende kracht, had tot doel aan deze aanbeveling een 
enigszins plechtig karakter te verlenen in de hoop dat het 'gezag' dat er vanuit 
ging, zou volstaan om de toepassing ervan te verzekeren zonder tot de 
uitvoering van dwangmaatregelen te moeten overgaan en, anderzijds, in de wet 
de bespreking van het stadium voor te bereiden waarin aan de aanbevelingen 
bindende kracht wordt verleend73. 
 
Het monetaire denkkader 
 
 In tegenstelling tot bepaalde zusterinstellingen, zoals de Nederlandsche 
Bank, heeft de Bank tijdens de periode 1959-1971, en ook voordien, geen echt 
uitgewerkte monetaire filosofie of doctrine ontwikkeld.  In Nederland was het 
president Holtrop die, voortbouwend op de ideeën van professor J. G. 
Koopmans in verband met neutraal geld begin van de jaren vijftig, de 
grondslagen legde voor de monetaire analyse74.  In België bestond er geen 
dominerende, scherp geformuleerde theorie, noch in academische kringen, die 
tot eind van de jaren zestig daarover weinig hebben gepubliceerd, noch bij de 
monetaire autoriteiten die het probleem van de doctrine niet uitdrukkelijk 
gesteld hebben.  Een en ander neemt niet weg dat een aantal medewerkers van 
de Bank, waaronder directeur Roland Beauvois en de latere gouverneur Alfons 
Verplaetse, een aantal artikels hebben gepubliceerd waarin de oogmerken van 
het monetaire beleid en de gebruikte instrumenten in een logisch analysekader 
werden geplaatst75.  Ook in haar Tijdschrift publiceerde de Bank over de 
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monetaire instrumenten en het gevoerde beleid, net als in haar jaarverslag.  Al 
met al gebruikte de meer pragmatisch ingestelde Bank vaak net dezelfde 
instrumenten als de Nederlandsche Bank. 
 
Algemene samenhang van het monetair beleid: finale doelstellingen, intermediaire 
doelvariabelen en instrumentarium 
 
 Sinds de jaren dertig van de twintigste eeuw maken economen bij hun 
analyse van de economische politiek onderscheid tussen de instrumenten en de 
doeleinden.  Elke overheidsinterventie in de financiële sector werkt - of heeft 
althans die bedoeling - rechtstreeks in op drie van de vijf finale doelstellingen 
van elk overheidsbeleid: een bevredigende economische groei, interne 
prijsstabiliteit en evenwicht in de transacties met het buitenland.  Via de 
interdependentie van de economische krachten wordt indirect ook de 
werkgelegenheid beïnvloed.  Alleen op de inkomensverdeling heeft het 
monetaire overheidsbeleid als dusdanig weinig of geen vat. 
 
De transmissie van de intermediaire doelvariabelen naar de uiteindelijke doelstellingen 
 
 Om bovengenoemde finale doelstellingen te bereiken - hoofddoel was 
daarbij de handhaving van de koopkracht van de Belgische frank, met andere 
woorden het streven naar stabilisatie van de interne en externe waarde van de 
munt - streefde de Bank drie intermediaire doelstellingen na: een gepast verloop 
van de schulden of kredieten van de bedrijven en gezinnen, een adequate 
ontwikkeling van de financiële besparingen van die economische subjecten en 
een geschikt verloop van het kapitaalverkeer met het buitenland.  Die tussen- 
of intermediaire doelstellingen waren dichterbij het instrumentarium gelegen 
doelgrootheden, waarvan de verwezenlijking een signaalfunctie bood voor het 
bereiken van de finale doelstelling.  Een tussendoel bezat een voorspellende 
waarde : de gedachte was dat een adequaat verloop van de kredietverlening aan 
bedrijven en particulieren gunstig was voor prijsstabiliteit en op de duur voor 
de economische groei.  Beide, prijsstabiliteit en economische groei, vormden 
de uiteindelijke doelstellingen. 
 Het wezenlijke van om het even welk krediet bestaat erin dat het de 
begunstigde in staat stelt meer te besteden dan zijn lopend inkomen.  Het 
krediet bezorgt aanvullende werkmiddelen aan een bedrijf of een particulier, 
maakt bestedingen mogelijk die anders niet hadden plaatsgehad en doet 
derhalve de vraag naar goederen en diensten toenemen.  Via de beïnvloeding 
van het volume van de verstrekte kredieten wou de Bank de marginale 
bestedingen, bijvoorbeeld consumptie of investeringen, van de economische 
subjecten met een financieel tekort mede reguleren, dit wil zeggen stimuleren 
of afremmen.  Een belangrijke beperking vloeide voort uit het feit dat voor de 
Bank de kredietverlening door de financiële instellingen aan de Staat buiten 
haar directe beleidsbereik lag; ze kon derhalve maar inwerken op een van de 
twee bronnen van de aanwas van de liquiditeitenmassa in de economie, de 
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kredietverlening aan bedrijven en particulieren en de liquiditeitscreatie via de 
betalingsbalans.  Zoals tussen droom en daad praktische bezwaren staan, was 
er in de financiële sfeer derhalve een kloof tussen de monetaire diagnose en de 
dagelijkse therapie. 
 Voor de Bank was het geheel van de overheidsuitgaven en het 
overheidstekort, zoals bepaald door regering en parlement, een gegeven 
waarop zij weinig of geen directe invloed had via maatregelen in de financiële 
sfeer.  Nolens volens moest de Bank zich ertoe beperken de financieringswijze 
van het overheidstekort in goede banen trachten te leiden.  Een en ander 
neemt niet weg dat de Bank het overheidstekort constant op de korrel nam. 
 Verder stond het vast dat de invloed op de schuldvorming door de 
bedrijven en de particulieren niet even groot was voor alle bestedings-
categorieën.  Hij was allicht het belangrijkst voor de investeringen in 
woningbouw en ook niet te onderschatten voor de investeringen en andere 
uitgaven van de bedrijven en de aankopen van duurzame consumptiegoederen, 
vooral personenwagens.  Op de andere uitgaven voor privé-verbruik was de 
invloed van de actie op de kredieten zeer gering, omdat slechts een zeer klein 
deel ervan met krediet werd gefinancierd. 
 De centrale bank kon de marginale bestedingen van de gezinnen en de 
bedrijven met een financieel overschot trachten te beperken of te stimuleren 
door het deel van hun beschikbaar inkomen dat zij in financiële activa 
belegden te verhogen of te verminderen.  Aldus kon ze ook de 
prijsontwikkeling, de groei en indirect ook de werkgelegenheid en de lopende 
transacties met het buitenland trachten te beïnvloeden.  Het was 
vanzelfsprekend gemakkelijker de vormen waarin het gezamenlijke financiële 
sparen wordt belegd - korte of lange termijn, binnenland versus buitenland - te 
beïnvloeden dan het gezamenlijk sparen zelf. 
 Die twee doelstellingen van het monetaire beleid - regulering van de 
kredietverlening aan de bedrijven en de particulieren en bevorderen van een 
adequaat verloop van hun financiële besparingen - hadden hoofdzakelijk 
betrekking op het interne evenwicht van de volkshuishouding, alhoewel alle 
maatregelen in dat vlak, via hun invloed op de bestedingen, onvermijdelijk ook 
het saldo van de lopende transacties met het buitenland beïnvloedden.  Het 
verloop van de invoer hing immers in grote mate af van de ontwikkelingen van 
de bestedingen van de binnenlandse economische subjecten, terwijl in- en 
uitvoer vanzelfsprekend ook werden beïnvloed door de verhouding van het 
binnenlandse tot het buitenlandse prijspeil, een verhouding die eveneens mede 
afhing van de mate waarin het interne evenwicht al dan niet werd gerealiseerd. 
 Via het realiseren van een evenwichtig kapitaalverkeer, de derde 
intermediaire doelstelling, wenste de Bank bij te dragen tot het externe 
evenwicht, met andere woorden de positie van de frank op de valutamarkt 
stabiel te houden.  Het externe evenwicht werd immers niet noodzakelijkerwijs 
gevrijwaard door een evenwicht in de lopende transacties met het buitenland 
alleen (dit wil zeggen het goederen- en dienstenverkeer en de overdrachten).  
Vandaar het belang van een gepast economisch en monetair beleid voor de 
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ontwikkelingen in de reële productie-, inkomens- en prijssfeer.  Doch de 
positie van de munt kon, zelfs bij evenwicht in de lopende rekening van de 
betalingsbalans, bedreigd worden door verstoringen in het kapitaalverkeer, die 
bijvoorbeeld teweeggebracht werden door renteverschillen ten opzichte van 
het buitenland.  Als de lopende verrichtingen met een tekort sloten, moest dit 
trouwens gefinancierd worden door een surplus op de kapitaalbalans van de 
privé-sector en/of door leningen van de openbare sector in vreemde valuta's 
en/of door interen op vroeger aangelegde deviezenreserves van de centrale 
bank. 
 
De transmissie van de instrumenten naar de intermediaire doelvariabelen: rente-instrumenten 
 
 Tarieven van de Bank 
 
 Als de Bank haar rentetarieven veranderde, - begin 1959 hanteerde de 
Bank liefst tien verschillende percentages - beïnvloedde dit uiteraard de 
kostprijs van het beroep van de financiële instellingen op de laatste 
kredietgever, of zij nu handelspapier verdisconteerden of voorschotten 
opnamen op onderpand van overheidspapier.  Die wijzigingen hadden nog een 
andere weerslag: op de geldmarkttarieven, de creditrentetarieven voor bij het 
publiek verzamelde werkmiddelen (termijndeposito's, spaarboekjes en 
obligaties) van de financiële instellingen en de debetrente.  Tot eind 1961 
waren zoals gezegd de voornaamste rentepercentages, bijvoorbeeld die van de 
schatkistcertificaten en de termijndeposito's bij de banken, zelfs min of meer 
automatisch gebonden aan het discontotarief van de Bank.  Ten gevolge van 
de geldmarkthervormingen werd deze starre binding losser gemaakt en werd 
het beloop van de rentepercentages sterker afhankelijk van de marktkrachten. 
 In de volgende jaren bleven twee categorieën van rentetarieven direct 
door het officiële disconto beïnvloed, zonder dat er echter een reglementaire 
binding bestond: het Herdiscontering- en Waarborginstituut (HWI) - 
markthouder voor handelspapier - leende voor zijn financieringen vooral op de 
geldmarkt, maar diende er steeds rekening mee te houden dat het eventueel 
zou moeten terugvallen op de centrale bank: zijn tarieven lagen dan ook tussen 
de - normaliter lagere - rentevoet van het daggeld en de rentevoet van de Bank 
voor dezelfde soort van papier.  De tarieven die de banken in rekening 
brachten voor hun korte kredieten aan bedrijven en particulieren werden vaak 
bij overeenkomst vastgesteld in verhouding tot de discontovoet van de Bank 
of van het HWI: ook de banken moesten immers rekening houden met een 
eventuele herfinanciering bij deze instellingen. Voor de investeringskredieten 
evenwel sloten de banken zich over het algemeen aan bij de rentetarieven van 
de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, die parallel liepen 
met die welke deze Maatschappij betaalde voor de middelen die zij op de 
kapitaalmarkt via de emissies van kasbons en obligaties opnam. 
 Behalve door haar discontovoet kon de Bank nog op verscheidene 
andere manieren invloed uitoefenen op de rentevorming, hetzij als adviseur 
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van de regering, bijvoorbeeld bij het bepalen van de emissievoorwaarden van 
de staatsleningen, hetzij door het hanteren van de instrumenten van de 
geldmarkt, hetzij ook via haar vertegenwoordiging in de directie van financiële 
overheidsinstellingen en in controle- of coördinatielichamen.  De Raad voor de 
Openbare Kredietinstellingen en het Centraal Bureau voor de Kleine 
Spaarders, bij voorbeeld, stonden onder het voorzitterschap van de 
gouverneur.  Voorts zij eraan herinnerd dat sedert 1962 de door de banken 
uitgekeerde maximumrente op de termijndeposito's in Belgische franken, die 
tot dan toe strikt aan de discontovoet was gebonden, in beginsel in overleg 
tussen de Bank en de Belgische Vereniging der Banken werd vastgesteld, met 
inachtneming van het marktsentiment, de stand van de betalingsbalans en het 
conjunctuurbeloop.  Als de banken een door de Bank redelijk geachte wijziging 
niet wensten door te voeren, beschikte de centrale bank als stok achter de deur 
over het wapen van de discontovoet of de monetaire reserve76.  Aan het einde 
van het onderhavige tijdvak werd de overeenkomst van 1962 vervangen door 
het Overlegcomité voor de creditrentetarieven waarvan de gouverneur 
voorzitter was.  De rente-afspraken in dit comité leverden evenwel geen 
wezenlijke bijdragen tot het monetaire beleid en werden deels ontkracht ten 
gevolge van de toegenomen ontwijkingsmogelijkheden via het buitenland.  
Bovendien werkten zij een aantal inefficiënties in de hand, vooral in de vorm 
van een overdreven expansie van de diensten en van het kantorennet van de 
banken (zie bijlage 1). 
 De wijziging van de creditrentetarieven was, naast de herfinanciering-
kost bij de Bank, van groot belang voor de kostprijs van de werkmiddelen van 
de financiële instellingen.  Harerzijds was gedurende de hele beschouwde 
periode de debetrente voor kortlopende discontokredieten en gewone 
kaskredieten in franken direct afhankelijk van de officiële tarieven van de Bank.  
Pas eind 1973 werd die automatische koppeling afgeschaft.  Voortaan zouden 
de banken hun debetrentepercentages op het verloop van de geldmarkttarieven 
afstemmen en niet langer blindelings de mutaties van het tarief van de Bank 
volgen.  Deze laatste juichte zulks toe, want zij pleitte sinds enkele tijd voor de 
desacralisering van haar discontovoet om haar rentebeleid op een soepelere 
wijze te kunnen voeren.  Een wijziging van de tarieven van de Bank werkte 
daarvóór dus in heel wat geledingen van de korte rente door. 
 In het tijdvak 1959-1971 werden de officiële tarieven 36 maal gewijzigd, 
gemiddeld dus iets minder dan drie maal per jaar.  Mutaties van de officiële 
rentes waren dus betrekkelijk weinig frequent en allerminst 'dagelijkse kost' in 
het financiële bestel.  Een wijziging van de discontovoet had iets sacraals 
waarbij de directie en regentenraad nooit over een nacht ijs gingen.  Zowel in 
het ene als in het andere gremium werden voors en tegens grondig tegenover 
elkaar afgewogen.  Steeds stoelde de beslissing op de analyse van een hele scala 
van conjunctuurindicatoren - productiecijfers, werkgelegenheidsindicatoren, 
prijsindexcijfers, verloop van de buitenlandse handel, bestedingen in de 
economie - en een diepgaande evaluatie van de positie van de frank op de 
valutamarkt.  Uit dat kluwen van indicatoren trachtte de Bank vooral de 
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omslagpunten van de conjunctuur te distilleren77.  Een moeilijke zaak.  Want ze 
beschikte toen nog niet over een synthetische conjunctuurcurve om het tijdstip 
van de omslagpunten - en het waarom ervan - te detecteren. 
 Alhoewel de Bank in bepaalde van haar publicaties de geldhoeveelheid 
soms als paradigma van het monetair beleid ten tonele voerde, speelde het 
verloop van die geldhoeveelheid doorgaans slechts een uiterst ondergeschikte 
rol bij beslissingen om de rente te wijzigen.  Voorts verzekerde de Bank zich 
altijd van de nodige rugdekking door de minister van Financiën.  Eenmaal de 
beslissing genomen, werd een en ander plechtig meegedeeld aan andere 
centrale banken en aan alle geledingen van het Belgische financiële bestel.  De 
topbankiers werden zelfs in 'audiëntie' door de gouverneur in zijn Hotel of 
kantoor ontvangen.  Met een zeker ontzag hoorden de bankiers daar de 
mededeling van de gouverneur aan.  Kritische vragen waren niet de bon ton, 
zeker eind van de jaren vijftig, begin van de jaren zestig. 
 
 Rentepercentages van overheidsuitgiften 
 
 Naast de Bank was de overheid, meer bepaald de minister van 
Financiën, een belangrijke medespeler in het geld- en kapitaalmarktgebeuren.  
Voor haar uitgiften, vooral die op lange termijn, maar ook die in de vorm van 
schatkistcertificaten, stelde de overheid uiteraard zelf het rendement vast.  Zij 
deed dat ook voor de tarieven van de uitgiften van overheidsbedrijven 
(bijvoorbeeld Belgische spoorwegen, Telegraaf en Telefoon, ...).  Zelfs de 
creditrentewijzigingen voor kasbons en obligaties uitgegeven door de openbare 
kredietinstellingen moesten het fiat van de minister van Financiën krijgen.  
Ook via deze weg werd invloed uitgeoefend op de geldmarkttarieven en de 
credit- en de debetrentes.  Wijzigingen in de rentepercentages voor de 
schatkistcertificaten, die door de Bank in nauw overleg met de Schatkist 
werden bepaald, beïnvloedden andere geldmarktrentetarieven.  Het rendement 
van de staatsleningen en andere openbare uitgiften op lange termijn was 
bepalend voor de hele schaal van de creditrente voor langlopende activa, gelet 
op de overwegende plaats van de obligaties van de openbare sector, met zijn 
enorme financieringsbehoeften, in de langlopende financiële besparingen.  Ten 
slotte werd de debetrente via twee wegen beïnvloed door de tarieven van de 
openbare uitgiften: enerzijds moesten de financiële instellingen, vooral de 
banken, normaal de wijzigingen in de kostprijs van hun geldmarktmiddelen 
veroorzaakt door rentewijzigingen voor het schatkistpapier doorberekenen in 
de kostprijs van hun eigen kortlopende kredieten; anderzijds werd de kostprijs 
van langlopende transacties (investerings- en huisvestingskrediet) rechtstreeks 
bepaald door de kostprijs van de werkmiddelen van de financiële instellingen - 
vooral openbare kredietinstellingen en spaarkassen - die deze kredietsoorten 
vooral verleenden.  Welnu, deze laatste kostprijs hing, zoals pas vermeld, 
precies in hoge mate af van de rentetarieven van de openbare leningen. 
 Rentewijzigingen beïnvloedden in principe elk van de drie 
bovengenoemde intermediaire doelstellingen.  Voor de vraag van bedrijven en 
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particulieren naar kredieten was dit zonneklaar.  Kostprijsverminderingen 
alleen volstonden echter niet altijd om de bedrijven en de gezinnen ertoe te 
brengen hun schulden sneller uit te breiden; andere factoren - 
omzetverwachtingen, inkomensontwikkeling - waren in dit opzicht wellicht 
van groter belang.  Anderzijds sorteerden renteverhogingen evenmin altijd 
effect.  In periodes van vraaginflatie werden de hogere rentelasten door de 
bedrijven vaak gewoon in de verkoopprijzen doorberekend.  Voorts hing de 
invloed van rentewijzigingen op de kredietvraag van de kredietsoort af.  Het 
effect ervan was zeer gering bij het verbruikskrediet, groter voor het 
bedrijfskrediet en wellicht het belangrijkst voor het huisvestingskrediet. 
 Door het rendement van de financiële activa te veranderen, hoopten de 
monetaire autoriteiten het financiële spaarvolume van de gezinnen en 
bedrijven te beïnvloeden.  De ervaring in België toonde evenwel aan dat er 
geen direct verband bleek te bestaan tussen de totale financiële besparingen en 
het rentepeil; die spaarquote werd veel meer bepaald door andere factoren, 
zoals de ontwikkeling van het beschikbare inkomen van de gezinnen en de 
bedrijven en de conjunctuurtoestand.  Wel waren de rendementsverschillen 
tussen de diverse vormen van financiële activa van aanzienlijk belang voor de 
samenstelling van het sparen.  In de eerste plaats hing het af van de rentestand 
in België in vergelijking met die in het buitenland, welk aandeel van de 
financiële besparingen in België en in het buitenland werd belegd; natuurlijk 
speelden verwachtingen ten aanzien van de wisselkoersevoluties hierin beslist 
eveneens een grote rol, zeker in sommige periodes.  Ook de samenstelling van 
de financiële besparingen in het binnenland - monetaire kasmiddelen, andere 
activa op korte termijn, activa op lange termijn - werd in hoge mate bepaald 
door het verloop van de respectieve rentetarieven van de diverse categorieën 
activa. 
 Hiervoor werd reeds gesteld dat het rentebeleid een invloed heeft op het 
kapitaalverkeer met het buitenland via de al dan niet grote voorkeur voor 
beleggingen van bedrijven en gezinnen in het buitenland.  Het rente-ecart met 
het buitenland was eveneens een bepalende factor voor de beleggingen en de 
kredietopnemingen van niet-ingezetenen in België. 
 
De transmissie van de instrumenten naar de intermediaire doelvariabelen: de kwantitatieve 
instrumenten 
 
 De kredietvraag kon niet alleen door de rente, maar ook door 
kwantitatieve instrumenten worden beïnvloed.  Deze laatste instrumenten 
behoorden veeleer tot het ressort van de regering.  Ze kon de vraag van de 
gezinnen naar bepaalde kredietsoorten - leningen voor woningbouw en 
verbruikskredieten - bemoeilijken of vergemakkelijken door de reglementering 
ervan te verstrakken of te versoepelen.  Soms wijzigde de regering bovendien 
de maximale lastenpercentages die bij verkoop op afbetaling en persoonlijke 
leningen mochten worden aangerekend78. 
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 In de jaren 1959 tot 1964 gebruikte de Bank vooral het rente-instrument 
om het kredietvolume, en vandaar de bestedingen in de economie, te 
beïnvloeden.  Allengs groeide het besef dat het niet volstond haar eigen 
kredietvolume te regelen, maar dat ze ook het kredietvolume van de financiële 
instellingen moest kunnen beïnvloeden.  Hierbij ging de Bank gebruik maken 
van een waaier van instrumenten die het kredietaanbod beïnvloedden.  Daarbij 
werden twee wegen bewandeld: hetzij door een beperking van de 
kredietcapaciteit van de financiële instellingen, met name door op hun 
liquiditeit in te werken, hetzij door een rechtstreekse begrenzing van de door 
de banken verleende kredieten. 
 
Typologie van de liquiditeitsinstrumenten 
 
 Het beleid waarmee de liquiditeit van de financiële instellingen 
beïnvloed werd, kon verschillende vormen aannemen: invoering van een 
monetaire reservecoëfficiënt (mogelijk sinds 1961, en voor de eerste maal 
toegepast in 1964), bepalen van herdiscontoplafonds (ingevoerd in 1969) en 
voorschottenquota (vanaf 1974 en dus buiten het bestek van dit boek), 
begrenzing van de contante wisselpositie à la hausse of à la baisse van de 
banken, verplichte beleggingen in overheidspapier. 
 Het liquiditeitsbeleid had te maken met de functie van de Bank als lender 
of last resort.  Zij bepaalde via bovengenoemde instrumenten de mogelijkheid 
van de financiële instellingen om hun tegoeden bij de centrale bank te stijven, 
met andere woorden de mogelijkheid zich bij haar aanvullende kasmiddelen - 
biljetten of tegoeden in rekening-courant - te verschaffen om het hoofd te 
bieden aan de behoeften van de clientèle.  De liquiditeitsinstrumenten troffen 
de kredietverlening door de Belgische financiële instellingen maar lieten andere 
financieringskanalen min of meer open; weliswaar gingen de bedrijven en de 
particulieren - voor de gezinnen vrijwel de totaliteit - hoofdzakelijk schulden 
aan bij de financiële instellingen maar er waren toch andere kanalen die een 
liquiditeitsbeleid niet raakte: het direct beroep van de bedrijven op de 
kapitaalmarkt via de uitgifte van obligaties en aandelen - traditioneel beperkt 
omdat de Staat met zijn enorme kapitaalhonger de andere kredietvragers uit de 
markt drumde - het krediet van bedrijf tot bedrijf dat uiterst moeilijk kon 
worden gereguleerd en het beroep op krediet in het buitenland.  Vooral 
kortlopende kapitaalinvoer kon door binnenlandse middelenschaarste of -
duurte worden geïnduceerd. 
 In hoever een liquiditeitenbeleid doeltreffend was, kan moeilijk worden 
bepaald.  De liquiditeit van een financiële instelling is niet gemakkelijk te meten 
aangezien men niet alleen rekening mag houden met de reële kasmiddelen 
maar ook en vooral - het gaat om het belangrijkste en bovendien meest 
schommelende deel van de liquiditeit - met de potentiële kasmiddelen, dit wil 
zeggen de nog niet gerealiseerde mogelijkheden van de financiële instellingen 
om zich kasmiddelen te verschaffen.  Veel hing ook af van het peil dat de 
liquiditeit van de financiële instellingen bereikte.  Als de instellingen van 
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oordeel waren dat hun liquiditeit een niet meer in te krimpen minimum had 
bereikt (of bijna), kon een licht aanvullende beperkende maatregel zeer veel 
effect sorteren.  Een zeer belangrijke liquiditeitsreductie kon dan weer slechts 
weinig invloed hebben als de liquiditeit van de financiële instellingen ex-ante 
zeer ruim was. 
 Krachtens haar statuten mocht de Bank onder meer handelspapier 
disconteren en rekening-courantkredieten verlenen op onderpand van 
overheidspapier.  De voorwaarden die voor deze herfinancieringmogelijkheden 
golden, waren deels door de statuten (onveranderlijke voorwaarden), deels 
door de Bank zelf (veranderlijke voorwaarden) bepaald.  Afgezien van de 
statutaire voorwaarden viel het aldus door de Bank ter beschikking gestelde 
krediet onder haar discretionaire macht79. 
 De Bank verleende voorschotten in rekening-courant tegen effecten, 
aan banken, openbare instellingen, diverse privé-instellingen en particulieren80.  
De voorschotten aan de banken werden verleend ter dekking van hun 
behoeften aan kasgeld.  De banken deden hierop een beroep bij gebrek aan 
mogelijkheden op de markt, met name voor het aanzuiveren van hun 
debetsaldo bij het afsluiten van de verrekening.  Kredieten werden aan 
handelaren, industriëlen en particulieren verleend om te voorzien in 
uitzonderlijke en tijdelijke kasbehoeften; kredieten werden ook toegestaan aan 
particulieren om redenen van sociale hulpverlening.  De tarieven verschilden al 
naar het in pand gegeven effect tot bij de invoering van één enkel tarief op 
2 maart 1972.  De looptijd van het krediet was in beginsel onbeperkt, maar de 
kredietnemer mocht de kredieten slechts voor korte periodes opnemen.  Voor 
particulieren bedroeg de (verlengbare) looptijd van het verleende krediet 
maximaal achttien maanden. 
 In 1969 voerde de Bank een nieuw stelsel van herdisconto- en 
visumplafonds voor de banken in.  In tegenstelling met de vroegere regeling, 
die vooral tegemoet kwam aan solvabiliteitsoverwegingen, beoogde het nieuwe 
stelsel de aanpassing van de bankliquiditeit aan de doelstellingen van de 
monetaire politiek: voorshands moest de uitzonderlijk snelle aangroei van de 
portefeuille handelspapier van de Bank tot staan worden gebracht.  Het 
plafond van elke bank was vastgesteld in verhouding tot het gemiddelde 
bedrag van haar deposito's in Belgische franken, obligaties, kasbons en eigen 
middelen.  Het vaststellen van de plafonds in verhouding tot de werkmiddelen 
was met name gerechtvaardigd door het feit dat de seizoenmatige of 
incidentele opvragingen van deposito's tot de voornaamste factoren behoren 
die tot een beroep op de kredietgever in laatste instantie konden leiden.  Had 
een bank haar plafond bereikt, dan kon zij geen wissels meer laten viseren of 
disconteren bij de Bank.  Het plafond had zowel betrekking op het bedrag van 
de geherdisconteerde wissels als op dat van de geviseerde wissels.  Aldus werd 
rekening gehouden met de verscheidenheid in de specialisatie van de banken 
op het gebied van binnenlandse of buitenlandse financieringen81. 
 De kasmiddelen van de financiële instellingen werden onder meer 
gestijfd als de Staat voorschotten opnam bij de Bank (rechtstreeks op zijn 
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marge of via de afstand van geleende deviezen).  De Staat gaf dat geld immers 
weer uit in de vorm van betalingen voor dienstverlening, levering van goederen 
of van lonen, sommen die op hun beurt deels op rekeningen en spaarboekjes 
verschenen.  Wenste men ze te beperken, dan moest men ervoor zorgen dat de 
Staat voldoende middelen kon krijgen via andere kanalen, met name de 
financiële instellingen zelf, die aldus hun kredieten aan de bedrijven en 
gezinnen minder konden uitbreiden.  Vandaar dat de Bank er, in het raam van 
een op kredietbeperking gericht beleid, de financiële instellingen soms toe 
verplichtte hun portefeuille overheidspapier op een bepaald peil te handhaven 
of een vast deel van de aanvullende werkmiddelen in overheidspapier te 
beleggen. 
 Ten aanzien van deze liquiditeitsinstrumenten zij opgemerkt dat zij 
steeds in combinatie met elkaar werden gebruikt.  Immers, één bron van 
liquiditeiten van de financiële instellingen beperken, zonder meteen de 
mogelijkheid uit te schakelen dat die beperking teniet werd gedaan door een 
groter beroep op een ander kanaal, had weinig zin.  Zo moest men, als men 
een monetaire reserveverplichting oplegde, erover waken dat de financiële 
instellingen deze niet financierden door hun portefeuille overheidspapier te 
verminderen of minder uit te breiden, zo niet bleef het verwachte effect op de 
kredieten aan bedrijven en particulieren achterwege. 
 
Rechtstreekse kredietbegrenzing 
 
 Naast het liquiditeitsbeleid bestond de mogelijkheid de door de 
financiële instellingen aan de privé-sector verleende kredieten rechtstreeks te 
beperken.  Dit instrument was wellicht meer doeltreffend dan de indirect 
werkzame liquiditeitspolitiek, maar kon, vooral als het lang werd toegepast, 
omzeild worden door een ruimer beroep op alternatieve financierings-
kringlopen.  In een sterk geïnternationaliseerde economie namen grote 
bedrijven en multinationals eenvoudig kredieten in het buitenland op.  Alleen 
kleine en middelgrote ondernemingen en vooral particulieren bleven in de 
greep van het beleid.  Ten slotte mag niet vergeten worden dat uniforme 
groeipercentages concurrentievervalsend werkten, aangezien ze de op een 
bepaald ogenblik bestaande toestand gewoon extrapoleerden.  Vanaf 1964 
heeft de Bank met tussenpozen rechtstreeks grenzen vastgesteld voor de 
expansie van de kredieten die de financiële instellingen aan de bedrijven en de 
particulieren verleenden82. 
 Ten slotte zij vermeld dat het inwerken op de schuldvorming via 
kwantitatieve instrumenten eveneens een rente-effect heeft: als het krediet 
schaarser is, wordt het, ceteris paribus, ook duurder.  Via dat rente-effect 
werkte een actie op vlak van het kredietaanbod dan ook tegelijk indirect op de 
kredietvraag in.  De kwantitatieve instrumenten konden ook een invloed 
hebben op het kapitaalverkeer met het buitenland.  Door de kredietverlening 
in België te beperken, vermeed men dat bedrijven en particulieren middelen ter 
beschikking zouden hebben om ongewenste kapitaaluitvoer, bijvoorbeeld van 
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speculatieve aard, te financieren.  Een van de bovengenoemde kwantitatieve 
instrumenten werkte bovendien rechtstreeks in op het kapitaalverkeer met het 
buitenland, met name de begrenzing van de deviezenposities van de banken, 
waardoor die in hun lenings- of uitleningsmogelijkheden van vreemde valuta's 
werden gekortwiekt. 
 
De monetaire diagnose en therapie in de praktijk 
 
De macro-economische achtergrond 
 
 Gedurende het hier beschouwde tijdvak - dat grotendeels samenvalt met 
de zogenaamde golden sixties, tevens een periode van maatschappelijke 
vernieuwingen en het in twijfel trekken van traditionele normen en waarden - 
bedroeg de gemiddelde jaarlijkse reële groei van het bruto binnenlands product 
(bbp), de door de volkshuishouding geproduceerde goederen en geleverde 
diensten, bijna 5 procent.  Vanzelfsprekend bleef het groeitempo niet altijd op 
hetzelfde peil.  Fasen van conjunctuurversnelling wisselden af met cyclische 
vertragingen, die zich voordeden als gedempte cyclussen.  Het laagste 
groeipercentage met 2,5 procent werd opgetekend in 1966, de krachtigste groei 
deed zich voor in 1964: 6,6 procent.  Ook in de jaren 1969 en 1970 was de 
economische ontwikkeling indrukwekkend, namelijk 5,7 en 6,0 procent83. 
 Bovengenoemd gemiddeld percentage werd voordien nooit gehaald en 
zou nadien ook niet meer worden bereikt.  De totale werkgelegenheid steeg 
meer dan de beroepsbevolking, waardoor de werkloosheidsgraad, uitgedrukt in 
procenten van de tegen werkloosheid verzekerde bevolking, een historisch 
minimum van 2,2 procent bereikte in 1964.  In feite een toestand van full 
employment.  Nadien steeg de werkloosheidsgraad lichtjes tot 4,4 procent in 
1968, maar in 1971, eindpunt van de hier beschouwde periode, bedroeg hij 
opnieuw slechts 2,8 procent.  De gemiddelde jaarlijkse inflatie bedroeg wel 
4,3 procent.  Dit cijfer lag nochtans lager dan in de ons omringende landen, de 
Bondsrepubliek uitgezonderd.  Bij dit beeld moet onmiddellijk worden 
aangetekend dat in het onderhavige tijdvak een gebeurtenis plaatsvond die het 
evenwicht van de economie bedreigde, de forse loonstijging van meer dan 
10 procent in de jaren 1964, 1970 en 1971.  De loonsverhoging leidde niet tot 
een verslechtering van de internationale Belgische concurrentiepositie.  Tegen 
het einde van de beschouwde periode werden zelfs grote overschotten op de 
lopende rekening van de betalingsbalans opgetekend. 
 
Van 1959 tot 1963: klassiek rentebeleid en interventies op de valutamarkt 
 
 In het recessiejaar 1958, het bruto binnenlands product stagneerde in 
vaste prijzen, had de Bank haar tarieven met 1 procent verlaagd om de 
conjunctuur aan te wakkeren.  Begin 1959 verminderde ze haar discontovoet 
opnieuw, ditmaal met 0,25 procent84.  Daardoor wilde ze de neerwaartse druk 
op de langetermijnrente opvoeren om de investeringen te vergemakkelijken.  
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Zulks beantwoordde aan de wens van de regering en het bedrijfsleven om via 
niet te dure kredietfaciliteiten de economische heropleving te financieren85.  
Met uitzondering van Zwitserland was het peil van de discontovoet van de 
Bank het laagste in Europa.  In november verklaarde gouverneur Ansiaux nog 
dat de Bank er niet aan dacht het roer om te gooien86.  De economische 
heropleving was nog niet zo afgetekend als in andere landen, het verloop van 
de bankkredieten was onder controle en er doemden geen inflatoire tendensen 
op aan de horizon van prijzen en lonen.  Alleen de betalingsbalans zou baat 
hebben bij een hausse van de rente, aangezien de Bank sedert het begin van 
1959 wat vreemde valuta's had verloren.  Gelet op het niveau van de reserves, 
bleef het verlies evenwel draaglijk87.  Toch waren er al tekenen aan de wand dat 
de rentebodem bereikt was.  Op de geldmarkt waren bepaalde rentetarieven al 
aan het stijgen; zo lag de rente van het schatkistpapier op vier maanden 
(2,75 procent) hoger dan die van de rentenfondscertificaten met eenzelfde 
looptijd (2,50 procent).  Om die dispariteiten te vermijden, had de Bank haar 
discontovoet moeten optrekken, een maatregel die volgens Ansiaux niet 
raadzaam was uit het oogpunt van het bedrijfsleven.  De verhoging van de 
rentepercentages van de schatkistcertificaten en een stabiele discontovoet 
waren een compromis.  Dit hield rekening met de onvermijdelijke weerslag van 
de financieringsproblemen van de Schatkist op het rentepeil en, aan de andere 
kant, met de noodzaak om de stijging van de discontovoet zoveel mogelijk te 
verdagen om de economische heropleving niet te fnuiken88. 
 
De invloed van de Kongocrisis op het beleid 
 
 Begin 1959 was de positie van de Belgische frank op de valutamarkt 
verzwakt naar aanleiding van devaluatiegeruchten in het kielzog van de 
waardevermindering van de Franse frank en troebelen in Leopoldstad, de 
hoofdstad van het toenmalige Belgisch-Kongo.  Op de gereglementeerde 
markt diende de Bank massaal te interveniëren om de koers van de dollar op 
de pariteit van 50 frank te houden.  Op de vrije markt kwam de Bank 
aanvankelijk niet tussenbeide en liep de koers van de financiële dollar tot 
53 frank op89.  Met ingang van 14 januari ging de Bank evenwel tot 
zogenaamde 'peilingen', beperkte interventies van enkele honderdduizenden 
dollars, op de vrije markt over.  Ze kwam niet rechtstreeks tussenbeide, maar 
via correspondenten, hetzij de Bank of England, voor rekening van de Banque 
centrale du Congo Belge et du Ruanda Urundi (BCCBRU), hetzij 
wisselmakelaars90.  Iedere dag wees de Bank haar correspondenten een 
minimuminterventiekoers aan die grosso modo overeenkwam met de eerste 
dollarnoteringen van de ochtend.  Zo vermeed ze dat kopers in de loop van de 
dag op een afwezigheid van tegenpartijen zouden stoten.  De centrale bank 
voorkwam aldus koersstijgingen, maar er werd geen echte druk à la baisse 
uitgeoefend.  Om seizoenmatige spanningen naar aanleiding van toerisme-
uitgaven te vermijden, begon de Bank de biljettenmarkt bovendien van 
buitenlandse coupures te voorzien91. 
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 Met ingang van februari herstelde de frank zich op de officiële markt; op 
een bepaald moment moest de Bank de daling van de dollar er zelfs afremmen 
om het agio van de financiële dollar tegenover de commerciële, toen 3 procent, 
niet te laten uitdijen.  Tevens bleef ze op de vrije markt de dollarkoers drukken 
om deze geleidelijk binnen de noteringsgrenzen (49,625 en 50,375 frank) van 
de officiële markt terug te brengen92.  Ze slaagde daar niet in en omstreeks 
midden maart kwam er op de vrije markt een labiel evenwicht tot stand bij 
koersen die schommelden om en bij de 50,65 à 50,70 frank93.  In feite bleef de 
Bank er op een bescheiden wijze interveniëren om de koersschommelingen te 
temperen, zonder zich evenwel tegen de fundamentele tendens te verzetten94.  
Deze was sowieso op deviezenafvloeiing gericht.  Omdat ze niet te controleren 
waren, werden de reisuitgaven, behoudens die van de reisbureaus, naar de vrije 
markt verwezen en de Belgische betalingsbalans van toerisme-uitgaven was nu 
eenmaal deficitair; niet-ingezetenen maakten beleggingen in Belgische 
waardepapieren, onder meer koloniale aandelen zoals die van de Union 
Minière du Haut-Katanga, te gelde; Belgen gingen meer en meer beleggen in 
vreemde valuta's om hun effectenportefeuille te diversifiëren en het 
renteverschil tussen de tarieven op de Amerikaanse en Belgische geldmarkten 
had zich uitgediept.  De vastheid van de financiële dollar had nog een andere 
oorzaak: buitenlanders beschouwden de Belgische frank niet langer als een 
'toevluchtsmunt', zoals de Zwitserse frank95.  Alleen in periodes van hevige 
spanningen op de valutamarkt liet de Bank de koersen op de vrije markt de 
vrije teugel omdat het agio van de dollarkoers op deze markt tegenover die van 
de officiële markt dan een doeltreffend middel was om de kapitaaluitvoer af te 
remmen.  In 'normale' periodes was dat niet het geval, vandaar vaak 
systematische maar bescheiden interventies.  In mei 1959 kwam de Bank tot 
een overeenkomst met de minister van Financiën, waarbij de Schatkist het 
provenu van bepaalde buitenlandse overheidsleningen voortaan op de vrije 
markt zou afzetten, de normale gang van zaken omdat het kapitaaltransacties 
waren.  Dit zou een tegengewicht vormen voor particuliere kapitaaluitvoer en 
een dempende werking uitoefenen op het koersverloop96.  De Bank beperkte 
haar eigen interventies vooralsnog tot de bevoorrading van de biljettenmarkt.  
In mei was er op die markt een sterke vraag vanwege de op gang komende 
toerisme-uitgaven en het vertrek van Italiaanse mijnwerkers die spaargelden in 
de vorm van biljetten repatrieerden naar hun vaderland. 
 In de herfst van 1959 deden er geruchten de ronde dat de twee markten 
zouden worden gefuseerd.  Dit was een gevolg van een verkeerde interpretatie 
van een gedachtewisseling tijdens de jaarvergadering van het IMF over de 
afschaffing van wisselkoersbeperkingen.  Hierop volgde een spectaculaire 
baisse van de meeste vreemde valuta's tegenover de frank, zowel op de 
gereglementeerde als de vrije markt.  Op deze laatste markt flirtte de koers van 
de dollar met de pariteit van 50 frank.  De Bank bleef beperkte bedragen 
afzetten op de vrije markt om de baisse te consolideren97. 
 Midden december 1959 was Ansiaux van oordeel dat men op 
rentegebied op een keerpunt stond.  De hausse van de rente in de VS had een 
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aanzuigingseffect op de vlottende kapitalen.  Ook België ondervond daarvan 
de weerslag.  Op 24 december voerde de Bank een gedifferentieerde verhoging 
van haar rentepercentages door, via een verhoging van de basisdiscontovoet 
met 0,75 procent en die van de voorschotten op onderpand met 0,25 procent.  
Zodoende kwam de discontovoet op 4 procent, het peil van de Duitse, 
Amerikaanse, Engelse en Franse tarieven.  De kleinere verhoging van het 
voorschottentarief beperkte de aanpassing van de debetrentes bij de banken 
aangezien de banken het tarief voor hun kaskredieten op het 
voorschottentarief van de Bank baseerden98.  Met een discontovoet van 
4 procent stemde volgens de regeling van 1957 evenwel een rentevoet van 
3,25 procent voor de rentenfondscertificaten overeen.  Vergeleken met de 
buitenlandse geldmarkttarieven was dit niveau te laag.  Om concurrerend te 
zijn, moesten de certificaten van het Rentenfonds 3,75 procent renten.  
Volgens de Bank kon dit zonder aanvullende verhoging van de discontovoet 
dankzij een vermindering van 0,75 tot 0,25 procent van het conventioneel 
verschil tussen haar rentevoet en die van de rentenfondscertificaten.  Dit 
geschiedde op 4 januari 196099. 
 Tijdens het eerste halfjaar van 1960 verkeerde de valutamarkt doorgaans 
in rustig vaarwater.  De onlusten in Kongo kort na de onafhankelijkheid op 
30 juni 1960 lieten de markt evenwel niet onberoerd.  De publieke opinie was 
erg ongerust.  Ook de toestand van de openbare financiën baarde zorgen.  
Interventies, zowel op de officiële als de vrije markt, hadden vrijwel geen 
matigende invloed op de dollarkoers.  Voor het hele jaar cedeerde de Bank de 
tegenwaarde van 10 miljard frank op de vrije markt.  (Bijlage 2 achteraan in dit 
boek geeft een overzicht van de interventies van de Bank op de twee markten 
tijdens het hier beschouwde tijdvak).  De Bank liet de koers van de dollar 
oplopen en op 20 juli bij de opening van de markt deelde ze de handelaars mee 
dat ze op de officiële markt niet zou verkopen beneden 50 frank en op de vrije 
markt niet beneden 50,50 frank.  Op de vrije markt kwam de Bank nog even 
tussenbeide om een echte speculatie te voorkomen.  Vanaf 22 juli trok ze zich 
terug om het remmende effect van de koersstijging op de kapitaaluitvoer niet 
in de weg te staan.  Later, als alles weer rustig zou zijn, zou ze haar interventies 
misschien hervatten om de baisse te verhaasten100.  Devaluatiegeruchten en een 
canard omtrent een wederinvoering van de wisselcontrole wakkerden eind juli - 
begin augustus 1960 de onrust aan.  De Bank diende en masse te interveniëren 
om de koers van de officiële dollar op 50 frank of iets meer vast te pinnen101.  
Ze liet de vrije markt aan zichzelf over en de dollarkoers steeg daar 
sprongsgewijs tot meer dan 54 frank.  Kopers leken er geen tegenpartij meer te 
vinden en de vrije koers steeg enigszins in "het luchtledige"102.  Cliënten vroegen 
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deposito's bij de banken op en de aan de bedrijven en particulieren toegestane 
kredieten werden ruimer aangesproken.  De Bank kon niet lijdzaam toezien103.  
Ze toonde zich restrictiever inzake voorschotten op onderpand, onderzocht 
het ter disconto aangeboden papier met argusogen en maakte vooral het 
krediet duurder.  Op 4 augustus 1960 verhoogde de Bank haar waaier van 
rentepercentages vrijwel over de hele linie met een vol procentpunt; het 
basistarief kwam aldus op 5 procent104.  Na de verhoging van de discontovoet 
volgde een zekere ontspanning, ook op de vrije markt105.  In de herfst herstelde 
de frank zich106.  Eind oktober was de dollarkoers op de officiële markt tot 
beneden de officiële pariteit gedaald, komende van 50,25 frank op 3 augustus 
1960.  Tijdens dezelfde tijdsspanne was de dollarkoers op de vrije markt 
teruggelopen van 54,125 tot 50,60 frank107.  Nadien kocht de Bank aanzienlijke 
hoeveelheden vreemde valuta's op de officiële markt en liet de koers van de 
dollar er zelfs zakken om haar aankopen te beperken.  Het aanbod hield 
evenwel aan en de Bank moest in november dollars kopen tegen de onderste 
interventiegrens van 49,625 frank.  Op de vrije markt overschreed de 
dollarkoers nauwelijks de pariteit van 50 frank108. 
 Tegen het einde van het jaar onderzocht de Bank de toestand opnieuw.  
De frank had zich gaandeweg verstevigd, op de geldmarkt was er een 
ontspanning ingetreden en ook de buitenlandse obstakels vormden geen 
hinderpaal meer om in principe terug te keren naar de status quo ante bellum op 
het rentefront.  Toch spoorden een aantal factoren tot voorzichtigheid aan.  
De buitenlandse reserves hadden een aderlating van 8,5 miljard ondergaan in 
juli-augustus 1960 en daarvan was nog maar 3,5 miljard teruggewonnen.  
Voorts was de Staat van plan een obligatielening uit te geven en hij had zopas 
rente en uitgifteprijs ervan publiek gemaakt.  Een verlaging van de 
discontovoet zou de marktvoorwaarden onvermijdelijk wijzigen met alle 
mogelijke gevolgen van dien voor het succes van de lening.  Het doorkruisen 
van het rentebeleid van de Bank door de emissiepolitiek van de regering zou 
een recurrent verschijnsel worden.  Ten slotte kon de bespreking van het 
wetsontwerp over de zogenaamde 'Eenheidswet' van Gaston Eyskens (zie 
hoofdstuk 4) het politieke klimaat vertroebelen.  Toch bleef het nodig de 
buitenlandse handel te ontwikkelen, gezien de weerslag van het verlies van 
Kongo op de betalingsbalans.  Na alle voors en tegens te hebben afgewogen, 
besloot het comité een beperkte maatregel te nemen ten bate van de Belgische 
afzet in het buitenland109.  Met ingang van 10 november 1960 werd de 
discontovoet voor bankaccepten uitgegeven ter vertegenwoordiging van 
goederenuitvoer van 5 tot 4 procent verlaagd.  De andere rentetarieven bleven 
vooralsnog ongewijzigd. 
 
De stakingen tegen de Eenheidswet verzwakken de positie van de frank 
 
 Tegen het einde van het jaar veranderde de toestand op de valutamarkt 
onder invloed van politieke spanningen en de stakingen tegen de Eenheidswet.  
De Bank moest vreemde valuta's verkopen en de koers van de dollar op de 
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gereglementeerde markt steeg duidelijk tot boven het laagste interventiepeil.  
De financiële dollar reageerde op een soortgelijke wijze en het verschil tussen 
de dollarnotering op de beide markten liep tot circa 2 procent op110.  Begin 
1961 bleef de frank onder druk staan.  De stakingen remden de 
exportontvangsten af en buitenlanders zetten tegoeden in convertibele 
Belgische franken in vreemde valuta's om.  De boodschap van president John 
Kennedy op 30 januari 1961 waaruit zijn vaste wil bleek om de waarde van de 
dollar intact te houden, bracht bovendien een herstel van de Amerikaanse 
munt teweeg.  De Bank die door haar voorraad deviezen zat - haar contante 
tegoeden in vreemde valuta's waren geïmmobiliseerd ten gevolge van 
termijnverplichtingen tegenover de Schatkist - moest zelfs goud verkopen om 
op de markt tussenbeide te kunnen komen.  De koers van de dollar lag boven 
de pariteit op de officiële markt en het verschil tussen de dollarkoers op de 
twee markten diepte zich tot meer dan 3 procent uit111.  Tot omstreeks begin 
mei bleef de toestand op de valutamarkt vrij gespannen.  Op de 
gereglementeerde markt kon dit toegeschreven worden aan het gebrek aan 
evenwicht in de handelstransacties onder meer ten gevolge van het spel van de 
zogenaamde leads and lags.  Bovendien ondervond de export nog altijd de 
weerslag van de stakingen in januari.  Uit een en ander volgt dat de Bank geen 
enkele reden had om een revaluatie van de frank voor te stellen in het kielzog 
van de opwaardering van de Duitse mark en de Nederlandse gulden begin 
maart 1961112.  Omdat een deel van de buitenlandse schuld niet op termijn was 
gedekt, bracht de revaluatie van de mark en de gulden een verlies van 
500 miljoen frank mee voor de Staat113.  Volgens minister van Financiën Jean 
Van Houtte waren de leningen in vreemde valuta's het gevolg van de weigering 
van de Bank om meer Belgische franken via de kredietmarge van de Staat bij 
de Bank te leveren.  Als de Bank nu ook een limiet wilde stellen aan de 
termijnverplichtingen - de Bank wou die inderdaad niet tot in het oneindige 
uitbreiden - dan zou de minister de relaties tussen de Bank en de Staat opnieuw 
willen bekijken.  Het bleek uiteindelijk een loos dreigement. 
 Omstreeks 10 mei maakte de hausse van de vreemde valuta's op de 
gereglementeerde markt plaats voor een langzame daling.  De export had zich 
hersteld en de terugkeer naar politiek normale verhoudingen had de 
gemoederen bedaard.  Toch bleef de Bank bezorgd over het hardnekkige agio 
van de financiële dollar tegenover de commerciële: de afwijking bedroeg soms 
3,5 procent114.  Later op de maand mei liep de afwijking terug tot ongeveer 
2 procent.  De Bank nam zich voor de beweging te steunen gezien "het 
psychologische belang van een toenadering tussen de vrije en de gereglementeerde koers"115.  
De kritische houding van het monetair comité van de EEG was hieraan 
wellicht ook niet helemaal vreemd116.  De Bank intervenieerde voor bescheiden 
bedragen - 2.950.000 dollar voor de hele maand mei - zodra de dollarkoers op 
de gereglementeerde markt beneden de pariteit was gedaald.  In juni-juli 
breidde de vastheid van de frank op de gereglementeerde markt zich tot de 
vrije uit; de dollarkoers liep er trapsgewijs terug tot 50,20 frank en zelfs 49,95 à 
49,975 zonder interventies van de Bank.  De markt werd ruim voorzien met 
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middelen die afkomstig waren van Kongo117.  In feite was er in juli 1961 geen 
verschil meer tussen de beide koersen118.  In augustus 1961 moest de Bank de 
dollar massaal ondersteunen om te beletten dat zijn koers tot het onderste 
interventiepunt zou dalen.  Op de vrije markt daalde de dollarkoers weer tot 
beneden de pariteit.  In dergelijke omstandigheden vroegen directie en 
regentenraad zich soms af of het opportuun was de vrije markt te 
handhaven119. 
 Het was dus om evenwichtsredenen met het buitenland tijdens een 
moeilijke periode - de Kongoperikelen en de stakingen rond de Eenheidswet - 
dat de Bank de discontovoet die zij in augustus 1960 had verhoogd een jaar 
lang onveranderd liet.  Pas in augustus 1961 ging de Bank opnieuw tot de actie 
over.  Het hele rentescala werd met 0,25 procent verlaagd.  De ontspanning op 
de vrije valutamarkt en de verbetering van de lopende rekening van de 
betalingsbalans vormden de belangrijkste beweegredenen120.  Om interne 
motieven, de hoogconjunctuur hield aan, bleef de omvang ervan evenwel 
beperkt.  Soortgelijke overwegingen leidden tot een nieuwe even beperkte 
daling van de tarieven van de Bank op 28 december 1961.  Het is dan ook 
onbegrijpelijk dat een econoom als professor Fernand Baudhuin van de 
Leuvense universiteit op gezag van de vroegere Reichsbankpresident Hjalmar 
Schacht pleitte voor 'monetaire expansie'; volgens hem was wegenbouw het 
beste middel om de recessie (sic) te bestrijden.  Het Wegenfonds zou zich 
kunnen financieren door de uitgifte van 'conjuncturele' wissels met drie, vier of 
vijf jaar looptijd en de Bank zou die ter herdisconto moeten aanvaarden.  Een 
soortgelijk idee dook later weer op in 1967 en werd toen voor een beperkte 
periode aanvaard121. 
 
1962: Rentedaling en de fiscale hervorming 
 
 In de loop van het jaar 1962 volgden nog vier even voorzichtige 
verminderingen van de basisdiscontovoet met telkens 0,25 procent.122.  Bij de 
laatste vermindering van de discontovoet met 0,25 procent op 6 december 
1962 - de zesde daling sinds augustus 1961 - speelden ook fiscale motieven een 
expliciete rol.  Het doel was zover mogelijk omlaag te gaan met het rentepeil 
dat als uitgangspunt zou dienen voor de opstoot die onvermijdelijk op de 
fiscale hervorming van 1962 zou volgen123.  De verwachting was dat de 
invoering van een bronbelasting op de roerende inkomsten, de zogenaamde 
voorheffingen, een opwaartse invloed zou uitoefenen op de rentepercentages 
van de termijndeposito's en de obligaties.  De fiscale vrijstelling van de rente 
op spaarboekjes tot een bepaald bedrag riep in januari 1963 een forse 
discrepantie in het leven tussen de tegoeden op spaarboekjes en de 
kasbonrente voor een jaar124.  De baissebeweging die zich sedert augustus 1961 
had doorgezet, zou op zichzelf een verlaging van de vergoeding op 
spaardeposito's hebben gerechtvaardigd.  De weerslag van de fiscale 
hervorming maakte de maatregel echter onontbeerlijk om een algemene hausse 
van de rentepercentages en derhalve van de financieringskosten te voor-
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komen125.  Ansiaux nam de pelgrimsstaf op en ging een verlaging van de 
getrouwheidspremie bepleiten in de algemene raad van de ASLK.  Die was 
bereid de rente op de spaarboekjes van 3 naar 2,75 procent te verlagen; 
inclusief de getrouwheidspremie van 10 procent, liep de rente terug van 
3,30 tot 3,02 procent. 
 Gedurende het grootste deel van het jaar 1962 bleef de positie van de 
frank op de valutamarkt uitstekend126.  Aan de vooravond van de 
jaarvergadering van het IMF in september ondervond de frank de weerslag van 
commerciële speculaties.  In het vooruitzicht van een mogelijke 
dollardepreciatie hadden exporteurs de repatriëring van deviezen uitgesteld en 
importeurs hadden vervroegd betaald.  Het gevolg hiervan was een nettovraag 
naar dollars en de Bank moest er op de gereglementeerde markt afstaan.  
Zodra de VS een verklaring hadden afgelegd dat de goudpariteit van de dollar 
onveranderd zou blijven op 35 dollar per ons fijn, keerden in- en uitvoerders 
hun posities om127.  Er verscheen een aanbodexcedent op de markt bij 
teruglopende koersen128.  Op de vrije markt bleef het agio van de dollar 
gedurende het hele jaar kleiner dan 0,10 procent129. 
 In de loop van 1963 kwam de verwachte rentestijging inderdaad op 
gang130.  Op de rentenmarkt waren de rendementen opwaarts gericht en op de 
vrije valutamarkt bereikte de dollarkoers een hoog niveau, als gevolg van de 
aantrekkelijkheid van de buitenlandse beleggingen.  In de Raad van de 
openbare kredietinstellingen (ROKI) pleitten de leiders van deze instellingen 
voor een verhoging van de renteschaal van de kasbons en obligaties, vooral 
voor die met een looptijd van vijf jaar.  De inspanningen van de Schatkist en 
de Bank om de rente zo laag mogelijk te houden waren blijkbaar op een 
benedengrens gestoten.  Het verzoek van de OKI's stoelde onder meer op de 
voorgenomen wederinvoering van een basisvergoeding van 3 procent, een 
haast sacraal cijfer sinds de negentiende eeuw, voor de inlagen op gewone 
spaarboekjes131.  Volgens regent Vandeputte, voorzitter van de NMKN, 
stonden Bank en regering voor een fundamentele beslissing.  De terugkeer 
naar een rente van 3 procent op de spaarboekjes zou door osmose alle andere 
creditrentepercentages meeslepen.  België stond dus aan de vooravond van een 
periode van hoge rentes, hetgeen weinig bevorderlijk was voor de ontwikkeling 
van de investeringen132.  In de regentenraad kwam het tot een dispuut tussen 
Robert Vandeputte en August Cool die de positie van een deel van zijn 
achterban, de met de christelijke zuil gelieerde spaarkassen, verdedigde.  
Volgens Cool was het overdreven de wederinvoering van een basisrente van 
3 procent op de spaardeposito's voor te stellen als een "gevaar voor de ganse 
structuur van het krediet"; 3 procent was het normale tarief.  Bovendien waren de 
OKI's al vooruitgelopen op de aanpassing waartoe de ASLK - ook een 
openbare kredietinstelling maar die toen vrijwel nog geen obligaties of 
spaarbons uitgaf - en de spaarkassen zouden overgegaan zijn, aangezien ze op 
1 april de renteschaal voor hun kasbons al hadden opgetrokken.  Bepaalde 
spaarkassen waren trouwens al geconfronteerd met het wegvloeien van 
spaardeposito's naar de concurrentie.  Volgens Vandeputte wettigde de nieuwe 
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renteschaal van de OKI's echter geenszins een verhoging van de rente voor 
gewone spaarboekjes.  De nieuwe rentevoorwaarden voor de kasbons 
verhielpen immers slechts ten dele de door een discriminatoir fiscaal stelsel 
veroorzaakte distorsies.  Het zichtbaarste bewijs hiervan was de toevloed van 
kapitalen naar de privé-spaarkassen, ten nadele van de "instellingen wier opdracht 
erin bestaat de productieve investeringen te financieren"133.  Vice-gouverneur De Voghel 
maakte een einde aan het welles-niettes-spelletje met erop te wijzen dat de 
vroegere daling van de tarieven van de Bank een baisse van de tarieven op 
middellange en lange termijn beoogde om de investeringen in de nijverheid te 
bevorderen, alhoewel het moeilijk was om na te gaan in hoeverre de 
investeringen afhingen van de rentestand.  Niemand ontkende echter dat lage 
tarieven een aanmoediging betekenden, terwijl hoge tarieven een 
afremmingeffect uitoefenden.  De Bank zou er in alle geval in de ROKI op 
aandringen om de stijging van de rente van de kasbons zo te doseren dat de 
kostprijs van de investeringskredieten hiervan slechts een beperkte weerslag 
zou ondergaan134.  Zo geschiedde begin juni 1963135.  Uiteindelijk was de in het 
tweede kwartaal van 1963 opgetreden hausse van de creditrentepercentages 
ongeveer gelijk aan de weerslag van de roerende voorheffing136.  Volgens de 
Bank kon de toenmalige stijging van de rentepercentages op lange termijn 
gelukkig worden ingezet met betrekkelijke lage percentages als uitgangspunt137. 
 Op grond van een geheel van interne factoren (de uitzetting van de 
chartale geldomloop, de verstoring van de financiële markten tengevolge van 
de fiscale hervorming) en externe factoren (kapitaalafvloeiingen in de vorm van 
beleggingen in buitenlandse waardepapieren met aantrekkelijke rendementen) 
verhoogde de Bank haar hele renteschaal met 0,50 procent op 18 juli 1963138.  
Vice-gouverneur De Voghel vond het jammer dat de regentenraad een voorstel 
tot discontoverhoging moest bespreken op de dag dat de VS een soortgelijke 
maatregel hadden getroffen om het tekort op hun betalingsbalans tegen te 
gaan139.  De actie van de Bank had echter geenszins het karakter van een 
reactie op de Amerikaanse beslissing want ze was al een tijdje overwogen.  De 
Bank zou contacten leggen met haar Europese zusters om een Europese 
kettingreactie te vermijden.  Bij de mededeling aan de banken zou de Bank van 
de gelegenheid gebruik maken om de bankiers eraan te herinneren dat zij 
voorzichtig moesten zijn bij het verlenen van kredieten aan bedrijven en 
particulieren.  Graag had de Bank gezien dat zij de consumptiekredieten 
zouden discrimineren ten voordele van de productiekredieten.  De aanbeve-
lingen vervat in een brief van de Bank van 1951 waren nog altijd actueel.140 
 In het kader van de coördinatie van het economische beleid trachtte 
minister van Economische Zaken Antoon Spinoy een vinger in de pap te 
krijgen bij het uitstippelen van het monetaire beleid.  In een brief aan zijn 
collega van Financiën Dequae lanceerde hij het idee dat een wijziging van de 
discontovoet steevast moest worden voorafgegaan door een overleg met de 
ministers die speciaal bevoegd waren op economisch gebied, te weten de eerste 
minister en de minister van Economische Zaken ; dezen mochten niet voor 
een fait accompli worden gesteld.  Naast deze princiepskwestie stelde hij de 
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beslissing van de Bank van 18 juli 1963 ter discussie.  De toenmalige 
conjunctuur maakte volgens Spinoy immers geen restrictief beleid nodig141.  
Het financiële dagblad l'Agence Economique et Financière (Agefi) had het onjuiste 
bericht gepubliceerd dat de Bank bovendien overwoog een monetaire reserve 
in te voeren, een volgens de minister betwistbare maatregel vanuit 
conjunctureel en structureel oogpunt.  Ook Dequae had zich enigszins 
verwonderd getoond over de beslissing van de Bank om "zonder verder dralen" in 
te grijpen142. 
 In haar repliek maakte de Bank een onderscheid tussen de discontovoet 
en de monetaire reserve.  De discontovoet behoorde tot haar uitsluitende 
bevoegdheid.  Overeenkomstig de statuten bepaalde de regentenraad de 
discontovoet.  Traditiegetrouw overlegde de Bank vooraf met de minister van 
Financiën.  Krachtens artikel 4 van het reglement van de Bankcommissie de 
dato 21 december 1961, op die datum goedgekeurd door de ministers van 
Financiën en van Economische Zaken, werden de reservecoëfficiënten van 
toepassing op de verschillende categorieën van monetaire en quasi-monetaire 
verplichtingen door de Bankcommissie vastgesteld op voorstel van de Bank, 
gemotiveerd door de vereisten van het monetaire beleid143.  De coëfficiënten 
mochten bepaalde maxima van de bankdeposito's niet overschrijden.  
Bovendien mochten zij, behoudens goedkeuring door de twee ministers, niet 
met meer dan drie punten per periode van dertig dagen worden verhoogd.  
Deze laatste bepaling was gepreciseerd in de nota die de gouverneur aan de 
minister van Financiën in oktober 1961 had afgegeven144.  Ansiaux had zich als 
volgt uitgedrukt: "Er is thans geen grond om deze coëfficiënt in te zetten, want er bestaat 
geen enkele inflatoire druk.  Er wordt dus voorgesteld deze bij het vertrekpunt op 0 procent te 
bepalen".  In de hypothese dat de Bank een coëfficiënt van 3 procent zou willen 
invoeren, zou zij bijgevolg de goedkeuring van de twee ministers moeten 
vragen.  In die omstandigheden zou het begrijpbaar zijn dat Economische 
Zaken werd geraadpleegd alvorens tot een monetaire reservecoëfficiënt over te 
gaan, zelfs indien de Bank een kleiner percentage dan drie zou overwegen.  
Minister Dequae was het met de interpretatie van de Bank eens wat 
discontovoet en monetaire reserve betrof.  Hij zou zijn collega in de toekomst 
"misschien" uitnodigen op het onderhoud met de gouverneur dat aan elke 
discontowijziging voorafging.  Rentewijzigingen moesten  vlug kunnen worden 
genomen en mochten niet voortijdig uitlekken.  Ook Spinoy ging uiteindelijk 
met een en ander akkoord145. 
 Op 30 oktober 1963 nam de regentenraad de toestand opnieuw onder 
de loep146.  De hoogconjunctuur bleef aanhouden met spanningen op het loon- 
en prijzenfront.  De expansie van de bankkredieten van 1 januari tot 
30 september 1963 bedroeg ruim 29 miljard - waarvan 15 miljard 'kaskredieten' 
- of een groei met liefst 17,3 procent.  De Bank was niet erg gesteld op 
laatstgenoemde kortlopende bedrijfskredieten, "blinde kredieten", die soms tot 
misbruik aanleiding gaven inzake consumptie, investeringen en 
voorraadvorming.  Daarom was de verhoging van 31 oktober 1963 selectief: 
0,75 procent voor de hoogste voorschotpercentages van de Bank, waaraan de 



De Bank als hoedster van de frank 

 

223 

kasgeldleningen van de banken door usantie gebonden waren en slechts 
0,25 procent van de basisdiscontovoet147.  De verhoging was nog op een 
andere manier selectief.  Het disconto van geviseerde uitvoerwissels werd met 
0,50 procent opgetrokken, terwijl het papier tot financiering van binnenlandse 
transacties of goedereninvoer maar met 0,25 procent werd verhoogd.  De 
redenering was de volgende: vanwege de ontwikkeling van de buitenlandse 
handel was het niet langer nodig de uitvoer te bevoordelen.  Aan de andere 
kant was een verlaagd exporttarief de EEG niet welgevallig.  Europa 
rangschikte een dergelijk tarief immers onder de discriminatoire praktijken die 
door het Verdrag van Rome veroordeeld waren.  Om het rentebeleid van de 
Bank in alle geledingen van de geld- en kapitaalmarkt te laten doorwerken, 
vroeg de Bank de privé-banken al hun debet- en creditrentepercentages 
opwaarts bij te stellen.  Voorts zou de Bank er bij de financiële instellingen op 
aandringen om nauwer toezicht uit te oefenen op de kredietverleningen.  
Anders zouden strengere maatregelen noodzakelijk zijn.  Op een vraag om 
preciseringen van regent De Staercke, antwoordde Ansiaux dat de Bank de 
looptijden van het handelspapier dat ter disconto werd aangeboden zou 
kunnen verminderen.  Het inzetten van een monetaire reserve was het ultieme 
wapen, dat evenwel voorzichtig diende te worden gehanteerd.  Minister van 
Financiën Dequae verklaarde met name dat hij een dergelijke maatregel maar 
zou goedkeuren voor zover hij geen vermindering van de portefeuille 
schatkistpapier bij de financiële instellingen zou meebrengen148.  Tijdens een 
onderonsje tussen Dequae en Ansiaux in Washington tijdens de 
jaarvergadering van het IMF betwijfelde Dequae dat een restrictieve 
kredietpolitiek in regeringskringen gunstig zou worden onthaald.  Ansiaux 
vroeg zich af of de hausse van de discontovoet niet moest worden 
geaccentueerd bij wijze van plechtige waarschuwing alvorens een monetaire 
reserve in te voeren149. 
 De regenten De Staercke en Masquelier, beiden vertegenwoordigers van 
de bedrijfswereld, betreurden de verhoging met 0,50 procent van het disconto 
voor uitvoeraccepten.  Vooral op de markten buiten de Gemeenschap stuitten 
de exporteurs van uitrustingsgoederen op een steeds scherper wordende 
concurrentie.  De heren, hierbij gesteund door regent Cool van het ACV, 
suggereerden daarom voor de export een differentieel tarief toe te passen 
volgens het land van bestemming: EEG-landen en andere.  Ansiaux zei niet 
direct nee en zou het voorstel laten onderzoeken.  Het werd uiteindelijk pas op 
1 januari 1969 gerealiseerd. 
 Mede onder invloed van de ontwikkeling van effectentransacties ging de 
notering van de dollar op de vrije markt aanvankelijk omhoog in 1963.  
Geleidelijk kwam een opwaartse afwijking tot stand tegenover de koers op de 
gereglementeerde markt en vanaf maart ten opzichte van de pariteit150.  Toch 
was er volgens de Bank geen echte vlucht uit de Belgische frank.  Ingezetenen 
van de BLEU kochten buitenlandse effecten onder meer in Duitse marken om 
de roerende voorheffing te ontlopen.  Daarom schortte de Bank haar 
interventies tijdelijk op om de belastingontduiking niet te vergemakkelijken.  
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Na een lichte daling in mei bereikte de notering van de dollar in juli zijn 
hoogste peil.  Met ingang van augustus sloeg de beweging om en daalde de 
koers geleidelijk tot dicht bij die van de gereglementeerde markt.  
Buitenlanders kochten Belgische effecten en ingezetenen vertraagden de 
aankoop van buitenlandse effecten; dit laatste was het gevolg van het feit dat er 
tijdelijk geen buitenlandse emissies waren en dat Belgische staatsleningen 
aantrekkelijke voorwaarden boden151.  De teruggang van de financiële dollar 
was opvallend in oktober vooral na de beslissing van het Belgisch Luxemburgs 
Instituut van de Wissel (BLIW) waardoor de banken sommige directe 
investeringen in het buitenland voortaan via de gereglementeerde markt 
mochten afwikkelen152. 
 
1964: Kredietbegrenzing en monetaire reserve in tijden van oververhitting van de conjunctuur, 
een nieuw geluid in een nieuwe omgeving 
 
 De fase van hoogconjunctuur duurde in 1964 voort en de economie 
begon oververhittingsverschijnselen te vertonen153.  De Bank besefte dat het 
niet langer voldoende was haar eigen kredietvolume via herdiscontering en 
voorschotten te regelen, maar dat ze ook het kredietvolume van de 
gezamenlijke financiële instellingen aan banden moest kunnen leggen.  In 1963 
was de kredietverlening met 10 procent gestegen bij de openbare 
kredietinstellingen (OKI's), met 12 procent bij de privé-spaarkassen en bij de 
banken was ze met een stijgingstempo van 20 procent helemaal uit de pan 
geswingd.  Het leek er volgens de Bank op dat het bankwezen in 1963 
geanticipeerd had op mogelijke latere kredietbegrenzingen door de Bank.  
Gouverneur Ansiaux riep de Belgische Vereniging van Banken (BVB) bij zich 
en deed een plechtige oproep tot de bankiers om fors op de kredietrem te gaan 
staan154.  De kredietexpansie moest in de pas lopen met het stijgingstempo van 
de industriële productie, met andere woorden teruglopen van 20 procent in 
1963 naar 10 procent in 1964155.  Omdat ze (nog) geen reglementaire 
bevoegdheid had, koos de Bank voor een "proefneming" en een door de banken 
vrijwillig aanvaarde samenwerking.  Met ingang van 3 februari startte ze 
individuele gesprekken met de belangrijkste banken om hun kredietprogramma 
te bespreken.  De banken dienden in eerste instantie hun kredietinwilligingen, 
de 'geopende' kredieten, te matigen, met de verwachting dat de afremming 
ervan zich mettertijd zou weerspiegelen in het verloop van de werkelijk 
gebruikte kredieten.  Alhoewel de Bank alleen belangstelling had voor het 
gezamenlijke resultaat vroeg ze de banken bij het opstellen van hun 
programma toch op selectieve wijze te werk te gaan.  De afremming moest in 
de eerste plaats betrekking hebben op de kredieten die de verkopen op 
afbetaling, de persoonlijke leningen, de constructie van gebouwen en de 
voorraadvorming tot doel hadden.  Investeringskredieten moesten zoveel 
mogelijk ontzien worden, want die verhoogden de productiviteit van de 
volkshuishouding. 
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 Die vrijwillige kwantitatieve kredietbegrenzing was een nieuwigheid156.  
De besprekingen met de banken verliepen in een goede sfeer.  Wellicht gaven 
ze voorkeur aan een vrijwillige medewerking boven een van ambtswege 
opgelegde kredietreglementering157.  In overleg met de banken legde de Bank 
de grote principes vast.  De banken moesten hun kredietverlening over het 
hele jaar spreiden en niet concentreren in de eerste maanden van het jaar.  
Voorts moesten ze blijk geven van fair-play : ze mochten geen door 
concurrenten geweigerde kredietaanvragen inwilligen.  Ten slotte stelde de 
Bank voor dat ze in nauw contact zou blijven met de banken : als de centrale 
bank anomalieën zou vaststellen, zou ze de betrokken bankiers ex officio 
ondervragen.  Soortgelijke aanbevelingen werden aan de privé-spaarkassen en 
de OKI's gericht.  Formeel werden ze niet door de Bank verstrekt, maar 
respectievelijk door het Centraal Bureau voor de Kleine Spaarders (CBKS) en 
het Ministerie van Financiën.  Dit alles in het kader van het beleid dat erop 
gericht was de oorzaken van de conjuncturele spanningen op selectieve wijze 
uit te schakelen158. 
 Geleidelijk constateerde de Bank dat de bancaire wereld haar 'richtlijnen' 
op zeer ongelijke wijze had nageleefd159.  Ten dele was dit te verklaren door 
structuur- en activiteitsverschillen en door de min of meer grote weerstand van 
de clientèle.  Vooral op het gebied van de financiering van de bouwsector, de 
verkopen op afbetaling en de persoonlijke leningen waren de resultaten van de 
zelfdiscipline teleurstellend.  In het licht van de alsmaar toenemende 
spanningen in de economie - prijs- en loonsverhogingen, een groter beroep op 
het krediet, een verkrappende geldmarkt en een beginnende verslechtering van 
de lopende rekening van de betalingsbalans - verscherpte de Bank haar beleid 
via een waaier van maatregelen.  De invoering van een monetaire reserve in de 
vorm van een renteloos deposito bij de centrale bank moest in alle geledingen 
van de economie een psychologische schok teweegbrengen160.  De banken, die 
ervan overtuigd waren dat de Bank dit wapen nooit zou gebruiken, reageerden 
bitter161.  Voorts verhoogde de Bank haar tarieven op een gedifferentieerde 
wijze en voerde ze strengere voorwaarden inzake disconto, visum en 
voorschotten op onderpand in.  Ten slotte zou de Bank permanente contacten 
tot stand brengen met de banken om de door "hen bekomen resultaten te meten, hun 
moeilijkheden te overwegen en de gebruikte methodes te bespreken". 
 De invoering van de monetaire reserve nam de vorm aan van een 
coëfficiënt van 1 procent van sommige verplichtingen van de banken per 
31 juli 1964.  De reserve werd bij de Bank gestort op 17 en 31 augustus, 
telkens voor de helft, om rekening te houden met de seizoenmatige 
verkrapping van de kaspositie van de banken in juli naar aanleiding van de 
vervroegde belastingbetalingen door vennootschappen en zelfstandigen.  Het 
bedrag van de renteloze deposito's zou circa 1,2 miljard belopen, terwijl de 
penalisatie voortvloeiend uit de rentederving ongeveer 50 miljoen beliep voor 
de gezamenlijke bankwereld.  Volgens de Bank was noch het ene, noch het 
andere bedrag buitenmatig groot.  In de inschakeling van de monetaire reserve 
in het beleidsinstrumentarium van de Bank moest de buitenwacht de 
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bevestiging zien van de wil van de Bank om het evenwicht van de economie te 
vrijwaren.  De Bank verantwoordde het lage percentage door de grote 
ongelijkheid tussen de banken inzake kredietexpansie tijdens het eerste halfjaar.  
Ze wou absoluut vermijden dat de banken die zich de beste leerlingen van de 
klas qua kredietbegrenzing hadden getoond, de indruk zouden krijgen dat ze 
'gepakt' werden via een hoge monetaire reserve.  Al met al ging het beleid niet 
veel verder dan een nieuwe en strenge waarschuwing tot de banken, aldus 
regent Vandeputte162. 
 In het najaar onderzocht de regentenraad de toestand opnieuw163.  Meer 
bepaald rees de vraag of de periode van monetaire reserve, die normaliter op 
17 november verstreek, diende te worden verlengd.  Volgens Ansiaux 
bestonden er drie middelen om de inflatie te bestrijden: de begrotingspolitiek, 
de zogenaamde inkomenspolitiek en de kredietpolitiek.  Via de begroting bleef 
de gezamenlijke vraag naar goederen en diensten evenwel stijgen, terwijl inzake 
inkomensbeleid er alleen sprake was van enkele bescheiden initiatieven van de 
regering en "de goede wil van de sociale partners om van gedachten te wisselen".  De enig 
mogelijke actie lag derhalve in het vlak van het krediet, het "domein van de 
Bank"164.  Alhoewel er zich tijdens het derde kwartaal van 1964 een ommekeer 
in de bancaire kredietexpansie had voorgedaan, zou de doelstelling voor het 
hele jaar niet worden gehaald165.  Bij de OKI's waren de plafonds weliswaar 
niet overschreden, maar de druk op de NMKN werd steeds sterker en de 
privé-spaarkassen waren geconfronteerd met een toevloed van 
kredietaanvragen die elders waren afgewezen.  In die context was de Bank van 
mening dat de monetaire reservecoëfficiënt "ontegenzeglijk nuttig" bleef.  Hoe 
marginaal, gematigd en symbolisch de monetaire reserve ook was, de 
coëfficiënt van 1 procent had vruchten opgeleverd, minder door zijn weerslag 
op de banken zelf dan door de argumenten die hij hen in de schoot had 
geworpen om restrictief te zijn ten overstaan van de clientèle.  Bepaalde 
macro-economische indicatoren, zoals de begrotingsvooruitzichten en de 
ontwikkeling van prijzen en lonen, wettigden zelfs een verscherping van het 
beleid.  De Bank vond evenwel dat de banken al een grote inspanning hadden 
geleverd en een bovenmatige kredietrestrictie zou de fundamentele 
economische expansie kunnen aantasten.  Tot nader bericht handhaafde de 
Bank haar beleid, zowel wat haar tarieven, de toelatingsvoorwaarden tot het 
disconto en de monetaire reserve betrof.  Deze laatste werd met drie maanden 
verlengd.  De Bank zou de situatie van dag tot dag volgen en was bereid om, 
zo nodig, het ene of het andere ofwel alle afremmingsmechanismen op te 
doeken166. 
 De regentenraad keurde het behoud van het pakket restrictieve 
maatregelen goed.  Toch klonken er enkele kritische geluiden.  Regent Hector 
Martin vond het nutteloos de inspanningen in de privé-sector voort te zetten 
als de overheidssector niet dezelfde maat zou houden of als de kapitaalinvoer 
liquiditeitsverruimend bleef werken; vroeg of laat zou men de deposito's van 
niet-ingezetenen aan banden moeten leggen.  De hoge Belgische rentestand 
was in tegenspraak met de bezorgdheid om de toevloed van kortlopende 
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buitenlandse kapitalen in te dijken.  Volgens Ansiaux waren echter ook 
Duitsland, Zwitserland en Nederland vóór België op het dilemma tussen 
interne en externe doelstellingen gestoten.  Dit was met name het gevolg van 
het feit dat de last van de regulering van de volkshuishouding haast uitsluitend 
op de monetaire schouders was komen te liggen.  In een volgende vergadering 
van de regentenraad vertolkte regent Yvan Feyerick, voorzitter van de 
Federatie van Kamers voor Handel en Nijverheid, de klachten van de kleine en 
middelgrote bedrijven.  Deze waren het sterkst getroffen door de 
kredietbeperkingen, waren slecht voorgelicht door de banken en waren door 
de maatregel "overrompeld".  Hij vroeg dat de Bank een degelijke voorlichting 
zou geven.  Ansiaux ging daar niet op in omdat de pers de maatregel al 
uitvoerig had becommentarieerd.  Volgens Regent Emile Masquelier had 
vooral de groothandel hinder ondervonden van de inkorting van de looptijden 
van het herdisconteerbaar papier, alsook van de termijn die mocht verstrijken 
tussen de factuurdatum en de datum waarop de wissel werd uitgeschreven.  
Zijn collega Martin was evenwel van mening dat de vroegere termijnen ruimer 
waren dan de echte handelsbehoeften167. 
 Grotendeels in verband met ruime netto-ontvangsten uit het 
kapitaalverkeer in 1964 liepen de koersen op de vrije markt merkbaar terug.  In 
april was de vraag plots verminderd naar aanleiding van de invoering van een 
Kuponsteuer van 25 procent op Duitse obligaties aangehouden door 
vreemdelingen168.  Vervolgens trad een aanbodexcedent aan de dag als gevolg 
van buitenlandse investeringen in de Belgische economie, van repatriëringen 
van kortlopende beleggingen in het buitenland onder invloed van de 
restrictieve kredietpolitiek van de Bank en zelfs van de aanvoer van kortlopend 
buitenlands kapitaal aangetrokken door de hogere Belgische rente.  De 
excedenten van de vrije markt kwamen in de gereglementeerde sector terecht.  
Ze droegen ertoe bij dat de koers van de dollar er soms zelfs het laagste 
interventiepunt bereikte169. 
 
Van groeivertraging in 1965-1966 tot conjunctureel herstel in 1967 
 
 De maatregelen die de Bank in 1964 genomen had om het groeitempo 
van de bankkredieten te beperken, bleven van toepassing in het eerste halfjaar 
van 1965170.  Als referte nam de Bank het jaar 1963 om de banken die de 
normen in 1964 hadden overschreden niet te bevoordelen.  Met ingang van 
januari werden de discontovoorwaarden evenwel verzacht ten gunste van de 
bedrijfstakken die bijzondere moeilijkheden ondervonden; zo werden de 
looptijden van de herdisconteerbare wissels verlengd voor de textielsector171.  
Begin februari besliste de Bank aan de Bankcommissie de handhaving voor te 
stellen van de monetaire reserve van 1 procent, weliswaar beperkt tot een 
periode van 2 maanden172.  Van zijn kant wou regent Masquelier de gelden 
terstond vrijgeven op voorwaarde dat de banken ze uitsluitend voor 
investeringskredieten zouden aanwenden173.  Een en ander wees erop dat de 
leiding van de Bank tekenen van een conjunctuurvertraging ontwaarde.  Op 
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31 maart werd de verlenging van de monetaire reserve zelfs beperkt tot een 
maand, eindigend op 15 mei.  Ook de kredietnormering werd enigszins 
versoepeld174.  De expansiegrens bleef weliswaar vastgesteld op 21 procent ten 
opzichte van 31 december 1963, te weten 10 procent in 1964 en 11 procent in 
1965, maar voor investeringskredieten zou een nog te preciseren preferentieel 
stelsel van toepassing zijn.  Een en ander werd besproken op een vergadering 
van de bewindvoerders van de Bank met de ministers Dequae en Spinoy.  Een 
nota van de Bank Mise à jour des données de la politique de crédit diende als leidraad.  
Dequae had geen bezwaar tegen de opheffing van de monetaire reserve op 
17 april, maar Spinoy wou nog even de kat uit de boom kijken.  De prijs- en 
loonontwikkeling was allesbehalve gunstig en hij pleitte voor een status-quo, 
zowel inzake monetaire reserve als consumptiekrediet175. 
 Ondertussen waren er onderhandelingen met de banken op gang 
gekomen voor een gentlemen's agreement dat ervoor moest zorgen dat de 
kredietexpansienormen van de Bank werden nageleefd176.  De grootste banken 
zouden onder elkaar en tegenover de Bank bereid geweest zijn een 
herenakkoord af te sluiten : hierbij zouden ze de verbintenis aangegaan hebben 
in geval van individuele overschrijding van de expansienorm vrijwillig een 
bedrag te storten op een renteloze onbeschikbare rekening bij de centrale bank 
ten belope van de overschrijding.  Het kon zelfs om een veelvoud van de 
overschrijding gaan, als de Bank daarop stond.  Het voordeel van het nieuwe 
stelsel was dat bij een gezamenlijke overschrijding niet alle kredietinstellingen 
een monetaire reserve moesten vormen.  Als via een gentlemen's agreement 
overtreders een sanctie opgelegd kregen, zou Ansiaux de Bankcommissie 
voorstellen de bestaande monetaire reservecoëfficiënt op te heffen, tenzij het 
instrument nodig bleef voor andere doeleinden dan de regulering van de 
kredietexpansie, bijvoorbeeld een absorptie van overtollige liquiditeiten.  
Ansiaux zou zich ervan vergewissen dat Dequae, veeleer voorstander van een 
onmiddellijke opschorting ervan, geen bezwaren zou hebben tegen een 
tijdelijke verlenging177.  Enkele weken later sprongen de onderhandelingen af.  
Een grote bank had uit vrees voor een verlies aan marktaandelen geweigerd 
om tot de overeenkomst toe te treden en andere banken, die niet voldoende 
tijd hadden gehad om hun berekeningen te maken, vreesden dat het nieuwe 
stelsel nog zwaarder zou uitvallen dan het vigerende stelsel van 1 procent178.  
Voor de Bank waren alleen gezamenlijke resultaten van belang.  Indien de 
collectieve kredietgroei beneden de normen bleef, dan diende in het ontwerp 
voor een herenakkoord geen enkel deposito te worden gevormd; als er wel een 
overschrijding plaatsvond, dan viel de sterilisatie uitsluitend ten laste van de 
'overtreders'.  Volgens Ansiaux was dat de reden waarom het ontwerp 
uiteindelijk werd opgeblazen.  In de regentenraad van 14 april 1965 verklaarde 
Ansiaux dat de mislukking van de besprekingen misschien niet definitief was.  
De Bank was verder bereid om elk voorstel aan te nemen waarvan de 
invoering grosso modo dezelfde gevolgen zou hebben als de toepassing van de 
monetaire reservecoëfficiënt zonder blindelings alle banken te treffen.  Alleen 
de formule van het gentlemen's agreement bood daartoe de mogelijkheid.  
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Verschillende regenten drukten de wens uit dat de Bank een 'rechtvaardige' 
oplossing zou uitdokteren.  Banken die echt hadden bijgedragen tot het succes 
van de gezamenlijke kredietmatiging in 1964, mochten niet gestraft worden 
zoals andere die de norm wel hadden overschreden. 
 Met ingang van 15 april werd de financiering van nieuwe investeringen 
in de industrie en de kredieten bestemd voor de terugbetaling van faciliteiten in 
dollars met effectieve overmaking van de dollars naar de Verenigde Staten 
buiten quotum ingeschreven179.  Dit vormde een eerste versoepeling van de 
kredietbegrenzing.  In mei 1965 overwoog de Bank om zelf het initiatief te 
nemen tot een gentlemen's agreement, aangezien de banken het onderling toch 
nooit eens zouden worden180.  De monetaire reserve was aanvankelijk niet 
opgevat als een strafmiddel, maar als een middel tot afroming van een 
liquiditeitsoverschot.  Dit wou zeggen dat het afsluiten van een herenakkoord 
met als opzet het uitwerken van een formule bij individuele overschrijding van 
een kredietnorm niet betekende dat de methode van monetaire reserve als 
dusdanig werd prijsgegeven.  Ansiaux stelde een verlenging met drie maanden 
voor van de coëfficiënt van 1 procent.  Op aandringen van minister van 
Financiën André Dequae werd de periode tot twee maanden ingekort vanwege 
de op handen zijnde verkiezingen181. 
 Midden mei ontving Ansiaux Fernand Collin, de nieuwe voorzitter van 
de BVB.  Volgens Collin was nog niet alle hoop opgegeven om tot een 
gentlemen's agreement te komen.  Collin had graag periodieke contacten tussen 
Bank en BVB op een vaste datum tot stand zien komen.  Ansiaux betwijfelde 
of er iedere maand een nuttig gesprek kon plaatsvinden.  Hij wees op de 
gewoonlijk passieve houding van de bankiers op vroegere bijeenkomsten.  
Geïnstitutionaliseerde vergaderingen zouden mettertijd een paritair karakter 
kunnen aannemen, dat weinig verenigbaar was met de status van monetaire 
autoriteit van de Bank182. 
 Gelet op de tekenen van conjuncturele ontspanning en op de vertraging 
van de kredietexpansie milderde de Bank in juli opnieuw haar kredietbeleid183.  
De toepassing van nauwkeurig omschreven kwantitatieve beperkingen werd 
voorlopig opgeschort.  Deze grens pinde de banken als het ware vast op hun 
relatieve posities van 31 december 1963 en belette bijgevolg het normale spel 
van de concurrentie.  Wel bleven de plechtige waarschuwingen inzake bouw- 
en consumptiekredieten de rigueur; het leek niet wenselijk het stijgingstempo 
ervan te versnellen.  Ook maakte de Bank de bankiers alert op de mogelijke 
gevaren als bedrijven "overdreven" leningen aangingen.  Ten slotte moesten de 
banken zorg dragen voor hun eigen liquiditeit.  In dit opzicht liepen bepaalde 
banken enig risico omdat zij meer investeringskredieten hadden verstrekt 
zonder wellicht over de gepaste middelen te beschikken.  Zij beschouwden 
deposito's op boekjes als stabiele financieringsmiddelen, maar het was niet 
zeker dat deze deposito's echt 'spaartegoeden' vormden.  Het fiscale voordeel 
dat dergelijke boekjes genoten, had een verschuiving van activa in rekening-
courant naar depositoboekjes meegebracht.  Bij dit alles hield de Bank een stok 
achter de deur.  Bankinstellingen die de niet-gekwantificeerde desiderata van de 
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Bank in de wind sloegen, zouden op een of andere manier gestraft worden als 
ze beroep deden op het herdisconto van de lender of last resort.  De Bank kon het 
immers niet over haar kant laten gaan als banken kredieten bij haar 
mobiliseerden die ze eerder in strijd met haar 'aanbevelingen' hadden verstrekt.  
De banken beschikten volgens Ansiaux bij haar over "geen enkele verzekerde 
kredietfaciliteit"184.  Ansiaux voerde soortgelijke gesprekken met de privé-
spaarkassen185. 
 Een en ander impliceerde ook de opschorting van de toepassing van de 
monetaire reserve.  Die was toen veeleer een instrument van moral suasion, van 
overreding, dan een instrument tot daadwerkelijke verkrapping van de 
liquiditeit van het bankwezen.  De Bank hoefde alleen maar geen verlenging te 
vragen opdat de maatregel vanzelf op 15 juli 1965 zou vervallen.  De Bank 
vond het evenwel opportuun om vooraf ruggespraak te houden met de 
bevoegde Ministeries, Financiën en Economische Zaken.  Moesten de 
renteloze deposito's terstond aan de banken worden gerestitueerd, trapsgewijs 
of moesten de vrijgegeven sommen verplicht belegd worden in 
rentenfondscertificaten, een oud stokpaardje van de Bank186?  De Bank was er 
immers voor bevreesd dat de plotse stijging van de kasvoorraden van de 
banken hun mogelijkheden om kredieten te verlenen te veel zou vergemakke-
lijken187.  De betrokken ministers en de Barsy waren van oordeel dat de terug-
gave noch uitgesteld, noch conditioneel mocht zijn; de banken zouden een 
eventueel liquiditeitsoverschot sowieso toch in geldmarktpapier beleggen188. 
 Alhoewel ze akkoord gingen met de voorstellen van het directiecomité, 
plaatsten sommige regenten toch enkele kanttekeningen.  Regent Vandeputte 
betreurde het uitblijven van strafmaatregelen tegen banken die de vroegere 
richtlijnen van de Bank met voeten hadden getreden en die zich derhalve een 
concurrentieel voordeel hadden toegeëigend.  Regent Masquelier noteerde dat 
de versoepeling als dusdanig geen verlichting van de "zware" kredietkosten 
voor de industrie meebracht.  Volgens Ansiaux kon een verlaging van de 
rentetarieven een tweede etappe zijn.  Op dat ogenblik zou een dergelijke 
maatregel evenwel strijdig geweest zijn met het marktverloop189. 
 In de loop van het derde kwartaal van 1965 stegen de opgenomen 
bankkredieten scherper dan in hetzelfde kwartaal van 1964.  Die versnelling 
van de netto-opnemingen was merkbaar vanaf september en zette zich voort 
tijdens de laatste maanden van het jaar.  Daar echter geen nieuwe tekenen 
wezen op een evenwichtsverstoring tussen vraag naar en aanbod van goederen 
en diensten beperkte de Bank zich ertoe, in december, haar aanbevelingen van 
juli te hernieuwen.  De minister van Financiën was het eens met de diagnose 
van de Bank.  Hij had zijn collega's ervan kunnen overtuigen geen 
aanwakkeringsbeleid te voeren inzonderheid ten gunste van de sector van de 
consumptiegoederen190. 
 Tijdens het grootste deel van het jaar 1965 bleef de dollarkoers op de 
gereglementeerde markt vrijwel gelijk aan de minimuminterventiekoers van 
49,625 frank.  Op de vrije markt, waar minder transacties plaatshadden en de 
dollarnotering derhalve gevoeliger was, verschilden de koersen in het eerste 



De Bank als hoedster van de frank 

 

231 

halfjaar niet veel van die van de gereglementeerde markt.  Naderhand en tot in 
oktober werd de afwijking tussen de twee noteringen iets breder.  Fiscale 
motieven, vermijding van de roerende voorheffing en aantrekkende rentes in 
het buitenland lagen hieraan ten grondslag.  In november en december 
verminderde het agio van de financiële dollar tegenover de commerciële dollar 
opnieuw.  Een en ander was te danken aan beperkte interventies van de Bank 
die zij krachtens haar filosofie alleen verrichtte in rustige periodes, hetzij om de 
markt te peilen, hetzij om het koersverschil tussen de twee markten, dat zonder 
zichtbare reden abnormaal breed leek, te verkleinen191. 
 Alhoewel het groeitempo van het bruto binnenlands product (bbp) in 
vaste prijzen volgens de later gepubliceerde nationale rekeningen in 1966 
vertraagde, 2,5 procent tegen 3,7 procent in 1965 en zelfs 6,6 procent in 1964, 
meende de Bank bij het begin van het tweede kwartaal van 1966 nieuwe 
tekenen van spanningen in de economie te ontwaren192.  Ondanks de goede wil 
van de ministers bleven de overheidsbestedingen de totale vraag aanwakkeren.  
Derhalve moest de Bank optreden op "het gebied waarvoor zij verantwoordelijkheid 
draagt"193. Vaak wees gouverneur Ansiaux minister van Financiën Henrion erop 
dat de Bank niet gediend was van discussies op regeringsvlak over kwesties 
waarvoor de Bank bevoegd was.  Ook vond hij dat de excellenties in het 
openbaar beter geen verklaringen aflegden over monetaire zaken194.  Krachtens 
een aanbeveling van 27 april 1966 mocht het opgenomen bedrag van de 
kredieten aan de bedrijven en particulieren, met uitsluiting van de kaskredieten 
aan buitenlandse firma's, in het eerste halfjaar met niet meer dan 6 procent 
toenemen tegenover de stand per 31 december 1965 en met niet meer dan 
12 procent voor het hele jaar.  Vanzelfsprekend moesten de financiële 
instellingen selectief te werk blijven gaan.  Aanvankelijk speelde de Bank met 
het idee om de monetaire reserve opnieuw te activeren als de gezamenlijke 
norm op 30 juni werd overschreden.  Die kon op verzoek van de banken 
eventueel vervangen worden door een gentlemen's agreement dat een ander 
penalisatiestelsel zou invoeren; voorwaarde was wel dat dit laatste het 
kredietbeleid van de Bank ondersteunde195.  De banken beschouwden een 
monetaire reserve immers als een collectieve sanctie.  Regent Vandeputte 
stelde vast dat de banken de kredietopnemingen niet altijd in de hand hadden.  
Dit was overigens de reden waarom de banken, hoewel de beperking uit 
monetair oogpunt op het gebruikte bedrag diende te worden toegepast, 
verplicht waren terstond het tempo van de kredietopeningen te matigen.  Het 
gebrek aan een eenduidige bepaling van het begrip 'kredietopening' was voor 
de Bank een reden te meer om haar richtlijnen op de opnemingen of de 
werkelijk gebruikte kredieten te laten slaan.  Een van de eerste taken van de 
Risicocentrale voor het Krediet zou erin bestaan deze leemte op te vullen196.  
In de pers verschenen kort nadien - duidelijk door de banken geïnspireerde - 
artikels die de gegrondheid en de nadere omstandigheden van de maatregel ter 
discussie stelden.  De bankiers wensten duidelijk geen nieuwe kwantitatieve 
kredietbegrenzing.  De thesis dat de remmingsactie zich te laat zou doen 
voelen werd door directeur Beauvois weerlegd.  De beslissing om bestellingen 
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te plaatsen om bijvoorbeeld de fabricatie van een of ander product op touw te 
zetten, hingen van de kredietverlening af als de bedrijven de investeringen niet 
met eigen middelen konden financieren197. 
 In mei 1966, toen het groeitempo van de economie ietwat vertraagde, 
wou de Bank haar rentetarieven met 0,50 procent verhogen, gelet op het grote 
verschil tussen de binnenlandse en de buitenlandse rentetarieven.  Op dat 
ogenblik werden de Europese markten sterk aangesproken omdat de VS hun 
nettokapitaalaanbod op die markten trachtten te verminderen en hun eigen 
marktsituatie een grote aantrekkingskracht op de buitenlandse kapitalen 
uitoefende.  Onder druk van de minister van Financiën moest ze haar 
beslissing wel uitstellen tot de staatslening 1966-1971-1979 tweede reeks was 
afgesloten198.  Op 2 juni 1966 werd de basisdiscontovoet zo van 4,75 procent 
op 5,25 procent gebracht.  De directie stelde voor de rentetarieven uniform 
met 0,50 procent te verhogen want "als het zich bij een vermindering gewoonlijk 
aanbeveelt progressief op te treden, bij een verhoging vormt een verschil van een half punt een 
minimum"199.  Weliswaar zou het in de toenmalige conjunctuur aangenamer 
geweest zijn een teken van detente te kunnen geven, maar de doelstelling van 
monetaire stabiliteit noodzaakte de Bank zowel de inflatoire als de deflatoire 
tendensen te bestrijden.  Na die verhoging bevond de basisrentevoet van de 
Bank zich in de middenmoot van de tarieven van alle belangrijke westerse 
centrale banken.  De Bank wees de financiële instellingen erop dat als gevolg 
van de stijging van de debetrente ook de creditrente opwaarts diende te 
worden bijgesteld.  Op grond van de geldende overeenkomst, krachtens welke 
de creditrente in onderling overleg werd bepaald, legden de banken hun 
nieuwe tarieven aan de goedkeuring van de Bank voor.  Ook de OKI's pasten 
hun tarieven aan om de onontbeerlijke financieringsmiddelen te verkrijgen. 
 Een perscommentator vond de timing ongelukkig want te kort bij de 
afsluiting van de staatslening.  De directie wees erop dat gelet op het tempo 
van de opeenvolgende uitgiften van de overheidssector tariefwijzigingen 
onvermijdelijk vóór, tijdens of net na een lening moesten plaatsvinden.  Indien 
zulks als een hinderpaal werd beschouwd, dan was de Bank tot een compleet 
immobilisme gedoemd200.  Op 27 oktober werd alleen het tarief van de 
voorschotten op overheidspapier met een looptijd van maximaal 130 dagen 
verhoogd van 5,75 procent tot 6 procent, omdat de rente van de bij toewijzing 
uitgegeven certificaten met 4 maanden looptijd het peil van 5,75 procent had 
overschreden. 
 De aanbevelingen die de Bank op 27 april verstrekte met het oog op een 
matiging van de expansie van de kredieten, reikten niet verder dan het einde 
van het jaar 1966.  Ondanks tekenen van verzwakking van de binnenlandse 
bestedingen en derhalve van vertraging van de economische groei, achtte de 
Bank het ontijdig toen reeds van haar matigingsbeleid af te zien.  Er waren 
inderdaad nog prijsstijgingsfactoren werkzaam, het betalingsverkeer met het 
buitenland had zijn evenwicht nog niet teruggevonden en op de financiële 
markten bleef de toestand gespannen201.  In die omstandigheden handhaafde 
de Bank de beperking van kredietuitbreiding voor de eerste zes maanden van 
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1967.  Ze nam verder de datum van 31 december 1965 als referentiebasis voor 
de berekening van de kredietexpansie in aanmerking.  De Bank verzocht de 
banken het opgenomen bedrag van hun kredieten, behoudens uitzonderingen, 
per 30 juni 1967 te beperken tot 118 procent van het op 31 december 1965 
bereikte bedrag202.  Het stijgingspercentage van 18 procent voor de periode van 
31 december 1965 tot 30 juni 1967 moest niet alleen in acht worden genomen 
door de gezamenlijke banken, maar eveneens door elke bank afzonderlijk.  Dit 
was een nieuwigheid.  Aanvankelijk had Beauvois voorgesteld de expansiegrens 
op 117 procent te bepalen, rekening houdend met seizoenschommelingen en 
de vrijstelling van investeringskredieten en bankaccepten ter financiering van 
export.  Om "psychologische" redenen legde de Bank daarna een coëfficiënt van 
118 vast203. 
 Het feit dat de conjuncturele vertraging in 1966 niet gepaard ging met 
een ontspanning van de prijzen en met een daling van de rentetarieven, 
normale correctieven in een dergelijk geval, stemde regent De Staercke tot 
ongerustheid.  Hij vroeg of er precedenten waren204.  Volgens directeur 
Beauvois liepen verwijzingen naar het verleden vaak mank.  Er hadden zich 
ondertussen immers structuurveranderingen voorgedaan en het begin van een 
'crisis' kon erg verschillen naargelang van de omstandigheden205.  Regent Cool 
uitte zijn bezorgdheid over de neiging van sommige privé-spaarkassen - 
geconfronteerd met een minder levendige vraag naar hypothecaire leningen 
voor de bouw van individuele woningen - om de constructie van flatgebouwen 
te financieren.  Cool was in principe niet tegen het verstrekken van leningen 
bestemd voor de aankoop van appartementen in plaats van woningen, maar hij 
zag wel een gevaar in een optreden van de spaarkassen bij de financiering van 
kantoorcomplexen of dergelijke in de vorm van directe kredieten aan de 
aannemers.  Ook regent Martin meende dat de spaarkassen in dergelijke 
gevallen te veel risico's namen.  Als de verkoop en/of de verhuring van de 
kantoren en van de appartementen moeilijker zou worden, dan zou de waarde 
van het pand kunnen kelderen.  Gouverneur Ansiaux had, als voorzitter van 
het CBKS, net de aandacht van de bestuurders van de spaarkassen op dit punt 
willen vestigen.  Het was een feit dat binnen de grens van de reglementaire 
coëfficiënten, de meeste spaarkassen een maximum aan middelen aan het 
verlenen van hypothecaire leningen besteedden.  Het Bureau had hun daarom 
de toelating gegeven om papier op de door het HWI gehouden markt van 
middellang handelspapier aan te kopen.  Ansiaux nam zich ook voor er bij de 
spaarkassen op aan te dringen dat ze de intekening op kasbons of op obligaties 
van de NMKN of van het Gemeentekrediet van België, zouden verkiezen 
boven de opening van directe investeringskredieten.  Maar het rendement van 
deze verschillende soorten papier lag beneden dat van de hypothecaire 
leningen, waarvan de rente opliep tot 8 procent en zelfs tot 8,25 procent. 
 In 1966 vertoonde de lopende rekening van de betalingsbalans een 
tekort onder invloed van een versnelling van de invoer en een vertraging van 
het expansietempo van de uitvoer206.  De daggemiddelden van de noteringen 
van de dollar op de gereglementeerde markt lagen tijdens elk van de maanden 
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van 1966 hoger dan tijdens de overeenstemmende maanden van het 
voorgaande jaar.  Doorgaans moest de Bank niet interveniëren op deze markt 
maar liet ze haar tot evenwicht komen tegen stijgende gemiddelde koersen.  
Pas tijdens het najaar werd de dollarpariteit, 50 frank, lichtjes overschreden.  
Op de vrije markt overtroffen de noteringen van de dollar de betrekkelijk lage 
koersen die gedurende het grootste deel van 1965 werden opgetekend.  Het 
verschil tussen de noteringen van de dollar op de twee markten diepte zich in 
bepaalde periodes weer uit tot 2 à 3 procent.  Een dergelijk omvangrijk verschil 
ervoer de Bank als hinderlijk, vooral als het weken aansleepte.  Toch aarzelde 
de Bank vaak om dan systematisch te interveniëren, want ze wou de kopers 
geen extra munitie leveren voor de financiering van hun kapitaaluitvoer en de 
verkopers er niet toe aanzetten de vinger op de knip te houden.  Volgens 
Ansiaux werd de hausse van de financiële dollar sowieso beperkt omdat kopers 
een valutapremie moesten betalen, waardoor het rendement van hun 
buitenlandse effectenportefeuille verminderde.  De kapitaaluitvoer zou wellicht 
vanzelf ophouden zodra het rendement van een buitenlandse belegging het 
rendement van Belgische leningen niet langer overtrof207.  Hoe het ook zij, de 
export van kapitaal was in 1966 afgetekend hoger dan in 1965 en nam diverse 
vormen aan: directe investeringen in de industrie, aankoop van obligaties en 
aandelen, terugbetalingen van leningen, kortlopende beleggingen.  Als de rente 
in het buitenland hoger was dan in België aarzelden grote bedrijven die hun 
kasmiddelen rationeel beheerden niet om hun liquiditeiten op de Londense 
geldmarkt in call money te beleggen in plaats van op een rekening-courant in 
België die vrijwel niets opbracht208.  Naast deze rationele factoren speelden ook 
psychologische factoren een rol zoals geruchten over een op handen zijnde 
devaluatie van het pond sterling, die beleggingen in dollars aantrekkelijk zou 
maken, of een verwachte stijging van de goudprijs209.  In september zette de 
Bank, in overleg met de minister van Financiën, voor rekening van de Schatkist 
het provenu van overheidsleningen in vreemde valuta's op de vrije markt af, 
zodat een groter aanbod de druk van de vraag neutraliseerde.  De Bank 
spreidde het aanbod doorgaans in de tijd om op de markt opeenvolgende 
evenwichtspunten te vinden, naar de woorden van de directie een moeilijk en 
delicaat manoeuvre.  Het voeden van de vrije markt via de opbrengst van 
overheidsleningen was echter geen systematisch beleid.  Naargelang van de 
omstandigheden zette de Bank de opbrengst ervan op de gereglementeerde 
markt af210. 
 Begin 1967 was de Bank nog van mening dat de Belgische conjunctuur 
neerwaarts gericht was.  Ook later op het jaar sprak ze van een "aarzelende" 
conjunctuur, alhoewel a posteriori de reële groei 4 procent beliep.  De 
toenmalige perceptie van de Bank en de ommekeer in de lopende rekening van 
de betalingsbalans waren voor de directie aanleiding om haar krediet- en 
rentebeleid aan te passen.  In juni zag ze af van een verdere kwantitatieve 
begrenzing van de expansie van de door de banken verleende kredieten die zij 
voorzichtigheidshalve, alhoewel met een aanmerkelijke verzachting, tijdens het 
eerste halfjaar van 1967 had gehandhaafd.  Al in januari 1967 had minister van 
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Financiën Henrion aangedrongen op een versoepeling van de kredietpolitiek.  
Ansiaux had de minister toen met niet zoveel woorden gezegd dat de regering 
zich niet moest bemoeien met technische kwesties die tot de bevoegdheid van 
de Bank behoorden211!  De banken werden verzocht verder matig te zijn in 
hun kredietverlening en inzonderheid hun cliënten op uiterst selectieve wijze te 
kiezen212. De banken mochten vooral geen nieuwe kredieten verlenen aan 
bedrijven in moeilijkheden.  Regent De Staercke wees erop dat het veel beter 
was gezonde ondernemingen te steunen omdat die in staat waren hun activiteit 
uit te breiden.  Regent Vandeputte maakte gewag van de stappen die de Staat 
toen recentelijk bij zijn instelling, de NMKN, had gedaan om voorschotten te 
verlenen aan een bedrijf dat zich in een benarde, ja zelfs uitzichtloze situatie 
bevond.  Na rijp beraad was de raad van bestuur niet gezwicht voor de pressie 
van de regering.  Ook de vakbonden, bij monde van regent Willy Schugens, 
waren van mening dat de NMKN niet voor dergelijke transacties mocht 
worden gebruikt.  Uitzonderlijke hulp moest van de Staat zelf komen. 
 Wat haar rentebeleid betrof, steunde de Bank de daling die door de 
grote liquiditeit van de geldmarkt, mede ten gevolge van particuliere 
kapitaalinvoer was teweeggebracht213.  Met dit doel verlaagde zij de meeste van 
haar disconto- en voorschottentarieven in februari, maart, mei, september en 
oktober, telkens met 0,25 procent.  De 'basisdiscontovoet' werd zo 
teruggebracht van 5,25 procent tot 4 procent214.  Zowel buitenlandse factoren, 
de daling van het disconto van de Bundesbank, de Bank of England en van de 
Bank of Canada, als binnenlandse factoren, de dalende tendens op de 
geldmarkt en de 'aarzelende' conjunctuur lagen aan de oorsprong van de 
dalingen.  Zoals gezegd, bleef de vermindering telkens beperkt tot 
0,25 procent.  Volgens Ansiaux had de Bank om diverse redenen geen grotere 
stappen durven te doen.  De niet-aflatende vraag naar geldmiddelen vanwege 
de Staat oefende een structureel opwaartse druk op de geldmarkttarieven uit.  
Aan de andere kant zouden forsere dalingen bij het grote publiek kunnen 
overkomen als was de economische toestand echt verslechterd.  Ten slotte 
onderhielden kleine opeenvolgende wijzigingen een baisse-atmosfeer in de 
markt die een blijvend effect zou sorteren215. 
 In het kader van deze opeenvolgende renteverlagingen had de directie 
op een bepaald moment overwogen om het verschil tussen het voordeeltarief 
voor exporttransacties en dat voor de binnenlandse transacties te verkleinen.  
Het eerstgenoemd tarief zou verder 4 procent bedragen, zodat het verschil 
tegenover het basistarief tot 0,25 procent zou verminderen (vroeger 
0,50 procent).  Zodoende zou ons land zijn goede wil betonen en met meer 
recht en reden van zijn Europese partners wederkerigheid kunnen eisen.  De 
Bank wou in alle geval vermijden dat de gelijkschakeling van de tarieven zou 
moeten plaatsvinden op "aanmaning'' van de EEG-Commissie, in eventueel 
schadelijke omstandigheden voor de belangen van de exporteurs.  De directie 
stootte evenwel op forse tegenwind van de regenten.  Volgens regent Hendrik 
Cappuyns van Agfa-Gevaert  waren de tariefvoordelen voor de Belgische 
exportbedrijven in genen dele te vergelijken met de vaak officiële hulpverlening 
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van diverse aard in de andere EEG-landen.  Frankrijk paste een differentieel 
fiscaal stelsel toe ten gunste van de exporteurs en Duitsland kende toelagen toe 
die 3 tot 7 procent konden bedragen, in die mate dat de export van het 
industriële conglomeraat waaraan hij mede aan het hoofd stond bij voorkeur 
vanuit West-Duitsland plaatsvond.  Vandeputte zat op dezelfde golflengte als 
zijn collega.  De afschaffing van de tolgrenzen binnen de EEG had geen 
enkele betekenis als de lidstaten hun eigen bedrijven op een "geniepige" manier 
beschermden langs de omweg van discriminerende belastingen.  Alhoewel 
Ansiaux opmerkte dat Europese aanbevelingen geen vrome wens waren, maar 
een dwingende eis en de Belgische regering dienaangaande nauwkeurig 
bepaalde verbintenissen had aangegaan, hield Cappuyns voet bij stuk.  Als er 
gestemd zou worden over het voorstel van de directie zou hij niet aan de 
stemming deelnemen.  Een onmiddellijke gelijke behandeling heen en weer 
was een must. 
 Ook regent Roger De Staercke, die eveneens de belangen van zijn 
industriële achterban wou verdedigen, steunde de houding van Cappuyns.  Het 
voorstel van Ansiaux zou immers de financieringsvoorwaarden van de export 
van uitrustingsgoederen op middellange termijn beïnvloeden.  Andere leden 
van de regentenraad uitten eenzelfde bezorgdheid.  August Cool stelde vast 
dat, alhoewel het voorstel van de directie hem gegrond leek, het niet unaniem 
door de raad werd aanvaard.  Hierop wijzigde Ansiaux de voorstellen van de 
directie.  Het tarief van de Bank zou over de hele linie met 0,25 procent 
worden verlaagd en aan de minister van Financiën zou schriftelijk worden 
uiteengezet waarom de regentenraad gemeend had de gedeeltelijke 
vermindering van het verschil tussen het tarief van de geviseerde 
exportaccepten en de basisdiscontovoet tot later te moeten uitstellen.  Het 
hoofdargument was het bestaan van andere discriminatoire voordelen in het 
buitenland dan rentesubsidies216.  Toen de beslissing vaststond, zei regent Boël, 
die ook de industrie vertegenwoordigde, dat hij scrupules had gehad om ook in 
het debat tussenbeide te komen.  Het was zijn gevoelen dat de regeringen van 
de andere EEG-landen ieder voor zich afweken van de in het Verdrag van 
Rome opgelegde gedragsregels.  Het Verdrag had voor de geschilpunten in een 
beroepsprocedure bij het Hof van Justitie voorzien, maar de partnerlanden 
aarzelden om hiervan gebruik te maken. 
 Hoewel de conjunctuurvertraging van 1965 en 1966 al duidelijk achter 
de rug was, oordeelde de regering dat de financieringsmogelijkheden van het 
Wegenfonds moesten worden verruimd.  Een besluit van 29 september 1967 
genomen in het kader van de bijzondere machten van 31 maart 1967 voorzag 
twee mogelijkheden: hetzij door overheidseffecten met ten hoogste één jaar 
looptijd uit te geven, hetzij door wissels met een maximale looptijd van 
120 dagen, getrokken door de aannemers, te accepteren.  Gelet op de 
conjunctuurtoestand (sic) kreeg het Wegenfonds van de regering vergunning 
om van deze tweede mogelijkheid gebruik te maken.  De Bank sloot zich om 
onbegrijpelijke redenen bij deze actie tot aanwakkering van de economische 
bedrijvigheid aan en verklaarde de door het Fonds geaccepteerde wissels onder 
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de gewone voorwaarden herdisconteerbaar, zonder beperking van bedrag, op 
voorwaarde dat zij vóór 1 juli 1968 vervielen.  In feite was dit een verkapte 
verhoging van de kredietmogelijkheden van de Staat bij de Bank.  Die 
tijdsgrens werd ingevoerd omdat de Bank haar interventies toch aan de 
veranderende conjuncturele omstandigheden wou kunnen aanpassen en 
ondertussen een en ander technisch wou toetsen. 
 Alhoewel de economie in 1968 nog sterker groeide dan in 1967 (4,3 
tegen 4 procent) pleitten Marcel d'Haeze, directeur-generaal van de Thesaurie, 
en de opeenvolgende ministers van Financiën Henrion en Snoy et d'Oppuers 
herhaaldelijk voor een verlenging van de maatregel.  Alhoewel de Bank van 
oordeel was dat dit om conjuncturele redenen niet langer verantwoord was, gaf 
ze toch toe217.  Door successieve beslissingen werd de vervaldag uiterlijk tot 
30 juni 1969 verlengd!  Zelfs in 1969, een jaar van oververhitting van de 
conjunctuur drongen de minister van Financiën Snoy et d'Oppuers en zijn 
collega van Openbare Werken Jos De Saeger erop aan om de termijn nogmaals 
te verlengen.  Financiën staafde zijn verzoek met de argumentering dat eerst 
moest duidelijk blijken dat de thesis van de Bank - een forse daling van de 
werkloosheid - bewaarheid werd.  Dan kon hij tegenover zijn collega's-
ministers de weigering van de Bank om nog langer wegenfondsaccepten tot het 
disconto toe te laten, makkelijker legitimeren.  De Saeger van zijn kant kon 
absoluut niet akkoord gaan met de weigering van de Bank om de vervaldag te 
verlengen tot 30 september 1969.  In een vlammende brief aan zijn collega van 
Financiën plaatste hij de weigering van de Bank tegenover de massale 
herdiscontering van privé-wissels.  Deze waren in de balans van de Bank in een 
jaar tijd met ruim 20 miljard gestegen.  De minister noemde dat een "inflation 
pure pour le même montant, tout en favorisant l'exportation de capitaux.  La Banque 
Nationale n'a réagi que fort tard et très mollement vis-à-vis des banques"218.  Uit de eerste 
bewering bleek dat de minister blijkbaar niet veel kaas had gegeten van de 
monetaire mechanismen: de stijging van de rubriek 'handelswissels' in de 
weekstaat van de Bank betekende gewoon een verschuiving binnen de 
tegenposten van de bankbiljetten in omloop, die van mei 1968 tot mei 1969 
vrijwel niet gestegen waren.  De deviezenverkopen van de Bank op de 
valutamarkt hadden de liquiditeit van de financiële instellingen in franken 
verminderd en die hadden dat gecompenseerd door meer handelspapier te 
herdisconteren.  De tweede bewering klopte niet met de feiten.  De Bank had 
integendeel alle registers van het restrictieve beleid bespeeld, zoals verder zal 
blijken. 
 Tot omstreeks het einde van het derde kwartaal van 1968 streefde de 
Bank ernaar het rentepeil laag te houden om de conjunctuurherleving te 
vergemakkelijken en bij te dragen tot het herstel van het 
betalingsbalansevenwicht van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk 
zodat hot money naar de Angelsaksische landen zou (terug)vloeien.  De EEG 
had er daartoe bij de verschillende centrale banken op aangedrongen om de 
rente op een zo laag mogelijk peil te handhaven.  Achteraf lijkt de 
conjuncturele verantwoording van de maatregel van de Bank eigenaardig, 



De Nationale Bank van België 1959 - 1971 

 

238 

aangezien de economie in 1967 in reële termen al met 4 procent gegroeid was.  
De toestand van de betalingsbalans vormde geen tegenindicatie volgens 
Ansiaux.  Zelfs als dat wel het geval was geweest, meende de Bank dat ze 
risico's moest nemen om de Amerikaanse en Britse betalingsbalansen samen 
met haar Europese partners een duwtje in de rug te geven219.  Op 7 maart 
verlaagde de Bank haar rentegamma met 0,25 procent.  De basisdiscontovoet 
kwam zo op 3,75 procent te liggen, tegen nog 5,25 procent begin 1967220. 
 De maatregel van de Bank beoogde onder meer een daling van de 
kredietkosten "ten bate van de industriële en handelsondernemingen"221.  Regent Cool 
vroeg waarom de Bank geen stoutmoedigere rentedaling, met 0,50 procent 
bijvoorbeeld, voorstelde.  Volgens Ansiaux had het directiecomité een 
verlaging van 0,50 procent tegenover een van 0,25 procent wel degelijk 
overwogen222.  Een daling met 0,50 procent was niet buitenmatig geweest in 
het licht van het verloop van de rentepercentages op de geldmarkt en zij kon in 
de toenmalige perceptie door de conjunctuurstand worden verantwoord.  Toch 
had de Bank er uiteindelijk van afgezien.  Een versnelling van de neerwaartse 
beweging na vijf achtereenvolgende verlagingen met 25 basispunten kon de 
indruk wekken dat de economische toestand bijzonder moeilijk was, ja zelfs 
"zorgwekkend" (sic).  Een aan de gang zijnde wijziging in de oriëntering van de 
tarieven op de eurovalutamarkt maande tot omzichtigheid aan om op korte 
termijn geen terrein te moeten prijsgeven.  Ten slotte was het niet gepast om 
de discontovoet in een periode van politieke crisis, de val van de regering Paul 
Vanden Boeynants - Willy Declercq op 7 februari 1968, (sterk) te verlagen223. 
 Tijdens het laatste kwartaal gaf de vermindering van het aanbod op de 
geldmarkt aanleiding tot rentestijgingen224 en de Bank had deviezenreserves 
verloren225.  Twee factoren speelden hierbij een overwegende rol.  In het 
buitenland was er enige twijfel ontstaan nopens de toekomst van de Belgische 
frank en de dispariteiten tussen de korte buitenlandse en Belgische rente waren 
groter geworden.  De minder gunstige stemming tegenover de frank was toe te 
schrijven aan weinig optimistische beoordelingen vanwege Amerikaanse 
bankiers.  In een ruim verspreide informatiebrief hadden deze onder meer te 
verstaan gegeven dat de Belgische frank in moeilijkheden zou raken als de 
Franse frank zou devalueren, hoewel er geen enkel direct verband bestond 
tussen beide franken.  Amerikaanse banken en bedrijven hadden aan dit 
scenario geloof gehecht en terstond hun bedrijfskapitaal in Belgische franken 
verminderd.  Een plotselinge stijging van de korte rente in Zürich had de 
bestaande renteverschillen vergroot.  Zij volgde op een ommekeer in het beleid 
van de Zwitserse banken die, om voordeel te trekken uit het hoog rendement 
van dollaruitzettingen op de eurovalutamarkt, direct ter beschikking staande 
gelden in Zwitserse franken in dollars hadden geconverteerd.  Hun houding 
bevestigde onrechtstreeks het hernieuwd vertrouwen in de dollar.  Ook de 
Belgische banken hadden hun tegoeden in vreemde valuta's opgevoerd.  In 
feite was de vermindering der reserves van de Bank niet toe te schrijven aan 
een groter tekort op de lopende rekening, maar aan een daling van de tegoeden 
in Belgische franken van buitenlanders en aan een vermeerdering van de 
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deviezentegoeden van de Belgische banken.  Van januari tot oktober had de 
Bank ongeveer 14 miljard aan vreemde valuta's verloren, in november 
4,9 miljard226. 
 In het licht van bovenstaande gegevens herzag de Bank haar beleid.  In 
overleg met de minister van Financiën werd beslist om de rentetarieven op 
korte termijn te laten stijgen.  Een eerste stap werd gezet bij de wekelijkse 
toewijzing van de certificaten van het Rentenfonds.  Ook andere binnenlandse 
tarieven stonden onder druk, vooral onder invloed van de tarieven van de 
zogenaamde grote deposito's die door de buitenlandse tarieven werden 
meegezogen.  Zodra het duidelijk werd dat de spanning op de buitenlandse 
markten voortduurde en het zeker was dat een verhoging van de 
debetrentetarieven van de banken het onmiskenbare conjunctuurherstel niet 
meer in de weg zou staan, besloot de Bank de stijging die zij op de 
verschillende markten van het kortlopend geld tot ontwikkeling had laten 
komen, door een wijziging van haar eigen tarieven te bekrachtigen.  Op 
19 december verhoogde zij haar disconto- en rentetarieven met 0,75 procent.  
Het basistarief werd aldus op 4,50 procent gebracht, zijnde het niveau geldend 
in Nederland.  Het voornaamste oogmerk was de kapitaaloverdracht naar het 
buitenland tot staan te brengen.  Als het signaal door de markt verkeerd zou 
worden geïnterpreteerd zou de Bank niet aarzelen om op de vrije valutamarkt 
te interveniëren.  De rentemaatregel moest bijdragen tot een beter intern 
evenwicht zonder de internationale samenwerking te schaden, vermits de 
rentevoeten in België nog afgetekend lager lagen dan in de landen waaraan een 
steun behoorde te worden verleend, de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk. Op grond van de buitenlandse rentepercentages was een verhoging 
met 1 procent zeker verantwoord geweest, maar uit psychologisch oogpunt 
zou zij wellicht weinig gelegen komen.  Een hausse van 0,50 procent leek dan 
weer te zwak en de Bank zou waarschijnlijk genoopt geweest zijn ze na korte 
tijd aan te vullen227. 
 Met ingang van 1 januari 1969 stemde de Bank, na een formeel verzoek 
dat door de EEG-Commissie aan de Belgische Regering was gericht, erin toe 
voor de uitvoer naar de landen van de Gemeenschappelijke Markt af te zien 
van een preferentiële discontovoet voor de geviseerde uitvoeraccepten. 
 
1968-1969: De frank onder vuur 
 
 Zoals gezegd verstevigde de positie van de dollar tijdens de laatste helft 
van 1968228.  De reden was de aanhoudende inflatie in dat land die tot een 
hoge rente aanleiding gaf, waardoor veel buitenlands kapitaal werd 
aangetrokken.  De notering van de dollar op de gereglementeerde markt was 
duidelijk opwaarts gericht en benaderde de maximale interventiegrens.  
Volgens de notulen van de regentenraad was de frank in oktober 1968 de 
zwakste munt in Europa.  Een en ander kon worden toegeschreven aan het 
verslechterde internationale politieke klimaat (Russische inval in Tsjecho-
Slowakije), een heroplevend vertrouwen in de dollar, het terugtrekken van 
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convertibele tegoeden in Belgische franken door buitenlanders en het 
repatriëren van in België geboekte winsten door Amerikaanse bedrijven229.  De 
Bank overwoog dan ook in oktober even een trekking van 100 miljoen dollar 
op het Internationale Monetaire Fonds.  Die trekking zou uiteindelijk in juli 
1969 plaatshebben zoals reeds vermeld is in hoofdstuk 1.  Naast de 
bovengenoemde factoren kon de daling van de reserves van de Bank ook 
worden toegeschreven aan de stijging van de valutategoeden van de Belgische 
banken met 3 miljard frank.  Om voordelige beleggingen in het buitenland te 
doen, hadden banken liquiditeiten in frank omgezet in vreemde valuta's en 
daardoor hun haussepositie verhoogd230.  Medio november riep Ansiaux de 
voorzitter van de Belgische Vereniging van Banken bij zich.  Hij herinnerde de 
BVB eraan dat de vreemde valuta's die de erkende banken bezaten, bedoeld 
waren om in de plaats van de Bank transacties op de gereglementeerde markt 
te verrichten.  De gouverneur wees erop dat de reserves van de centrale bank 
niet dienden om de uitvoer van kortlopend kapitaal in de hand te werken.  De 
BVB beloofde daarop een beperkt comité bijeen te roepen; dit zou voorstellen 
uitwerken om de valutapositie van haar leden vrijwillig te verlagen231.  Er kwam 
evenwel niets van terecht.  Op de vrije markt bleven de dollarnoteringen 
opwaarts gericht.  Geregeld intervenieerde de Bank voor beperkte bedragen 
om het koersverschil met de gereglementeerde markt binnen redelijke grenzen 
te houden.  Als het agio van de financiële dollar in augustus 2 procent overtrof, 
vertraagde de Bank haar interventies.  Het vraagoverschot resulteerde niet 
langer uit aankoop van vreemde bankbiljetten en reischeques maar vooral uit 
een aankoopbeweging van buitenlandse effecten.  Geleidelijk schortte ze haar 
interventies zelfs op om de remmende invloed van de koersstijging op de 
kapitaalexport te laten werken232. 
 Begin 1969 bewoog de Belgische economie zich naar een toestand van 
oververhitting.  Het beroep op het krediet was fors gestegen, niet alleen ten 
gevolge van de erg aantrekkende vraag maar ook omdat buitenlandse bedrijven 
bij de Belgische financiële instellingen goedkoper krediet konden krijgen dan in 
hun respectieve thuislanden.  Dit laatste hield uiteraard verband met het 
comparatief lagere rentepeil in ons land233.  Op 6 maart voerde de Bank een 
gedifferentieerde renteverhoging door: 0,50 procent voor de basisdiscontovoet 
en 0,75 procent voor de voorschottenpercentages.  Zodoende wou ze vooral 
de kosten van de kasgeldleningen, waarvan onder meer de niet-ingezetenen 
gebruik maakten, beïnvloeden en de binnenlandse handelstransacties en de 
uitvoer niet buitenmatig bestraffen.  Op een bepaald moment had de directie 
zelfs overwogen om alle tarieven met 0,75 procent opwaarts bij te stellen 
omdat dit percentage beter overeenkwam met de marktsituatie, zoals regent 
Vandeputte opmerkte.  Een dergelijke beweging zou in de markt wellicht geen 
verwachtingen voor verdere stijgingen hebben verwekt, maar ze had beslist 
ook nadelen.  Ze zou in de onmiddellijke toekomst "het psychologische klimaat 
hebben kunnen schaden"; bovendien had een grotere rentestijging het vaststellen 
van de emissievoorwaarden van een op handen zijnde langlopende overheids-
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lening kunnen bemoeilijken. Het was dus, zoals vaak, een compromis tussen 
uiteenlopende bezorgdheden. 
 Nauwelijks een maand later, op 10 april 1969, was de Bank genoodzaakt 
om haar rentegamma opnieuw op te trekken, ditmaal met 0,50 procent over de 
hele linie.  De beweegredenen waren grotendeels dezelfde als die van maart.  
Bovendien had de portefeuille handelspapier van de Bank een historisch record 
bereikt234.  De eerste twee renteverhogingen leken evenwel niet voldoende om 
de kredietexpansie in toom te houden en de kapitaaluitvoer en het fenomeen 
van de leads and lags, de verschuivingen van de betalingstermijnen bij in- en 
uitvoer, te bestrijden.  De kapitaaluitvoer, mede het gevolg van het positieve 
renteverschil tussen de buitenlandse en Belgische geld- en kapitaalmarkten en 
de speculatie op een eventuele wijziging van de pariteit van de Duitse mark, 
bracht mee dat de frank op de valutamarkt in april-mei 1969 onder vuur kwam 
te liggen235.  De Bank moest de frank op de officiële markt massaal steunen 
tegenover de dollar die herhaaldelijk het bovenste interventiepunt bereikte.  
Het agio van de dollar op de vrije markt ten opzichte van die op de 
gereglementeerde markt steeg tot ruim 7 procent. 
 Ook de eigen wisselpositie van de banken had tot kapitaaluitvoer geleid.  
De positie van de banken op de gereglementeerde markt was bij de aanvang 
van 1968 zeer klein, maar in de loop van dat jaar nam zij met bijna 10 miljard 
frank toe en nog met 4,3 miljard gedurende de eerste drie maanden van 1969; 
eind maart 1969 bereikte zij aldus een maximum van 14,3 miljard frank.  Het 
Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel (BLIW) was van oordeel dat de 
door de erkende banken aangelegde deviezentegoeden aanzienlijk groter waren 
dan hun behoeftes voor de rechtmatige uitvoering van de transacties van hun 
clientèle op de gereglementeerde markt.  Het besliste derhalve, voor elke bank 
afzonderlijk, een grensbedrag vast te stellen voor de contante haussepositie in 
buitenlandse geldsoorten van de gereglementeerde valutamarkt en voor de 
voorschotten in Belgische franken in buitenlandse convertibele rekeningen; de 
grensbedragen werden berekend met inachtneming van het volume der 
transacties van elke bank op de valutamarkt.  Op 4 april 1969 werden de 
banken verzocht de overschrijding van het grensbedrag ten minste in drie 
gelijke verlagingen respectievelijk in de loop van de maanden april, mei en juni 
weg te werken236.  Het doel hiervan was de deviezen zo veel mogelijk naar de 
reserves van de centrale bank te doen vloeien.  De Bank aanvaardde met de 
banken swaptransacties te verrichten tot dekking van de leningen in deviezen, 
die in bepaalde gevallen moesten worden aangegaan om het tijdschema te 
kunnen naleven237. 
 Het BLIW nam nog een andere maatregel.  Sedert 9 mei 1969 mochten 
de banken geen valuta's van de gereglementeerde markt meer afstaan om op 
gereglementeerde rekeningen van bedrijven te worden bijgeschreven.  
Verkopen van vreemde valuta's aan importeurs mochten nog uitsluitend 
dienen voor onmiddellijke en behoorlijk met documenten gestaafde betalingen 
aan het buitenland238.  De ongemotiveerde of versnelde aankoop van deviezen 
werd zo aan banden gelegd.  Alhoewel de beslissing van de Duitse autoriteiten 
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om de mark vooralsnog niet te revalueren de arbitrageanten niet kon 
overtuigen, kwam de frank tijdelijk in rustiger vaarwater terecht239. 
 Vanaf eind april werd opnieuw een stelsel van kredietbegrenzing 
toegepast en geleidelijk versterkt240.  De Bank was van oordeel dat in een fase 
van conjuncturele oververhitting een kredietbegrenzing een logisch, eenvoudig 
en doeltreffend instrument was.  Toch waren er heel wat bezwaren tegen in te 
brengen241.  Nog aan het einde van april voerde de Bank een stelsel van 
herdisconto- en visumplafonds in242, een volgens de Bank "technische" maatregel 
die minder politieke weerstand zou oproepen dan de kredietbegrenzing243.  Het 
plafond van elke bank was, in beginsel, gelijk aan een percentage - 
oorspronkelijk 16 procent - van haar belangrijkste middelen in Belgische 
franken.  Op 2 mei beliep de gezamenlijke beschikbare marge circa 19 miljard 
frank.  Ingeval een bank de norm inzake kredietbegrenzing niet in acht nam, 
werd haar plafond verlaagd ten belope van de overschrijding.  Het nieuwe 
monetaire-beleidsinstrument stelde de Bank in staat onmiddellijk een van de 
liquiditeitsbestanddelen van de banken te beïnvloeden, met name de omvang 
van de portefeuille wissels die voor herdiscontering in aanmerking kwam.  
Vanaf mei verminderde de Bank ten slotte de doorgaans toegestane looptijd 
van het visum van handelspapier dat uitvoer van verbruiksgoederen 
vertegenwoordigde van 180 tot 120 dagen.  Ze wou aldus de verlenging van de 
termijn tussen de verzending van de goederen en hun betaling minder 
gemakkelijk maken.  Met het doel onder meer bij te dragen tot de 
doeltreffendheid van de kredietmaatregelen van de Bank, verzocht de 
Bankcommissie in een besluit van 20 mei 1969 de banken tot 31 mei 1970 een 
beleggingscoëfficiënt in acht te nemen, met andere woorden een 
minimumverhouding, van maand tot maand toenemend tot een hoogtegrens 
van 60 procent, tussen hun gemakkelijk verhandelbare activa en hun 
kortlopende passiva in Belgische franken.  In feite wou de monetaire overheid 
vermijden dat het restrictieve beleid door de banken omzeild zou worden via 
een inning van schatkistcertificaten of overheidsfondsen244. 
 Op 29 mei 1969 volgde een derde discontoverhoging met 0,50 procent.  
Het nog aanzienlijke rente-ecart met het buitenland, de agressieve promotie 
voor buitenlandse beleggingen die inspeelde op dit renteverschil en de 
stijgingen van de geldmarktrente lagen aan de oorsprong ervan245.  Op niets 
gefundeerde geruchten over de handhaving van de pariteit van de frank naar 
aanleiding van de moeilijkheden van de Franse frank en een aanzienlijk 
begrotingstekort in een economische boomperiode maakten een en ander des 
te erger246.  Gevoegd bij de herdisconto- en visumplafonds en bij de 
kredietbegrenzing zou de verhoging van het tarief van de Bank de 
kredietexpansie moeten afremmen.  Het directiecomité kon evenwel niet met 
stelligheid zeggen dat de maatregelen voldoende zouden zijn247.  De 
voorstellen van het comité werden niet altijd klakkeloos aanvaard door de 
regenten.  Zo was regent Roger Ramaekers tijdens de Raad van 28 mei 1969 
van mening dat de economische en sociale weerslag van de verhoging der 
tarieven met aandacht moest worden bestudeerd.  Was het niet veeleer 



De Bank als hoedster van de frank 

 

243 

geboden een actie uit te oefenen op het gebied van het valutaverkeer en diende 
de Bank niet het verloop van de leads and lags zorgvuldiger na te gaan?  Volgens 
Ansiaux waren de BLIW-maatregelen wel doeltreffend.  De invoerders 
mochten immers geen vreemde valuta's meer kopen vóór de datum waarop zij 
hun betalingen moesten afwikkelen.  Wat de exporteurs betrof, zij moesten de 
opbrengst van hun export, ofwel binnen acht dagen afstaan, ofwel bij een bank 
op het credit van een gereglementeerde rekening storten; deze keuzevrijheid 
was verantwoord, want vele exporteurs waren ook importeurs.  
Vanzelfsprekend kon een uiterste termijn worden gesteld voor het aanhouden 
van de door de exporteurs verworven deviezen; men kon hun zelfs de 
verplichting opleggen de valuta's bij ontvangst onmiddellijk af te staan.  Maar 
fraude zou gemakkelijk zijn.  Het was immers onmogelijk in het buitenland de 
datum te controleren waarop de Belgische exporteur was betaald. 
 De gouverneur nam zijn wensen al te zeer voor werkelijkheid, want eind 
juli moest de Bank opnieuw alle toetsen van het restrictieve monetaire klavier 
bespelen.  De buitenlandse tarieven bleven fundamenteel opwaarts gericht en 
de handelstransacties met het buitenland werden hoe langer hoe meer in België 
gefinancierd, zoals bleek uit het accres van de geviseerde wissels248.  Op 31 juli 
1969 trok de Bank haar basisdiscontovoet met een vol procentpunt op.  Ook 
de valutareglementering werd verder verscherpt door een maatregel van het in 
feite door de Bank gedomineerde BLIW.  De tegoeden die de banken aan 
gereglementeerde valuta's mochten aanhouden werden nogmaals 
teruggeschroefd.  In het verleden hadden ze 14 miljard bereikt en op 30 juni 
1969 moesten ze tot 7,5 miljard teruggebracht zijn.  Die tegoeden beliepen 
eind juli nog 5,4 miljard, een volgens de Bank nog te aanzienlijk bedrag want 
2 miljard zouden normaliter voldoende moeten zijn om in de normale 
behoeftes van de clientèle te voorzien.  Daarnaast werden nog enkele andere 
technische maatregelen getroffen door het BLIW249.  Samen met de stijging 
van de discontovoet werd het voordeel dat de financiering van de export naar 
de landen buiten de EEG nog genoot, afgeschaft.  Tegelijkertijd werd het 
discontotarief vereenvoudigd, want het volledige gamma van de bestaande 
rentepercentages moest niet worden gehandhaafd.  De domiciliëring van de 
wissels in een bank was immers de courante praktijk geworden250. 
 Na de onrust op de valutamarkt in mei 1969 volgde een periode van 
relatieve kalmte.  Deze was wellicht mede het gevolg van het naleven door de 
banken van de richtlijnen van het BLIW inzake hun contante tegoeden in 
deviezen251.  Het was echter maar stilte voor de storm.  Op 8 augustus, midden 
in de vakantie, nam de nieuwe Franse regering - President de Gaulle was begin 
juni afgetreden - het besluit de Franse frank met ingang van 10 augustus te 
devalueren met 11,1 procent.  De Belgische frank, die door een aantal 
marktpartijen nog altijd volkomen ten onrechte op een of andere manier met 
zijn Franse naamgenoot werd verbonden, kwam onder sterke druk te staan.  
Deze had niets te maken met de fundamentals van de Belgische economie maar 
was een gevolg van het spel van leads and lags en het omzetten door 
buitenlanders van tegoeden in convertibele franken in vreemde valuta's.  De 
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Bank moest massaal interveniëren op de valutamarkt en maakte daarbij gebruik 
van de in hoofdstuk 1 beschreven swapfaciliteiten met de Federal Reserve 
Bank van New York.  De speculatie ging zelfs crescendo toen de radio op 
10 augustus omriep dat het BLIW vanaf de volgende dag alle valutatransacties 
van meer dan 10 miljoen frank zou controleren.  De radio had dit bericht 
overgenomen van het zondagsblad Dimanche Presse, dat het over de hele breedte 
van zijn eerste bladzijde in grote krantenkoppen had gemeld252.  Het bericht 
was maar gedeeltelijk correct en veroorzaakte wereldwijd een grote beroering.  
De controle gold alleen de gereglementeerde valutamarkt en de eventuele ex 
post-verificatie door het BLIW werd vervangen door een voorafgaande 
controle.  De maatregel was bovendien al op 7 augustus van kracht geworden, 
net alsof de monetaire autoriteiten voorvoelden dat er hevige turbulenties 
zouden optreden.  De 10 miljoen frank-maatregel was in feite een onderdeel 
van een veel ruimer pakket253. 
 In het kader van de bestaande wisselreglementering mochten exporteurs 
het provenu van hun uitvoer op een rekening aanhouden bij de erkende 
banken met het oog op latere betalingen aan het buitenland.  Om de 
speculatieve accumulatie van dergelijke tegoeden te vermijden had het BLIW 
op 7 augustus maatregelen genomen.  De maximumtermijn voor het 
aanhouden van tegoeden in gereglementeerde rekeningen werd teruggebracht 
van 6 maanden tot 30 dagen in geval van een pariteitswijziging die een 
waardevermindering van de frank tot gevolg zou hebben; als deze bedragen 
binnen de genoemde termijn niet gebruikt werden voor reguliere betalingen, 
zou de bank waar ze gedeponeerd waren ze ambtshalve terugkopen en de 
wisselkoerswinst aan de Schatkist storten254.  Bovendien kreeg het verbod van 
rentevergoeding voor deze - verplicht dadelijk opvraagbare - gereglementeerde 
rekeningen, dat vroeger op een overeenkomst tussen het Instituut en de 
Belgische banken berustte, een reglementair karakter; aldus werd het ook tot de 
Luxemburgse banken uitgebreid.  Ten slotte werden de banken verzocht te 
waken voor de naleving van de betalingstermijnen in alle gevallen waarin deze 
vóór de invoer plaatshad; bovendien kregen zij de opdracht de bewijsstukken 
tot staving van elke betaling boven 10 miljoen frank via de gereglementeerde 
markt vooraf ter verificatie aan het BLIW voor te leggen255. 
 Op 11 augustus legde professor Leo Levy in La Dernière Heure uit dat de 
beoordeling van een munt niet alleen op technische, maar ook op psycho-
logische gegevens, zoals de verslechtering van de openbare financiën, berustte.  
Nog een dag later publiceerde het weekblad Spécial een artikel onder de kop: 
"La Belgique: jusqu'à la dernière seconde", dat refereerde aan een statement van 
Charles du Bus de Warnaffe, de dag voor de devaluatie van de frank in 1934.  
Hij verklaarde toen dat de regering de frank tot de laatste "cartouche" zou 
verdedigen.  Spécial schreef dat de ontkenning van een devaluatie door premier 
Gaston Eyskens en minister van Financiën Snoy alleen bedoeld was om de 
speculanten zand in de ogen te strooien.  "Men liegt als een tandentrekker tot de 
laatste seconde", met andere woorden tot juist voor het moment van de 
devaluatie, zo omschreef Eyskens in zijn memoires de teneur van het artikel256.  
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Op de gereglementeerde markt bereikte de dollar gedurende verschillende 
dagen zijn bovenste interventiepunt.  Op de vrije markt klokte de koers van de 
financiële dollar op 13 augustus op 55,25 frank af, een agio van liefst 
9,67 procent tegenover de commerciële.  Tegenover de officiële parikoers 
bedroeg de afwijking zelfs 10,2 procent.  Van 7 tot 14 augustus verloor de 
Bank ruim 12 miljard deviezen. 
 Op 14 augustus 's ochtends organiseerde eerste minister Eyskens een 
ontmoeting met de socialistische ministers André Cools en Edward Anseele en 
met de bewindvoerders van de Bank: gouverneur Ansiaux, vice-gouverneur 
De Voghel en directeur de Strycker.  Deze laatsten bevestigden de aderlating 
die de reserves van de Bank hadden ondergaan, maar desalniettemin bleven de 
economische vooruitzichten uitstekend.  Ansiaux drong er wel op aan dat in de 
buitengewone begroting een conjunctuurschijf moest worden ingeschreven257.  
Vice-premier Cools sprak in dezelfde zin, maar insisteerde speciaal op 
restrictieve maatregelen tegenover de particuliere sector.  Ansiaux verklaarde 
dat dit wel degelijk de bedoeling van de Bank was258.  De Bank had zelfs de 
invoering van een monetaire reserve overwogen259.  In de loop van het gesprek 
opperde Eyskens het idee dat de gezonde economische toestand van het land 
tot een revaluatie zou kunnen leiden.  De Strycker suggereerde dit in de pers te 
lanceren.  De volgende dag publiceerde Le Soir een artikel waarin de 
mogelijkheid van een herwaardering van de frank niet werd uitgesloten.  Het 
artikel was van de hand van Roger Bonnel met wie Eyskens de middag van 
14 augustus een gesprek had gehad.  Dezelfde 14e augustus riep de Bank de 
vertegenwoordigers van de vier grote banken bij zich.  De grenzen die de 
expansie van de kredieten aan bedrijven en particulieren op 30 september en 
31 december mocht bereiken, werden verminderd, zodat de toeneming van de 
opgenomen bedragen niet meer dan 8,1 procent in plaats van 10 procent 
mocht bedragen voor de eerste drie kwartalen en niet meer dan 11,2 procent 
tegen 14 procent voor het hele jaar.  De normen die eind april waren 
vastgesteld, bleken immers in het licht van de naderhand beschikbare gegevens 
te ruim geweest te zijn.  Ofschoon ze werden nageleefd, hadden ze niet alleen, 
zoals het de bedoeling was, een normale financiering mogelijk gemaakt van alle 
rechtmatige transacties, die voortdurend in omvang toenamen, maar ook, in 
strijd met het nagestreefde doel, een voortzetting van de uitvoer van particulier 
kapitaal.  Ook aan de deviezenpositie van de banken zelf werd opnieuw 
gesleuteld.  Op 14 augustus beperkte het BLIW de positie van elke bank tot 
het bedrag dat op die dag bij het sluiten van de transacties was bereikt. 
 De meeste kranten namen in hun edities van 16 augustus het artikel van 
Le Soir over.  Op 18 augustus verdwenen de turbulenties op de valutamarkt en 
kon de Bank gaandeweg dollars terugkopen260.  De gok van Eyskens en de 
kredietmaatregelen hadden blijkbaar effect gesorteerd.  De banken waren 
selectiever geworden bij het verlenen van nieuwe kredieten; sommige hadden 
ze verminderd of zelfs afgeschaft waardoor bedrijven als het ware gedwongen 
werden deviezen uit het buitenland te repatriëren en aan de banken te 
cederen261. 
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 Tijdens de regentenraad stelde regent Cool dat het naast elkaar bestaan 
van twee valutamarkten, waarop de valuta's tegen zeer afwijkende koersen 
werden genoteerd, een ongunstige weerslag kon hebben bij het publiek.  Dit 
wist niet dat de vrije markt een marginale markt was en meende dat de 
noteringen op deze markt de werkelijke beoordeling waren van de waarde van 
de frank.  Ook Vandeputte vroeg dat, zodra de moeilijkheden overwonnen 
zouden zijn, de Bank het principe van de dubbele wisselmarkt opnieuw ter 
discussie zou stellen.  Als het stelsel dan toch zo voordelig was, waarom had 
geen enkel land tot dusver overwogen om het voorbeeld van België te volgen?  
In de toenmalige omstandigheden zou, volgens Ansiaux, de opheffing van de 
vrije markt de instelling van een werkelijke deviezencontrole nodig hebben 
gemaakt die zich tot alle transacties met het buitenland had moeten 
uitstrekken.  Regent Roger Ramaekers vroeg Ansiaux waarom er zo'n groot 
verschil bestond tussen de frank en de gulden.  Volgens de gouverneur had een 
en ander te maken met het olifantengeheugen van de marktpartijen.  
Arbitrageanten en andere operatoren, waaronder het publiek, waren niet 
vergeten dat de gulden in maart 1961 in het kielzog van de Duitse mark 
gerevalueerd was262. 
 De herdisconto- en visumplafonds werden eveneens teruggeschroefd 
per 18 augustus; van 16 procent van de middelen in Belgische frank van de 
Bank tot 14 procent263.  Ansiaux had nog een stok achter de deur.  De Bank 
zou de Bankcommissie vragen een monetaire-reservecoëfficiënt in te voeren 
mocht zulks nodig blijken.  Hij drong er bij de bankiers op aan de 
kredietverlening aan bedrijven die bij hun weten vreemde valuta's aanhielden te 
beperken.  Ook vroeg hij de medewerking van de bewindvoerders van de 
banken en van hun personeel in al zijn geledingen om geen ongunstige 
commentaar te spuien ten opzichte van de Belgische frank en de clientèle niet 
aan te raden buitenlandse effecten te kopen264. 
 In september volgde een nieuw pakket maatregelen265: een vijfde 
discontoverhoging (+ 0,50 procent), een strengere kredietbegrenzing en een 
nieuwe verlaging van de herdiscontoplafonds266.  Minister van Financiën Snoy 
had de door de Bank voorgenomen stijging van bepaalde van haar tarieven met 
1 procent afgeketst, omdat een dergelijke stijging hem sterk zou hinderen bij 
zijn onderhandelingen met het bankconsortium over de emissievoorwaarden 
van een nieuwe staatslening267.  Het percentage van de herdisconto- en 
visumplafonds, dat op 18 augustus 1969 tot 14 procent werd verminderd, werd 
met ingang van eind oktober door maandelijkse verlagingen met twee derde 
van een punt, teruggebracht tot 12 procent per 31 december 1969 en tot 
10 procent per 31 maart 1970268. 
 In de regentenraad van 17 september 1969 lieten de regenten enkele 
kritische geluiden horen.  Regent Roger Ramaekers plaatste kanttekeningen bij 
de doeltreffendheid van de verlaging van de herdisconto- en visumplafonds, 
die naar zijn mening nog te hoog waren.  Regent Lemaire betreurde dat de 
vroegere maatregelen nog geen effect hadden gesorteerd.  Vice-gouverneur 
De Voghel wees er evenwel op dat de toestand op de valutamarkt aanzienlijk 
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verbeterd was.  Nadat de nettoreserves van de Bank gedaald waren van 
114,9 miljard frank eind oktober 1968 tot 93,7 miljard medio augustus 1969, 
begonnen zij opnieuw toe te nemen.  Vanaf september 1969 kreeg een 
verkoopbeweging weer de bovenhand op de gereglementeerde valutamarkt.  
Die beweging nam geleidelijk uitbreiding en bereikte een maximum toen de 
nieuwe pariteit van de mark op 24 oktober bekend werd.  In de maand oktober 
alleen stegen de reserves van de Bank met bijna 15 miljard; aan het einde van 
het jaar bereikten ze 118,5 miljard frank.  Op 1 oktober hief het BLIW zijn 
vorige richtlijnen dan ook op en stelde twee afzonderlijke grensbedragen vast 
voor de tegoeden van de banken in buitenlandse geldsoorten van de 
gereglementeerde markt en voor hun totale voorschotten in convertibele 
rekeningen.  Het grensbedrag voor de positie in buitenlandse geldsoorten werd 
vastgesteld op 2,5 miljard frank en vervolgens een weinig aangepast.  Eind 
november vertoonde deze positie een negatief saldo van 0,9 miljard frank, wat 
erop wees dat sedert het begin van het jaar voor 10,9 miljard deviezen waren 
teruggevloeid269. 
 De conjunctuurtoestand in België en in het buitenland maakte het niet 
mogelijk het kredietbeleid van de Bank tijdens het laatste kwartaal van 1969 
ook maar enigszins te verzachten.  In het buitenland bleef de inflatoire druk 
inderdaad doorgaans krachtig en bijgevolg handhaafden de rentepercentages 
zich er op een zeer hoog peil.  De voornaamste centrale banken behielden hun 
discontovoet op het in de loop van het jaar bereikte maximumpeil.  Sommige 
centrale banken gingen zelfs over tot nieuwe verhogingen.  Na een 
voorbijgaande daling in oktober, waren de rentepercentages op de 
eurodollarmarkt opnieuw gestegen.  In deze omstandigheden zou elke 
aanmerkelijke daling van het rentepeil in België aanleiding hebben kunnen 
geven tot nieuwe afvloeiingen van particulier kapitaal.  De Bank kon er 
derhalve niet aan denken haar disconto- en rentetarief te wijzigen en het 
Rentenfonds had de daggeldrente verder in opwaartse richting beïnvloed, door 
bij voorkeur een beroep te doen op de daggeldmarkt in plaats van op de 
voorschotten van de Bank om zijn transacties te financieren.  Bovendien was 
de handhaving van het hoge rentepeil en van de kredietbegrenzing om redenen 
van intern conjunctuurbeleid gerechtvaardigd.  De moeilijkheid waarin talrijke 
sectoren zich bevonden om hun productie binnen korte tijd nog op te voeren, 
leverde het gevaar op van een versnelling van de prijsstijging.  Dit zou een 
ongunstige invloed hebben gehad op de concurrentiepositie van het Belgische 
bedrijfsleven.  Dit risico werd nog vergroot door de revaluatie van de Duitse 
mark, die normaal aanleiding moest geven tot een vermeerdering van de 
waarde per eenheid van de uit de Duitse Bondsrepubliek ingevoerde goederen, 
alsmede tot een verhoging van het volume en/of van de prijzen van de uitvoer.  
Daarom had de regering op 28 november, nadat ze reeds vroeger had afgezien 
van de aanwending van een voorwaardelijk gedeelte van de buitengewone 
begroting van 1969 en de invoering van de belasting over de toegevoegde 
waarde een jaar had uitgesteld, een reeks maatregelen aangekondigd om de 
ontwikkeling van de economie evenwichtig te doen verlopen; die hield onder 
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meer een versterking van de selectiviteit inzake staatshulp aan de particuliere 
investeringen en meer restrictieve bepalingen voor de verkopen op afbetaling 
en de persoonlijke leningen in.  Van haar kant zorgde de Bank ervoor dat de 
beschikbare productiefactoren gebruikt werden in overeenstemming met het 
algemeen belang van het land.  In november verstrekte ze aanbevelingen aan 
de banken met betrekking tot de orde van voorrang welke ze in acht dienden 
te nemen binnen het hun toegestane kredietcontingent: voorrang diende te 
worden verleend aan de kredieten die rechtstreeks tot de productieve 
bedrijvigheid konden bijdragen, voornamelijk in de achtergebleven regio's, 
alsmede aan de kredieten die nodig waren voor de realisatie van vaste 
investeringen of investeringen die onontbeerlijk waren voor de fabricage van 
voor de uitvoer bestemde producten.  Daarentegen moesten de kredieten tot 
financiering van de bouw en van het verbruik streng worden gematigd270. 
 Tijdens de regentenraad van 1 oktober 1969 was Regent De Staercke de 
tolk van bepaalde klachten van bij het Verbond der Belgische Nijverheid of bij 
Fabrimetal aangesloten bedrijven.  Die beweerden moeilijkheden ondervonden 
te hebben om van hun bankiers de nodige kredieten te krijgen voor de 
financiering van de fabricage van kapitaalgoederen bestemd voor uitvoer. Hij 
vroeg of de Bank deze fabricagekredieten niet buiten de kredietbegrenzing zou 
kunnen plaatsen.  Volgens De Voghel was het op het eerste gezicht niet 
mogelijk uitzonderingen te maken voor een bepaalde sector, want het was 
duidelijk dat andere, even belangrijke, sectoren hetzelfde zouden eisen.  De 
begrenzing opgelegd door de Bank kon maar een globale begrenzing zijn, in 
het kader waarvan de banken een verdeling moesten maken van de kredieten 
die zij konden verstrekken.  De door de Bank bepaalde quota maakten 
trouwens een normale stijging van het bedrag der aangewende bankkredieten 
mogelijk.  De Bank had de vertegenwoordigers van de BVB uitdrukkelijk 
aanbevolen zich welwillend te betonen bij het onderzoek van kredietaanvragen 
voor de financiering van exporttransacties, maar daarentegen restrictief te zijn 
tegenover firma's die, naar hun weten, over tegoeden in vreemde valuta's 
beschikten.  Directeur Beauvois voegde hieraan toe dat het in de praktijk niet 
gemakkelijk was de fabricagekredieten af te zonderen van de andere 
kaskredieten.  De gezamenlijke kredieten waarover een bedrijf beschikte 
vormden trouwens een geheel dat diende om haar kaspositie te stijven; het was 
dikwijls moeilijk uit te maken welke bestemming aan de middelen werd 
gegeven.  Voor het laatste kwartaal van 1969 en het eerste halfjaar van 1970 liet 
de kredietbegrenzing de banken de mogelijkheid 18 miljard frank nieuwe 
kredieten aan hun clientèle te verstrekken.  Bij een eventuele opwaardering van 
de Deutsche Mark zouden bovendien waarschijnlijk deviezen terugkeren die de 
kastoestand van sommige ondernemingen zouden komen verbeteren.  Dit was 
inderdaad het geval. 
 In de raad van 15 oktober 1969 kwam regent De Staercke terug op het 
probleem van de financiering van de export van kapitaalgoederen.  Hij had de 
bewindvoerders van het VBN en van Fabrimetal de argumenten van de 
directie meegedeeld die op 1 oktober in de regentenraad naar voren waren 
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gebracht.  Maar volgens de gegevens van bepaalde bedrijfsleiders zouden 
sommige exportbedrijven toch grote moeilijkheden ondervinden om bij hun 
bankiers de nodige kredieten te krijgen.  Zij zouden zelfs overwegen 
aanzienlijke buitenlandse bestellingen te weigeren.  Op vragen gesteld door 
regent Cool en door directeur Callebaut preciseerde De Staercke dat het firma's 
betrof waarvan de kredietbehoeften toen veel groter waren dan tijdens de 
voorgaande jaren en die zelfs overwogen hadden politieke druk uit te oefenen 
via hun ondernemingsraad.  Hij had er evenwel bij deze instellingen op 
aangedrongen om het probleem eerst bij de federaties aan te kaarten.  Ansiaux 
repliceerde dat de kredietbeperkende maatregelen de banken de mogelijkheid 
lieten de kredieten aan de clientèle met 11 procent te verhogen in 1969.  
Directeur Callebaut voegde hieraan toe dat de banken een schifting moesten 
doen tussen de verschillende soorten van aangevraagde kredieten.  Indien de 
banken de kredieten bestemd voor de aankoop van verbruiksgoederen hadden 
verminderd, dan zouden zij veel meer dan 11 procent hebben kunnen besteden 
aan andere, bijzonder nuttige kredieten voor 's lands economie.  Voorts waren 
er bedrijven die ten gevolge van de terugvloeiing van vreemde valuta's hun 
schulden tegenover de Belgische banken hadden verminderd.  Deze 
terugbetalingen hadden de beschikbare marges vergroot voor het verstrekken 
van andere kredieten aan de door regent De Staercke bedoelde bedrijven. 
 In oktober was, zoals gezegd, het tij op de valutamarkt helemaal gekeerd 
en het wantrouwen in het buitenland weggeëbd.  De pers maakte zelf gewag 
van een opwaardering van de frank.  In de regentenraad werd gesteld dat dit 
niet helemaal uitgesloten was in vier welbepaalde gevallen: als de nieuwe 
pariteit van de mark, die sinds begin oktober aan het zweven was, op een zeer 
hoog niveau zou worden vastgelegd; als andere valuta's zoals de gulden 
eveneens zouden revalueren; als er zich in België ernstige oververhitting-
verschijnselen op economisch gebied zouden voordoen of als de inflatoire 
tendensen in de VS zouden aanhouden271.  Omstreeks 20 oktober waren de 
frank en de gulden de sterkste valuta's geworden: zij hadden het meeste 
geprofiteerd van de terugvloeiing van deviezen uit Duitsland na de Duitse 
beslissing van 29 september om de mark te laten vlotten272.  Op de 
gereglementeerde markt was de dollarkoers dan ook tot het onderste 
interventiepunt gedaald273. 
 De nieuwe pariteit van de mark, een revaluatie van 9,29 procent, werd 
op 24 oktober afgekondigd en was groter dan aanvankelijk verwacht.  Tijdens 
een beperkt ministerieel comité van zaterdag 25 oktober werd Ansiaux 
onverwachts gevraagd een uiteenzetting te houden betreffende de technische 
mogelijkheden waarover ons land beschikte tegenover de revaluatie van de 
Deutsche Mark de dag voordien274.  Ansiaux was gewonnen voor een 
revaluatie van 4 procent op voorwaarde dat de Beneluxpartners in de pas 
zouden lopen.  Volgens de gouverneur was de herwaardering gerechtvaardigd 
omdat de economie oververhit was en de anti-inflatoire middelen vrijwel 
uitgeput waren.  Minister van Financiën Snoy was aanvankelijk niet overtuigd 
door de argumenten van Ansiaux.  De conclusie van de discussie was dat 
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België alleen zou revalueren als Nederland hetzelfde deed met de gulden275.  
Op 27 oktober, de dag waarop de speculatieve beweging ten gunste van de 
frank een hoogtepunt bereikte, vergaderden de EEG-ministers van Financiën 
in Luxemburg.  Snoy polste er zijn Nederlandse ambtgenoot Johannes 
Witteveen en de Luxemburgse premier en minister van Financiën Pierre 
Werner over het Belgische voorstel.  Witteveen verklaarde uitdrukkelijk dat, 
hoofdzakelijk om technische redenen, de gulden niet zou worden 
opgewaardeerd, zelfs als de Belgische frank zou revalueren.  Witteveen vreesde 
een nadelige invloed op de Nederlandse betalingsbalans en vooral op de 
concurrentiepositie van de Nederlandse vervoerbedrijven.  Van Luxemburgse 
zijde werd de idee van een herwaardering niet erg op prijs gesteld; een 
waardevermeerdering van 3,5 procent was een maximum.  Nadien verklaarde 
Snoy dat hij tegenover zijn collega's de verbintenis had aangegaan om in de 
Belgische regering te pleiten voor het behoud van de pariteit.  Geen unilaterale 
beslissing was immers de afspraak van het beperkt ministerieel comité.  In de 
kabinetsraad van 28 oktober uitten André Cools en andere invloedrijke 
socialistische ministers hun verwondering over Snoy's verklaring.  Ze bleven 
voorstander van een revaluatie met volgende argumenten: het was een 
beloning voor de beleggers die hun spaarmiddelen niet naar het buitenland 
hadden getransfereerd; het was een middel om de economie af te koelen en de 
inflatie in te dijken; de schuldenlast van de Belgische Staat, die voor een deel in 
Duitse marken luidde, zou minder worden verzwaard.  De CVP-ministers 
waren over het algemeen tegen een revaluatie gekant276.  Uiteindelijk besloot de 
regering niet tot een opwaardering over te gaan als Nederland niet meespeelde. 
 Maatregelen om de conjuncturele oververhitting af te remmen, lagen 
niet voor het rapen.  De regering zei dat elke besnoeiing van de rijksbegroting 
onmogelijk was en dat een verhoging van de belastingen eveneens uitgesloten 
was.  Bijgevolg vroeg ze aan de Bank over welke middelen deze op haar eigen 
domein beschikte.  Ansiaux verklaarde dat hij op het eerste gezicht niet zag 
welke nieuwe maatregelen konden worden genomen en dat het hem moeilijk 
leek het kredietbeleid nog te verstrakken want er werd al grote druk op de 
Bank uitgeoefend om sommige categorieën van kredieten buiten quotum te 
plaatsen277.  Uiteindelijk richtte de ministerraad een speciale werkgroep op die 
maatregelen moest uitwerken om de repercussies van de opwaardering van de 
Deutsche Mark op de Belgische economie te vermijden of te verzachten.  Dit 
comité, waarin ook directeur Roland Beauvois zitting had, was samengesteld 
uit de kabinetschefs van verscheidene ministers.  Over de kwestie of er in 
België al dan niet gevaar bestond voor een verscherping van de oververhitting 
waren de meningen van de deelnemers verdeeld naargelang zij behoorden, 
enerzijds, tot het Ministerie van Financiën of dat van Economische Zaken en, 
anderzijds, tot het Ministerie van Buitenlandse Handel of tot het Ministerie van 
Tewerkstelling en Arbeid.  De laatste twee ministeries contesteerden de 
conjunctuurdiagnose van de Bank.  Het comité was evenwel unaniem van 
oordeel dat de kredietrestricties moesten worden gehandhaafd, dat de 
voorwaarden van de verkopen op afbetaling moesten worden verstrengd en de 
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prijzencontrole verscherpt.  Het uitwerken van een wetgeving met het oog op 
het afremmen van de bouwvergunningen werd eveneens overwogen, alsmede 
een nieuw onderzoek van het probleem der restituties van heffingen bij de 
uitvoer en van belastingvrijstellingen bij de invoer.  Op 28 november 
bekrachtigde de regering de meeste voorstellen van de werkgroep278. 
 In december vroeg regent Ramaekers of de redenen waarom de Bank 
haar disconto tot 7,50 procent had verhoogd, nog altijd geldig waren279.   
Ansiaux antwoordde bevestigend en herinnerde eraan dat het volstrekt 
noodzakelijk was een zeker evenwicht te handhaven tussen de binnenlandse 
rentetarieven en de buitenlandse rentepercentages, die nog altijd zeer hoog 
waren.  Als de Bank haar disconto- en voorschottentarieven zou verlagen, dan 
zou het verschil tussen de rentestand in het binnenland en die in het 
buitenland groter worden en zouden de houders van deviezen ertoe worden 
aangezet hun valuta's in het buitenland aan te houden veeleer dan ze te 
repatriëren en ze in Belgische franken om te zetten.  Er mocht ook niet uit het 
oog worden verloren dat de haussetendens van de tarieven in december 
gewoonlijk algemeen was en dat het niet zou passen deze tendens tegen te 
gaan.  De vermindering van de Banktarieven zou ontegenzeglijk een 
onvoorzichtigheid zijn geweest want de markt zou de indruk hebben dat de 
centrale bank voornemens was haar kredietbeleid te wijzigen.  Daarop werd 
vaak aangestuurd door de banken, de bedrijven en ook in politieke kringen.  
Eind 1969, begin 1970 hadden bewindvoerders van de Bank gesprekken 
gevoerd met de minister van Financiën Snoy, waarvan sommige in 
aanwezigheid van oud-eerste minister Paul Vanden Boeynants.  De 
gesprekspartners van de Bank hadden de indruk dat de door bepaalde banken 
uitgeoefende pressie tot politieke bemoeienissen aanleiding zou kunnen geven.  
Ze vroegen dat de Bank formules zou uitdokteren om zulks te vermijden.  
Financiën suggereerde daarbij dat banken waarvan de uitstaande 
kredietbedragen de toegestane limieten benaderden de beschikbare marges van 
andere banken zouden mogen gebruiken.  Gouverneur Ansiaux wees dit van 
de hand.  Een dergelijke beslissing zou een of twee banken bevoordelen ten 
koste van die welke de normen wel hadden gerespecteerd.  Toch bleef de 
minister aandringen.  Hij vroeg of de voor het eerste halfjaar van 1970 
vastgestelde plafonds niet konden worden verhoogd met 2 procent280.  De 
Bank gaf evenwel geen krimp. 
 
1970-1971 : De strijd tegen de kapitaalinvoer en de ontmanteling van het restrictieve 
kredietbeleid 
 
 Aan het einde van het eerste kwartaal van 1970 constateerde de Bank 
dat er een beter evenwicht tot stand was gekomen tussen vraag naar en aanbod 
van goederen en diensten.  Bovendien was er een ontspanning ingetreden 
inzake het aangewende productievermogen281 en de beoordeling van de 
bedrijfsleiders nopens hun orderpositie en de voorraden afgewerkte producten.  
Toch bleef het risico dat een nieuwe versnelling van de vraag - of van een van 
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haar belangrijke componenten - het herstel van het evenwicht in het gedrang 
zou brengen.  Overigens werd het gevaar van een kosteninflatie aan het eind 
van 1969 duidelijk.  Weliswaar kon het monetaire beleid volgens de Bank geen 
redmiddel zijn tegen dit tweede type van inflatie, maar het moest op zijn minst 
voorkomen dat voorraadvorming of consumptieve bestedingen, uitgelokt door 
het vooruitzicht van prijsstijgingen, niet te zeer zouden worden vergemakke-
lijkt door te overvloedig en te goedkoop krediet282. 
 Wel moest de Bank bij haar beleid rekening houden met een belangrijke 
gebeurtenis buiten de Belgische volkshuishouding: de versoepeling van de 
Amerikaanse geldpolitiek, waardoor een daling van de rentepercentages op 
korte termijn op gang was gekomen, eerst in de VS en op de eurodollarmarkt 
en vervolgens in de meeste andere landen.  Die daling veroorzaakte nog geen 
belangrijke kapitaalbewegingen van het buitenland naar België, want de 
tarieven van de termijndeposito's veranderden in overeenstemming met die 
van de internationale markten, althans voor de grote deposito's.  De 
mogelijkheid bestond daarentegen dat de binnenlandse kredietvragers het 
voordeliger zouden vinden een beroep te doen op goedkopere financierings-
middelen in het buitenland en zo de nationale kredietbeperkingen zouden 
ontlopen en meteen oorzaak zijn van een toevloeiing van kapitaal die de 
valutamarkt zou hebben verstoord. 
 Gedurende het eerste deel van het jaar wijzigde de Bank de koers van 
haar beleid niet echt.  Toch werd het op sommige punten aangepast om 
doeltreffend te blijven.  Aangezien het kredietplafond in juni 1969 niet was 
bereikt, kwam de reële uitzettingsmogelijkheid voor het tweede halfjaar van 
1969 op 10,3 miljard uit.  Op grond van de uitstaande bedragen per 
31 december 1969 beliepen de mogelijkheden tot verhoging tijdens het eerste 
halfjaar van 1970 zelfs 28 miljard frank.  Hierdoor waren de banken in staat 
nieuwe kredieten te verlenen zonder gevaar te lopen de normen, die de Bank 
hun voor 31 maart en 30 juni 1970 had opgelegd, te overschrijden.  Deze 
expansiemarge was zo ruim dat het kredietbeleid vrijwel geen uitwerking meer 
zou hebben, ingeval de conjunctuur uit de hand zou lopen.  Eind maart stelde 
de directie de regentenraad voor deze normen af te schaffen, terwijl voor 
30 september 1970 een nieuwe maatstaf werd vastgesteld, derwijze berekend 
dat de kredieten konden toenemen in de mate die verenigbaar leek met het 
behoud van de fundamentele evenwichtsverhoudingen, voor alle banken 
samen 6 procent van het opgenomen bedrag van einde december 1969283.  Om 
de grote export aan te moedigen was de Bank van plan de financiering verricht 
via de pool van Creditexport buiten de kredietbegrenzing te plaatsen284.  Een 
inkorting van de herdiscontoplafonds van de banken die hun boekje te buiten 
gingen, was de klassieke strafmaatregel. 
 De herdiscontoplafonds, die einde maart 1970 10 procent 
vertegenwoordigden van de middelen van elke bank, zouden worden verlaagd 
tot 9 procent eind september 1970, in twee etappes telkens van 0,50 procent 
op 30 juni en op 30 september.  Vervolgens stelde het directiecomité voor het 
visum af te schaffen voor de wissels in verband met export naar de 
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EEG-landen285.  Het zou vervangen worden door een 'certificering'.  Het 
herdisconto in het nieuwe stelsel van de certificering was afhankelijk van het 
bestaan van een beschikbare marge op het plafond.  Gouverneur Ansiaux 
herinnerde eraan dat het visum voor de Bank een echte hypotheek vormde, 
want de laatste kredietgever verbond er zich formeel toe de geviseerde wissels 
te herdisconteren als ze nog maar 120 dagen te lopen hadden286.  Een 
dergelijke verbintenis kon het kredietbeleid van de Bank doorkruisen, te meer 
daar het groeipercentage van de buitenlandse handel veel groter was dan dat 
van het bruto nationaal product (bnp).  De meeste regenten waren van oordeel 
dat de directie "wijze" voorstellen had gedaan.  Toch was regent Vandeputte 
verwonderd over het voorstel om het visum voor de export naar EEG-landen 
op te doeken, terwijl het visum voor import zou worden behouden.  Volgens 
Ansiaux had de Bank het speciale visumstelsel binnen afzienbare tijd toch 
moeten opheffen in het kader van het EEG-streven naar een 
gemeenschappelijke markt.  Directeur Paul Callebaut voegde er nog aan toe dat 
de Bank wat de export betrof tot dusver altijd zeer ruim was geweest, terwijl zij 
het visum bij de import beperkte tot grondstoffen die in België niet te vinden 
waren of tot essentiële onderdelen voor de verwerkende nijverheid. 
 De meest kritische noten kwamen van regent Hendrik Cappuyns.  Hij 
vond de voorstellen van het comité weliswaar "zeer pragmatisch", maar was toch 
van oordeel dat de nijverheids- en handelskringen erg verwonderd zouden zijn 
over de beslissing van de Bank.  Die was volgens hem niet gerechtvaardigd 
door de toenmalige toestand, die rustig leek, maar door de vrees dat de 
conjunctuur naderhand uit de bocht zou gaan.  In de VS nam de overheid 
maatregelen om een recessie te voorkomen, terwijl de restrictieve maatregelen 
in België veeleer werden verscherpt.  De afschaffing van het visum was eens te 
meer een maatregel die de kosten van de exporteurs verzwaarde.  Hij vroeg 
zich af of de partnerlanden wel soortgelijke maatregelen troffen.  Ansiaux gaf 
toe dat bepaalde Amerikaanse milieus een recessie vreesden en dat deze vrees 
aanleiding was voor de Federal Reserve Board om zijn restrictief beleid 
"voorbarig" te wijzigen.  Wellicht zou een recessie in de VS kunnen worden 
vermeden, maar dan wel ten koste van een voortschrijdende inflatie.  Regent 
Pulinckx vond het een goed idee om het Creditexportpapier buiten quotum te 
plaatsen, maar betreurde de afschaffing van het visum.  Dat zou ongunstige 
psychologische gevolgen hebben want voor de industrie en de handel kwam 
dat als een donderslag bij heldere hemel over.  Hij vroeg dat de Bank alles in 
het werk zou stellen opdat die maatregel van de Bank geen weerslag op de 
kredietkosten zou hebben.  Volgens hem kon de kosteninflatie niet worden 
beteugeld door een verhoging van de kredietkosten.  In zijn antwoord 
relativeerde Ansiaux het gevaar van verhoging van de kredietkosten287.  Voorts 
stond de Bank machteloos in haar strijd tegen de kosteninflatie maar zij wou 
het risico niet lopen van een extra inflatie onder druk van de vraag.  Als er in 
de economie een ontspanning optrad, zouden de voorgestelde maatregelen niet 
echt negatieve gevolgen hebben.  Kwam er geen ontspanning dan moest de 
centrale bank naar een rem kunnen grijpen, wat met de vroegere krediet-
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normen niet meer mogelijk was.  De regentenraad bekrachtigde de voorstellen 
van het directiecomité. 
 Tijdens een onderhoud met Ansiaux in april 1970 had minister van 
Financiën Snoy erop gewezen dat de opbrengst van de registratierechten sedert 
het begin van het jaar fors was teruggelopen.  Hij schreef dit toe aan een daling 
van de verkopen van particuliere woningen.  De minister vroeg zich af of dit 
niet te wijten was aan te strenge richtlijnen inzake woningbouwkrediet.  Ook 
de voorzitters van de grote banken vonden de kredietgrenzen wat te eng. 
Ansiaux wees de suggestie van Snoy van de hand.  Het gevaar van 
oververhitting in de gevoelige sector van de bouw- en woningkredieten was 
nog te groot om de teugels nu al te vieren.  Volgens Ansiaux waren het de 
hoge tarieven veeleer dan de kredietbegrenzing die de activiteit afremden288. 
 Zowel in juli als augustus 1970 gingen er in de regentenraad stemmen 
op om het beleid te versoepelen.  Regenten als Pulinckx en Ramaekers namen 
hiertoe het voortouw, wat vrij uitzonderlijk was289.  Doorgaans leidde het 
directiecomité het debat in.  Volgens Pulinckx was het disconto in de 
industrielanden, afgezien van Frankrijk, lager dan in België (7,50 procent).  
Volgens Ansiaux moest de Bank in de eerste plaats rekening houden met het 
conjuncturele verloop in België; de spanningen waren nog groot, vooral in de 
bouwsector.  Alhoewel sommige subsectoren moeilijkheden ondervonden, met 
name die van de appartementsgebouwen en de kantoorsector, bleven lonen en 
prijzen in de bouwsector de pan uitswingen.  Regent Cool suggereerde daarom 
dat de Staat reglementerend zou optreden om te vermijden dat er te veel 
dergelijke gebouwen werden opgetrokken290.  De Bank had de regering hierop 
attent gemaakt en haar gevraagd de uitreiking van bouwvergunningen om 
conjuncturele redenen te beperken.  Daarvoor was wel een wetswijziging nodig 
want de bouwvergunningen werden door de gemeenten afgegeven.  Ook 
regent Ramaekers vroeg of een verlaging van de rentepercentages niet in het 
verschiet lag.  De rentetendens, zowel internationaal als intern, was à la baisse 
en de Bank had een aanzienlijke toevloed van deviezen opgetekend291.  
Volgens De Voghel was het niet zeker dat de dalende tendens zou aanhouden.  
Voorts moest de Bank vooral rekening houden met de interne component: 
alhoewel het expansietempo vertraagde, was er geen enkel werkelijk teken van 
recessie. 
 In september was de Bank ervan overtuigd geraakt dat de binnen- en 
buitenlandse vraag niet meer in het uiterst hoge tempo als in 1969 toenam292.  
Prijs- en loonstijgingen zouden evenwel kunnen versnellen wegens het 
consumentengedrag net voor de (voorgenomen) toepassing van de BTW op 
1 januari 1970.  Daarom kon de Bank, volgens Ansiaux, het risico niet lopen 
haar restrictieve maatregelen op te heffen.  Zij kon ze wel "verzachten" hetzij 
door een verlaging van het disconto- en voorschottentarief, hetzij door een 
versoepeling van de kredietbegrenzing.  Het krediet was immers én duur én 
gerantsoeneerd.  Ansiaux verwierp het eerste alternatief.  Een rentedaling zou 
kunnen worden geïnterpreteerd als een ommekeer in het beleid.  Dit was ook 
de mening van Snoy293.  Bovendien zou ze kunnen indruisen tegen de 
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seizoenmatige haussetendens in het najaar en in het buitenland leek de daling 
tot staan te zijn gekomen.  Kapitaaluitvoer lag dan voor de hand.  Als de Bank 
in die omstandigheden een stop and go-rentepolitiek zou moeten voeren, dan 
zou dit bijzondere betreurenswaardige psychologische effecten kunnen 
hebben.  Daarom koos de Bank voor een versoepeling van de kredietnormen.  
Kredietbegrenzing moest een uitzonderlijke maatregel zijn en dus een 
voorlopig karakter hebben, anders bevroor ze de situatie van de banken, 
waardoor de meest dynamische banken werden afgeremd.  Bijgevolg moest 
deze begrenzing normaliter worden versoepeld alvorens het klassieke 
rentebeleid werd gehanteerd, want het publiek zou bezwaarlijk kunnen 
begrijpen dat de centrale bank haar tarieven verlaagde, terwijl zij de restrictieve 
maatregelen niet zou verzachten. 
 Nadat hij de minister van Financiën het probleem in zijn geheel had 
uiteengezet en na diens principiële goedkeuring te hebben verkregen, stelde de 
gouverneur aan de regentenraad voor maatregelen te nemen op twee gebieden.  
In de eerste plaats, de kredietbegrenzing verlengen tot 31 december 1970, maar 
de toegestane uitbreiding verruimen294.  Voor 1970 zou de orde van grootte 
van de mogelijke stijging ongeveer 17,5 procent bedragen.  Dit percentage 
moest worden geplaatst tegenover de groei van het bruto nationaal product 
tegen lopende prijzen, die vermoedelijk 10 procent zou bereiken295.  De Bank 
had nog gedacht aan een alternatieve methode om de kredietbegrenzing te 
verzachten, te weten het buiten quotum plaatsen van investeringskredieten of 
exportkredieten.  Ze had daarvan afgezien omdat dit de indruk zou kunnen 
wekken dat het beleid naar een geleidelijke opheffing van de 
begrenzingsmaatregelen tendeerde.  Het buiten quotum plaatsen van bepaalde 
categorieën kredieten zou voorts protesten uitlokken van andere economische 
sectoren, met alle gevolgen van dien296. 
 De beslissing van de Bank betekende, wat regent Cool eerst had 
gevreesd, geen regularisatie van de bestaande toestand.  De grenzen per 
30 september moesten sowieso worden nageleefd.  Overtreders kregen een 
sanctie opgelegd in de vorm van een reductie van hun herdisconto- en 
visumplafonds297.  Regent Ramaekers gaf toe dat het voorstel van het 
directiecomité genuanceerd was en van voorzichtigheid getuigde, maar hij kon 
er zich moeilijk zonder voorbehoud bij aansluiten.  Hij was van mening dat de 
kredietbegrenzing niet zeer hinderlijk was geweest voor de banken.  Als de 
Bank haar herdisconto- en voorschottentarief zou verlagen, zou deze beslissing 
de daling van de rente op korte termijn in de hand werken en bijdragen tot de 
bestrijding van de inflatie.  Een dergelijke bijdrage zou in de toenmalige 
omstandigheden, enkele maanden vóór de invoering van de BTW, bijzonder 
welkom geweest zijn.  Ansiaux herinnerde eraan dat naast de versoepeling van 
de kredietbegrenzing, het Rentenfonds en het HWI een beleid tot verlaging 
van de daggeldrente in overleg met de Bank op touw hadden gezet.  Alvorens 
dit beleid met een verlaging van het disconto- en voorschottentarief te 
bekrachtigen, wou de Bank zich van het welslagen ervan vergewissen.  De 
gouverneur bevestigde dat de Bank niet zou aarzelen haar eigen rentetarieven 
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te verlagen als de liquiditeiten overvloedig bleven en als er in het buitenland 
geen risico van een verhoging van de rentestand aan het licht trad.  Regent 
Cool erkende dat de houding van de Bank enigszins paradoxaal zou zijn als zij 
haar tarieven zou verlagen en tevens de normen van de kredietbegrenzing 
onveranderd zou laten.  Ook regent Pulinckx ging akkoord met de voorstellen 
van het directiecomité en beschouwde het voornemen van het Rentenfonds en 
van het HWI om de rente te drukken als zeer belangrijk. 
 Eind oktober vergeleek de Bank haar discontovoet met die van de 
belangrijkste centrale banken.  De Belgische basisrente zou de hoogste zijn 
indien alles bij het oude bleef298.  Het directiecomité stelde een verlaging met 
0,50 procent voor met ingang van 22 oktober 1970.  Regent Cool vreesde 
echter dat de beslissing van de Bank commentaar zou uitlokken, omdat zij 
onmiddellijk volgde op de beslissing van de Banque de France.  Hij vond het 
jammer dat het comité zijn voorstel niet een week eerder had gedaan.  Ansiaux 
meende niet dat de beslissing van de Bank aanleiding zou geven tot kritiek en 
wees erop dat het comité zich reeds meer dan een maand over het 
renteprobleem boog.  Het had gehoopt dat een studie betreffende de diagnose 
van het conjunctuurverloop volledig klaar zou gekomen zijn alvorens een 
beslissing te nemen.  Zulks was niet het geval, maar uit alle bijeengebrachte 
elementen bleek dat de tariefverlaging ten volle verantwoord was.  De 
beslissing van de Banque de France had het comité ertoe genoopt zijn voorstel 
op 21 oktober te doen veeleer dan een week later, want zo zou men gedurende 
verschillende dagen een klimaat van onzekerheid in stand hebben gehouden, 
terwijl de markt een actie van de centrale bank verwachtte. 
 In december 1970 volgde een nieuwe rentedaling.  Op de buitenlandse 
markten, met name op de Amerikaanse geldmarkt, was de daling bijzonder 
afgetekend geweest en het officiële disconto was zowel in de VS als in de 
Bondsrepubliek Duitsland verlaagd.  Ook op de binnenlandse markt was de 
rente aanzienlijk teruggelopen299.  De Bank kon haar disconto- en 
voorschottentarief niet op een hoog peil handhaven, want het stond niet langer 
in verhouding tot de marktpercentages en ze kon de markttendens niet 
absoluut negeren300.  Behalve de verlaging van haar rentegamma stelde de Bank 
voor de kredietbegrenzing tot 31 maart 1971 te verlengen, terwijl dit beleid iets 
strakker zou worden.  Volgens de directie waren de verlenging en de 
verstrakking volstrekt verantwoord.  De speculatiepogingen van de 
producenten en de verdelers moesten zoveel mogelijk worden beteugeld bij de 
invoering van de BTW op 1 januari 1971 en de druk op de productiekosten 
kon tot een buitenmatige prijsstijging leiden301.  De vaststelling van de nieuwe 
grens op 31 maart 1971 hief echter de voor 31 december 1970 vastgestelde 
grens niet op302. 
 Net zoals tijdens het laatste kwartaal van 1969 kocht de Bank begin 
1970 belangrijke hoeveelheden vreemde valuta's op de gereglementeerde markt 
om te beletten dat de dollar in de buurt kwam van het onderste 
interventiepunt.  De aanzienlijke interventies - voor een tegenwaarde van meer 
dan 36 miljard frank - stelden haar in staat ook op de vrije markt te 
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interveniëren om de afwijking tussen de twee noteringen te verkleinen.  Op de 
gereglementeerde markt lag de dollarnotering gedurende het hele jaar 1970 
afgetekend beneden de pariteit.  Ook op de vrije markt daalde de dollar 
merkbaar beneden de tussen het einde van de zomer van 1968 en oktober 
1969 bereikte pieknoteringen; met ingang van de maand september lag hij 
beneden de pariteit.  Voor de laatste drie maanden van het jaar bedroeg het 
gemiddelde verschil tussen de noteringen op de twee markten slechts 
0,18 procent.  In de loop van het jaar stelden verschillende regenten kritische 
vragen over de dubbele wisselmarkt, meer bepaald hoe waterdicht de 
beschotten tussen de twee markten wel waren.  Volgens de directie resulteerde 
de toelating om deviezen afkomstig van de vrije markt op de gereglementeerde 
af te zetten uit het feit dat de Bank het tot dan toe als een goede politiek 
beschouwde convertibele deviezen te kopen om haar reserves te stijven303.  
Omstreeks het laatste kwartaal van 1970 begon de Bank te onderzoeken hoe ze 
zich tegen een massale toevloeiing van vreemde valuta's kon beschermen, de 
antithese van de toestand in 1969304. 
 In de eerste maanden van het jaar 1971 voerde de Bank een soepeler, 
maar nog altijd voorzichtig monetair beleid.  De mogelijkheid bestond immers 
dat de indirecte gevolgen van de inwerkingtreding van de BTW en het streven 
van de voornaamste categorieën economische subjecten naar een verhoging 
van hun inkomens de inflatie zouden aanwakkeren305.  Het optreden van de 
Bank wou vermijden dat een buitensporig beroep op het krediet zou worden 
gedaan en daardoor voorraadvorming en verbruikersuitgaven, gemotiveerd 
door het vooruitzicht op prijsstijgingen, zouden worden vergemakkelijkt. 
 In de regentenraad van 24 maart 1971 verklaarde gouverneur Robert 
Vandeputte, die ondertussen Ansiaux had opgevolgd306, dat de Bank voor een 
ietwat tegenstrijdige keuze stond: aan de ene kant moest ze trachten de invoer 
van kortlopend kapitaal uit het buitenland te beperken, aan de andere kant 
mocht ze in het licht van de binnenlandse toestand geen te grote vermindering 
van zowel credit- als debetrentes teweegbrengen307.  Toen de rente op de 
geldmarkt gedaald was, bevestigde de Bank die beweging door op 25 maart 
haar basisdiscontovoet met 0,50 procent en haar andere rentepercentages met 
1 procent te verlagen.  Deze ongelijke verlaging moest het verschil tussen de 
diverse rentetarieven tot meer normale verhoudingen terugbrengen en de 
kapitaalinvoer ontmoedigen308.  Die liep onder meer via de banken.  Deze 
hadden hun contante nettotegoeden in buitenlandse valuta's duidelijk 
verminderd wat aanleiding gaf tot nettotoevloeiingen op de valutamarkt.  Dit 
deed op zijn beurt de valutareserves van de Bank aanzwellen309.  De 
gelegenheid tot meer winstgevende beleggingen in België was wellicht oorzaak 
van een deel van deze repatriëringen.  De Bank maakte zich zorgen om de 
grote en aanhoudende toevoer van deviezen die de liquiditeit van de financiële 
instellingen buitenmatig deed aanzwellen.  Daarom verzocht de Bank op 
24 maart de banken blijk te geven van gematigdheid in hun transacties in 
vreemde valuta's en Belgische franken met het buitenland op de 
gereglementeerde en op de vrije markt die tot een debetpositie tegenover het 
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buitenland leidden of tot een verhoging van deze laatste310.  De Bank wou dus 
de contante deviezenpositie à la baisse beperken.  Een dergelijke positie deed 
zich voor als de schulden in vreemde valuta's groter waren dan de vorderingen 
in deviezen.  Dit hield in dat de banken, ten belope van die positie, geleende 
deviezen in franken hadden omgezet. 
 De controle op de kredietexpansie werd voortgezet en er werden 
grenzen vastgesteld voor de uitstaande bedragen die op 30 juni en op 
30 september 1971 mochten worden bereikt.  Maar de Bank verzachtte de 
begrenzing door een grotere selectiviteit ; zij sloeg nog alleen op kortlopende 
kredieten.  De gezamenlijke, al dan niet begrensde kredieten, mochten met 
15 procent op jaarbasis toenemen.  Bovendien besloot de Bank de 
herdisconto- en visumplafonds van de banken trapsgewijs terug te brengen van 
9 tot 8 procent in verhouding tot het gemiddelde van hun werkmiddelen311.  
De BVB constateerde met "ongerustheid "dat de Bank de herdisconto- en 
visumplafonds opnieuw had verlaagd.  Het gevolg was dat handelspapier dat 
voldeed aan alle statutaire voorwaarden, om ter herdiscontering te worden 
aanvaard, plots het label 'niet-herdisconteerbaar' kreeg312.  In navolging van de 
Banque de France stelde Jean Godeaux, toen voorzitter van de BVB, voor een 
"taux d'enfer" en een "taux de super enfer" in te voeren voor wissels die boven de 
plafonds zouden kunnen worden geherdisconteerd.  De Bank weigerde en 
wees erop dat dergelijk papier in de door het HWI gehouden markt kon 
worden gemobiliseerd313.  De Bank, die van oordeel was dat ze al haar pijlen 
verschoten had, overwoog ten slotte om het liquiditeitssurplus van de banken 
af te romen via een monetaire reserve gevormd door een speciaal deposito bij 
de Bank314.  Zij werd evenwel teruggefloten door minister van Financiën Jean-
Charles Snoy et d'Oppuers.  De minister had met de grote banken een 
overeenkomst bereikt waarbij een aanzienlijk deel van de aangroei van de 
werkmiddelen in Belgische franken tijdens de periode van 1 januari 1971 tot 
30 september 1971 zou worden belegd in speciale schatkistcertificaten.  Dat 
zou het de Staat mogelijk maken een deel van de excedentaire liquiditeiten op 
de binnenlandse markt af te romen door buitenlandse schulden terug te betalen 
en door het gebruik van zijn kredietmarge bij de Bank te beperken.  In 
antwoord op een vraag of de overeenkomst met de banken alleen een blijk van 
goede wil was dan wel of dit akkoord gecompenseerd werd door andere 
voordelen voor de banken, zei Ansiaux dat de medewerking van de banken in 
de geest van de minister de tegenhanger was van zijn beslissing geen monetaire 
reservecoëfficiënt toe te passen315. 
 Tijdens de regentenraad van 24 maart 1971 gaf regent Ramaekers uiting 
aan zijn scepticisme ten aanzien van de resultaten van de maatregelen van het 
directiecomité.  Hij vroeg zich af of de Europese landen uiteindelijk niet 
zouden worden genoopt tot een revaluatie van hun munten, wat inderdaad 
eind 1971 zou plaatsvinden in het kader van een wereldwijde herschikking van 
de pariteiten (zie hoofdstuk 1). 
 De maatregelen die de Bank in maart had genomen om de 
kapitaalinvoer te vertragen, bleken ontoereikend te zijn toen in de eerste week 
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van mei de dollarstroom een uitzonderlijk grote omvang aannam.  Die stroom 
vloeide ook verscheidene andere Europese landen binnen.  Op 5 mei besloot 
de Bundesbank de valutamarkt te sluiten nadat ze in nauwelijks drie kwartier 
tijd overstelpt was door een dollarzondvloed van 1.030 miljoen.  Enkele uren 
later volgden de meeste West-Europese landen, waaronder België, het Duitse 
voorbeeld.  Met ingang van 10 mei trachtten de Duitse Bondsrepubliek en 
Nederland de toevloeiing van buitenlandse kapitalen te verhinderen door de 
koers van hun valuta tijdelijk te laten zweven316.  De beslissing daartoe werd de 
dag voordien genomen. 
 In de regering waren de meningen op 9 mei verdeeld.  Even had 
minister van Financiën Snoy overwogen de opbrengst van bepaalde 
exporttransacties tijdelijk te blokkeren zoals in september 1951.  De Bank 
praatte hem die idee uit het hoofd want ze zou in industriële kringen 
ongetwijfeld heftige reacties hebben veroorzaakt317.  Vice-premier en minister 
van Economische Zaken Cools sprak zich, daarbij gesteund door Edward 
Anseele, minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT), uit voor een 
zwevende koers, begrensd tot drie procent aan weerskanten van de pariteit, 
hierbij wellicht geïnspireerd door een advies van directeur Beauvois318.  
Eyskens zelf was daarvoor niet te vinden, omdat de monetaire geschiedenis 
bewezen had dat de Belgen niet van pariteitswijzigingen hielden.  Premier 
Eyskens zelf was veeleer voorstander van een grotere scheiding van de officiële 
en de vrije valutamarkt.  Gouverneur Vandeputte, die door de regering was 
ontboden, meende net als Eyskens dat een strengere scheiding van de twee 
markten een oplossing kon bieden.  Hij wou daar niet direct toe overgaan en 
wenste de toestand op de valutamarkt van maandag 10 mei af te wachten 
alvorens een definitieve beslissing te nemen.  Cools vond dat in die hypotheses 
de valutamarkt op 10 mei moest gesloten blijven, anders konden speculanten 
voordeel halen uit de situatie.  Op 10 mei 's avonds kwam de regering opnieuw 
bijeen.  Cools was nog altijd voorstander van een zwevende frank.  De strikte 
compartimentering van de valutamarkt leek hem geen waterdichte oplossing319.  
Vandeputte die opnieuw om advies was gevraagd, deelde mee dat een 
meerderheid in het directiecomité van de Bank gewonnen was voor een 
zwevende koers.  Hijzelf wenste de gevolgen van een strengere scheiding van 
de twee markten af te wachten.  Uiteindelijk kwam er in de regering een 
consensus tot stand.  De pariteit van de frank zou behouden worden en een 
volledige scheiding tussen de officiële en de vrije wisselmarkt zou worden 
doorgevoerd. 
 Tot in april verbood de reglementering niet dat commerciële betalingen 
ten gunste van vreemdelingen vereffend werden door middel van 
deviezenaankopen op de vrije markt of dat kapitaalinvoer plaatshad via de 
gereglementeerde markt; met andere woorden de financiële dollar kon niet 
dalen beneden het onderste interventiepunt op de officiële markt 
(49,625 frank), want deviezen van de vrije markt konden steeds op de 
gereglementeerde markt afgezet worden.  Deze mogelijkheid werd vanaf 
11 mei opgeheven om de aanzienlijke kapitaaltoevoer via de gereglementeerde 
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markt tegen te gaan.  Dat betekende een grondige wijziging van de principes 
die aan de grondslag lagen van de wisselreglementering.  In tegenstelling tot 
vroeger, toen de reglementering tot doel had ervoor te zorgen dat 
kapitaaluitvoer via de vrije markt liep, beoogde de hervorming van mei 1971 
ook de kapitaalinvoer over de vrije markt te leiden.  Ten gevolge van de 
scherpere scheiding van de twee markten lag de koers van de dollar, van mei 
tot juni, op de vrije markt beneden die van de gereglementeerde. 
 Tijdens de weken die volgden op de internationale monetaire 
gebeurtenissen van mei 1971 verklaarden de banken dat de toeneming van hun 
buitenlandse verplichtingen niet langer in hoofdzaak was toe te schrijven aan 
hun valutatransacties die zij zelf met het buitenland uitvoerden, maar aan de 
vorming van tegoeden in franken in opdracht van niet-ingezetenen.  De 
buitenlandse debetpositie kon dus stijgen, zonder actief optreden van de 
banken, als buitenlandse bankiers-correspondenten provisies in convertibele 
rekeningen in Belgische frank aanlegden.  Ze bleven dit doen alhoewel deze 
rekeningen sinds mei, krachtens een beslissing van het BLIW, geen rente meer 
droegen, volgens de bankiers een slag in het water want dergelijke rekeningen 
vertoonden doorgaans geen creditsaldo gedurende lange tijd320.  Uiteraard kon 
men niet vermijden dat buitenlandse banken provisies in franken aanlegden bij 
hun Belgische correspondenten.  Het was ondenkbaar dat de Bank dergelijke 
provisies zou verbieden, want dan bracht ze de convertibiliteit van de frank in 
het gedrang321.  Het zou volgens de Bank onbillijk en ongetwijfeld weinig 
doeltreffend geweest zijn als men de invloed van deze toevloeiing van 
middelen op het totaal van de binnenlandse liquiditeit had trachten teniet te 
doen door het herdisconto- en visumplafond van de banken die niet-gewenst 
buitenlands kapitaal ontvingen, te verminderen.  Derhalve kwam de Bank, 
begin juni, met de BVB overeen de vermindering van het herdisconto- en 
visumplafond te vervangen door stortingen op een speciale rekening bij de 
Bank322. 
 Voor het eerste halfjaar van 1971 bereikte het accres van de kredieten 
aan de bedrijven en particulieren op jaarbasis maar 7 procent, terwijl voor het 
hele jaar een grens van 15 procent toegestaan was323.  Deze geringe stijging 
over het eerste halfjaar van 1971 vond haar oorzaak in de aanmerkelijke 
inkrimping van de vraag naar investeringskredieten, in de stagnatie van de 
consumptiekredieten en in de verbetering van de liquiditeitspositie der 
bedrijven ten gevolge van de leads and lags.  De kredietbegrenzing scheen geen 
restrictief effect te hebben uitgeoefend, althans voor het geheel van de banken: 
de vraag naar kredieten was vanzelf kleiner gebleven dan het toegestane 
aanbod324.  De begrenzing werd na 30 september 1971 dan ook niet 
verlengd325.  Minister Snoy had na enige aarzeling zijn fiat gegeven.  Hij was 
ervoor beducht dat een dergelijke beslissing ongerustheid zou verwekken 
onder het publiek.  Ze was immers genomen op het moment dat de Bank de 
banken had toegestaan hun debetpositie tegenover het buitenland opnieuw te 
verhogen en de Bank zelf debet stond tegenover de Nederlandsche Bank (zie 
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hoofdstuk 2).  In alle geval moest hij zijn collega's raadplegen alvorens de Bank 
haar beslissing ten uitvoer zou leggen326. 
 Mede op verzoek van minister van Financiën Snoy et d'Oppuers, 
onderzocht de Bank in juli welke houding België moest aannemen als 
Duitsland en Nederland hun valuta met respectievelijk 5 en 2,5 procent zouden 
opwaarderen327.  De Bank zou vooralsnog haar aankoopinterventies op de 
valutamarkt voortzetten zolang een bepaald bedrag niet was bereikt328.  
Eenmaal dat peil overschreden wou ze de frank tijdelijk laten vlotten, net zoals 
de DM en de gulden.  Bij een (latere) revaluatie van de mark en de gulden zou 
ook de frank moeten worden opgewaardeerd.  De Bank was ervan overtuigd 
dat de regering uit politieke overwegingen zou beslissen de frank in de pas te 
laten lopen met de gulden en slechts met de helft van het revaluatiepercentage 
van de mark op te waarderen.  Het advies van de Bank om eventueel als 
uiterste maatregel te gaan vlotten stootte op bezwaren van Marcel d'Haeze, de 
regeringscommissaris bij de Bank; bepaalde economische sectoren zouden wel 
eens moeilijkheden kunnen ondervinden als de dollar te veel zou dalen.  Ook 
minister Snoy vond een fluctuatie of een herwaardering van de frank maar 
niks.  Een herwaardering met 5 procent wou hij niet in overweging nemen en 
een revaluatie met 2 à 3 procent was volledig ondoelmatig. 
 De Bank bleef derhalve grote hoeveelheden dollars op de valutamarkt 
kopen tot 15 augustus toen de omwisselbaarheid van de dollar in goud door 
president Nixon werd opgeheven (zie hoofdstuk 1)329.  Weer probeerde de 
Bank een monetaire reserve in te voeren, maar het voornemen stootte opnieuw 
op het verzet van de minister van Financiën om dezelfde reden als in april.  De 
wederwaardigheden van de frank op mondiaal en Europees vlak na de periode 
na 15 augustus 1971 zijn uitvoerig beschreven respectievelijk in de 
hoofdstukken 1 en 2.  Wegens de toestand geschapen op de valutamarkt door 
de opheffing van de omwisselbaarheid van de dollar in goud en de door België 
in dat verband genomen beslissing de koers van die valuta niet meer binnen 
reglementaire grenzen te handhaven, schorste de Bank, met ingang van 
16 september, haar aanbevelingen met betrekking tot de netto debetpositie van 
de banken tegenover het buitenland.  Het BLIW schorste, van zijn kant, in 
november, de toepassing van de maatregelen die in 1969 en 1970 genomen 
werden om, wat de gereglementeerde markt betrof, de contante haussepositie 
van elke bank in buitenlandse valuta's en het totaal van haar voorschotten in 
franken aan niet-ingezetenen te beperken. 
 
Tot slot 
 
 Het beleid van de Bank was onmiskenbaar op stabilisatie gericht.  Het 
oordeel over de vastheid van de externe geldwaarde is ongetwijfeld positief.  
De Bank heeft de pariteit van de frank met succes verdedigd.  In - al met al 
niet zo talrijke - conflictsituaties tussen intern en extern evenwicht gaf de Bank 
doorgaans de voorrang aan de externe component.  Het jaar 1966 is daarvan 
een duidelijk voorbeeld, toen bij teruglopende conjunctuur de rente werd 
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opgetrokken vanwege het grote verschil met het buitenland en het gevaar voor 
kapitaaluitvoer.  De voorkeur voor de externe doelstelling was zowel het 
gevolg van de verplichting van het stelsel van Bretton Woods om vaste 
wisselkoersen te handhaven, als van de overtuiging van de Bank dat de 
realisatie hiervan op lange termijn ook bijdroeg tot het interne evenwicht.  Dit 
werd in de loop van de jaren zestig ook door de kosteninflatie bedreigd, met 
name via de loonstijgingen.  Deze en andere stijgingsfactoren van de 
binnenlandse inkomens en kosten lagen de facto buiten het werkgebied van de 
centrale bank.  Voorts was de overheidsbegroting, die in een periode van 
hoogconjunctuur inflatoire gevolgen had, een imperatief gegeven: ze moest 
worden uitgevoerd en het tekort werd in elk geval gefinancierd.  Vaak werd de 
Bank in haar beleid dan ook gehinderd door de toestand van de openbare 
financiën: de timing van de door haar gewenste rente-aanpassingen botste 
soms met het emissiebeleid van de Schatkist; een voorgenomen invoering van 
een monetaire reserve stootte wel eens op het veto van de minister van 
Financiën; de openmarktpolitiek van het Rentenfonds was een aanfluiting van 
een echt liquiditeitsbeleid.  Alleen inzake kredietbegrenzing en herdisconto-
plafonds was het optreden van de Bank vrij autonoom geweest. 
 Wat het stabilisatiebeleid met betrekking tot de interne geldwaarde 
betreft, streefde de Bank ernaar dat er geen buitensporige financiële tekorten 
bij de bedrijven en de gezinnen tot stand kwamen via een te ruime 
kredietverlening.  Zo wou ze vermijden dat een vraaginflatie zich zou enten op 
de kosteninflatie.  Voor het antwoord op de hamvraag in hoeverre dit beleid 
succesvol is geweest, verwijzen we naar het vierde boekdeel, waarin de 
weerslag van het monetaire beleid op de prijzen en andere economische 
variabelen wordt geschetst. 
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Noten hoofdstuk 3 
 
 
1 Wet van 23 april 1948, houdende nieuwe bepalingen nopens het statuut van de 

Nederlandsche Bank N.V. (Bankwet 1948).  Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (No. 
I 166). 

2 The Economist van 12 november 1959, pp. 786-790. 
3 Krachtens een reglement van de Bankcommissie van 11 oktober 1949 bleef nog alleen voor 

het opeisbaar passief op ten hoogste één maand, dit ten belope van 50 procent, de 
zogenaamde partiële dekking, de inschrijving op overheidspapier op maximaal twaalf 
maanden verplicht, terwijl voor het overige gedeelte van de dekkingscoëfficiënt - de 
gediversifieerde dekking - overheidspapier op 3 en zelfs 5 jaar mocht worden opgenomen. 

4 Besluit van 9 november 1957 van de Bankcommissie, goedgekeurd bij ministerieel besluit 
van 9 november 1957. 

5 De afwijking van 0,75 procent tussen de discontovoet van de Bank en die van de certificaten 
van het Rentenfonds bracht immers een zekere strakheid in het discontobeleid van de Bank 
mee.  De verlaging van de discontovoet stootte soms op een benedengrens vanwege de te 
aanzienlijke weerslag op de rentevoet van de certificaten.  Als het anderzijds zoals in 1959 
nodig was het rentepercentage van de certificaten aanmerkelijk te verhogen was deze stijging 
maar mogelijk met een buitenmatige hausse van het basistarief van de Bank.  Gezien het 
hoge niveau van de buitenlandse rente eind 1959 was een rente van 3,75 procent voor 
rentenfondscertificaten niet buitensporig doch dit zou een discontovoet van 4,50 procent 
hebben meegebracht.  De Bank vond 4 procent toen voldoende.  Zie DC 18.12.1959.  De 
hervorming van november 1957 consolideerde het uitstaande bedrag van de 
schatkistcertificaten op vier en twaalf maanden die, op het ogenblik van het van kracht 
worden van de hervorming, in het bezit waren van de banken, met name ongeveer 
29 miljard frank.  Boven dat gestabiliseerde bedrag gaf de Schatkist voortaan certificaten uit 
waarvan de rente schommelde op grond van vraag en aanbod.  Deze consolidatie werd 
verwezenlijkt door de uitgifte van een bijzondere lening in de vorm van schatkistcertificaten 
waarvan een tranche A van 20 miljard, bestaande uit certificaten met 12 maanden looptijd 
1 15/16 procent rentend (zoals vroeger), en een tranche B van 8,920 miljard (gebracht op 
9,1 miljard in 1962), bestaande uit certificaten met 4 maanden looptijd (rente gekoppeld aan 
discontovoet NBB).  Het Rentenfonds ging de verbintenis aan om onmiddellijk alle 
certificaten van de tranche B op te nemen, die de banken bij de Schatkist ter inning 
aanboden.  De aldus opgenomen certificaten werden ofwel bewaard in de portefeuille van 
het Rentenfonds, ofwel, ter gelegenheid van de door dit laatste georganiseerde toewijzingen, 
opnieuw afgestaan aan de banken in plaats van en tegen dezelfde voorwaarden inzake 
looptijd en rente als zijn eigen certificaten. 

6 De looptijden van 5 en 10 dagen werden afgeschaft (15 dagen bleef) en een nieuw type 
certificaten - met looptijden van respectievelijk 1, 2, 3 en 4 maanden zag het levenslicht.  Het 
door de Bank bepaalde emissietarief, die het voorts voor het zeggen bleef hebben wat het 
emissievolume betrof, werd aangepast aan de looptijd van de certificaten; het maximum 
mocht evenwel de officiële discontovoet voor de in een bank gedomicilieerde wissels niet 
overschrijden.  Ten slotte organiseerde men aanbestedingen voor certificaten met een 
looptijd van 6, 9 en 12 maanden. 

7 RR 25.02.1959. 
8 Onder voorbehoud echter van de inschrijvingen op certificaten B die het Fonds uitvoerde 

krachtens de bepalingen van de hervorming van 1957. 
9 RR 12.08.1959. 
10 Toch was er een zekere band tussen de twee markten.  Als er overtollige middelen waren op 

de markt 'buiten verrekening' werden die ter beschikking van het HWI gesteld.  Omgekeerd, 
als het aanbod de vraag in verrekening overtrof, terwijl het Rentenfonds niet genoeg 
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middelen buiten verrekening vond, nam het HWI de middelen die het zelf niet nodig had op 
en speelde die door naar het Rentenfonds. 

11 Zulks maakte een herziening van het reglement betreffende de bankcoëfficiënten 
noodzakelijk.  Het uitgeleende daggeld mocht voortaan meetellen voor het naleven van de 
thesauriecoëfficiënt van 4 procent en wel ten belope van 2 procent. 

12 Een andere wet van 19 juni 1959 stelde een egalisatiefonds van de begrotingen in dat, 
krachtens een overeenkomst tussen de minister van Financiën, de Nationale Bank en het 
Rentenfonds, zijn begrote middelen ter beschikking van dit laatste moest stellen, ten belope 
van BEF 7,2 miljard.  Dat prachtig stelsel van anticyclisch begrotingsbeleid, uitgaande van 
het beginsel dat in jaren van hoogconjunctuur een begrotingsreserve moest worden 
aangelegd waarop in de magere jaren kon worden ingeteerd, werd nooit toegepast. 

13 Jaarverslag 1959, p. 15. 
14 RR 29.04.1959. 
15 RR 18.11.1959.  De daggeldmarkt werd dus gereorganiseerd.  Het nieuwe regime was van 

kracht geworden op 17 november 1959 en de eerste resultaten waren aanmoedigend.  
Tijdens de eerste dag werd er nog een zeker volume daggeld volgens het oude regime en 
tegen de vaste rentevoet van 1 procent geleend, daar al de deelnemers nog niet hun akkoord 
hadden betuigd met het protocol en met de waarborgakte die hun werden voorgesteld.  De 
marktpercentages waartegen in de loop van de dag gelden werden verhandeld, schommelden 
tussen 1 en 1,75 procent; het sluitingspercentage bedroeg 1,40 procent. 

16 'De hervorming van 1 januari 1962 en de Belgische geldmarkt', in : Tijdschrift voor Documentatie 
en Voorlichting van de Nationale Bank, jg. 37, Deel I, nrs. 3 en 4 (maart-april 1962), pp. 231-237 
en 363-383. 

17 Besluit van 21 december 1961 van de Bankcommissie, goedgekeurd bij ministerieel besluit 
van 21 december 1961.  Een jaar later verviel dat minimum.  De reden daarvan was dat de 
banken buiten elke reglementaire dwang een volume overheidspapier in portefeuille hielden 
dat ruimschoots hoger lag dan het verplichte minimum. 

18 RR 04.10.1961 en 27.12.1961. 
19 RR 04.10.1961. 
20 RR 04.10.1966. 
21 Ministerieel besluit van 29 december 1961 betreffende de hernieuwing van de schatkist-

certificaten van de tranche B bestemd tot dekking van de bankpassiva.  De wijze van uitgifte 
van schatkistcertificaten van de tranche B werd aangepast aan die van de certificaten van het 
Rentenfonds. 

22 RR 04.10.1969. 
23 Zij hadden betrekking op de praktische toewijzingsvoorwaarden en op de verruiming, in 

1965, van de markt der certificaten die het Rentenfonds uitgaf, door de toewijzingen ook 
open te stellen voor niet-banken.  Anderzijds werden het plafond en de voorwaarden van de 
voorschotrekening waarover het Fonds bij de Bank kon beschikken, herzien.  Met ingang 
van 4 maart 1969 werd het plafond verhoogd tot 4 miljard frank en, sedert 1968, was er 
overeengekomen dat het Fonds zijn voorschotrekening niet langer alleen kon gebruiken om 
zijn 'traditionele' openmarkttransacties te financieren maar, in sommige omstandigheden, 
eveneens om middelen uit te lenen op de daggeldmarkt wanneer hierop voorbijgaande 
spanningen tot uiting kwamen.  Op 1 mei 1969 volgde er nogmaals een hervorming van de 
daggeldmarkt.  De kring der deelnemers werd verruimd en men wou beletten dat de op de 
markt geleende bedragen werden aangewend voor de financiering van krediet- of 
beleggingstransacties in plaats van als dekking van tijdelijke financieringsbehoeften.  De 
werking van deze markt werd gereorganiseerd door de ondertekening van een nieuw 
protocol van 30 april 1969 waardoor dat van 16 november 1959 vervangen werd en dat alle 
deelnemers, behalve het Herdiscontering- en Waarborginstituut en het Rentenfonds, ertoe 
verplichtte per kwartaal gemiddeld meer middelen aan de markt te lenen dan zij er opnamen.  
Zie ook Jaarverslag 1969, p. 128 e.v. 

24 Alles samen 62.094 miljoen in Belgische frank en 10.972 miljoen in vreemde valuta's.  Zie 
RR 29.12.1971. 
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25 RR 29.12.1971. 
26 s.a., Vijftig jaar Rentenfonds 1945-1995, Brussel, 1995, p. 10. 
27 DC 25.08.1959, 28.08.1959 en 03.09.1959. 
28  H. Van der Wee en K. Tavernier, De Nationale Bank van België en het monetaire gebeuren tussen de 

twee wereldoorlogen, Brussel, 1975, pp. 308 en 322. 
29 Zie protocol van 05.03.1959 gehecht aan DC van 06.03.1959 en de brief van het 

Rentenfonds van 01.08.1959 gehecht aan DC van 30.07.1959 alsmede de verklaring afgelegd 
op de buitengewone algemene vergadering van de Bank op 29.07.1959; RR 17.06.1959. 

30 RR 26.09.1962 en 14.04.1965. 
31 DC 03.12.1959. 
32 DC 12.08.1960. 
33 DC 14.08.1962, 04.09.1962, 02.10.1962, 08.02.1963, 30.06.1964, 01.09.1964, 12.03.1965, 

07.05.1965, 08.06.1965, 18.03.1966, 06.05.1966, 01.07.1966, 05.07.1966, 01.06.1967, 
01.07.1968, 24.09.1968, 01.10.1968, 08.04.1969 en 30.05.1969. 

34 Het was pas veel later in de jaren tachtig dat het hek helemaal van de dam raakte.  Eind 1986 
bereikte de portefeuille schatkistpapier van het Rentenfonds liefst 216,3 miljard, grotendeels 
gefinancierd door bijzondere voorschotten van de Bank. 

35 RR 24.08.1966. 
36 RR 05.10.1966. 
37 RR 26.09.1962 en 14.04.1965. 
38 Brief Brussel, 04.05.1966, Ansiaux aan Henrion, bijlage bij DC 06.05.1966.  Brief SD 

Brussel, 04.07.1966, Ansiaux aan Henrion, bijlage bij DC 05.07.1966; RR 05.10.1966 
39 DC 07.05.1965; RR 11.05.1965. 
40 DC 07.05.1965. 
41 DC 01.10.1968. 
42 Het probleem werd als volgt opgelost: het Rentenfonds zou 1 miljard daggeld opnemen en 

de Schatkist zou 0,5 miljard lenen bij de NMKN en 2,5 miljard bij het Gemeentekrediet van 
België.  Kortlopende leningen in vreemde valuta's, die 2 miljard konden bereiken, zouden de 
aanzuivering van bovengenoemde transacties vergemakkelijken. 

43 E. Plettinck, De weerslag van de politiek gevoerd door het Rentenfonds op de geldhoeveelheid en op het peil 
van de rentevoet.  Institutionele aspecten van de beperkingen gesteld aan de Belgische monetaire politiek die 
het gevolg zijn van de overheidsfinanciering en van de versnippering der beslissingscentra.  (Onuitgegeven 
doctoraatsthesis Toegepaste Economische Wetenschappen o.l.v. prof. Dr. G. Vande Walle, 
RUCA), Antwerpen, 1979, pp. 266-267; A. Verheirstraten en F. Waterplas, ''Het 
Rentenfonds en de openmarktpolitiek', in: Tijdschrift voor Economie, jg. 18 (1973), nr. 2, 
pp. 169-196. 

44 DC 21.02.1961. 
45 Die was zelf een onderdeel van de dekkingscoëfficiënt. 
46 DC 19.05.1961. 
47 DC 25.07.1961 en 28.07.1961. 
48 Bijlage bij DC 29.08.1961. 
49 DC 29.08.1961. 
50 DC 01.09.1961. 
51 Avant-projet de déclaration du ministre des Finances à une réunion commune avec la Banque Nationale, la 

Commission bancaire et l'Association belge des Banques, bijlage 1 bij DC 01.09.1961. 
52 Note. Réforme du régime de coefficients bancaires et du mode de fixation des taux d'intérêt. Nota van 

11 september door de Bank afgegeven aan Dequae.  Bijlage 2 bij DC 12.09.1961. 
53 DC 08.09.1961. 
54 Brief van 8 september 1961 van de Barsy aan Dequae, bijlage 1 bij DC 12.09.1961; brief van 

11 september 1961 van Ansiaux aan de Barsy, bijlage 1 van DC 12.09.1961; nota van 
11 september 1961 van de Bank afgegeven aan minister Dequae, bijlage 2 bij DC 12.09.1961. 

55 Brief van 13 september 1961, Ansiaux aan de Barsy, bijlage 1 bij DC 15.09.1961. 
56 Zie brief van 13 september 1961 van Ansiaux aan Dequae, bijlage 2 bij DC 15.09.1961. 
57 DC 29.09.1961 en 03.10.1961. 
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58 DC 06.10.1961. 
59 DC 17.10.1961. 
60 DC 20.10.1961. 
61 20 procent voor de direct opeisbare verplichtingen en die op een maand in BEF en 

7 procent voor de verbintenissen in BEF met een looptijd van meer dan een maand en de 
depositoboekjes. 

62 DC 03.11.1961 en 07.11.1961. 
63 DC 17.11.1961. 
64 DC 21.11.1961 en 24.11.1961. 
65 DC 28.11.1961, 01.12.1961, 05.12.1961, 08.12.1961, 15.12.1961, 19.12.1961 en 29.12.1961; 

RR 27.12.1961. 
66 DC 29.12.1961, 30.01.1962 en 09.03.1962. 
67 DC 31.10.1947, 14.06.1955, 13.03.1959, 12.08.1966 en 17.02.1967. 
68 DC 19.12.1961; RR 27.12.1961, brief van de Bank van 28.12.1961, antwoord van de 

Bankcommissie houdende instelling van een monetaire reservecoëfficiënt, gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 30.12.1961, p. 2891. 

69 DC 05.09.1967, 08.09.1967 en 12.09.1967. 
70 KB nr. 43 van 9 oktober 1967, Staatsblad van 27 oktober 1967.  De nieuwe vorm van het 

besluit nr. 185 erkende dus uitdrukkelijk de bevoegdheid van de Bank "op een gebied waar ze 
vroeger genegeerd werd".  Zie DC 15.09.1967. 

71 Belgisch Staatsblad van 29 december 1973.  Zie voor de procedure in het Parlement met 
betrekking tot hoofdstuk I: Zitting 1973-1974, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
Parlementaire bescheiden, Wetsontwerp nr. 694-1, verslag nr. 694-8 en Parlementaire handelingen, 
Zittingen van 21 en 22 november 1973; Senaat, Parlementaire bescheiden, Ontwerp 
overgezonden door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, nr. 78, Verslag nr. 97, en 
Parlementaire handelingen, Zittingen van 18, 19 en 20 december 1973. 

72 Alleen deposito's in Belgische franken. 
73 J.P. Brisé, 'De aanbevelingen van de Nationale Bank van België inzake geldpolitiek: situering 

van deze aanbevelingen in het kader van het opstellen van een rechtsnorm en ontleding van 
de daarvoor aangewende methode', in : Tijdschrift voor het bankwezen, jg. 39, nr. 1 (februari 
1975), pp. 124-141. 

74 Kenmerkend voor een op geldgebruik gebaseerde volkshuishouding is volgens Koopmans 
het feit dat zich spontane op- of ontpotting van koopkracht kan voordoen.  Holtrop 
beschouwde die als monetaire symptomen van een evenwichtsverstoring in de 
bestedingssfeer.  Afwezigheid van op- of ontpotting kenmerkt in Koopmans en Holtrops 
zienswijze de situatie waarin geld een neutrale rol speelt en monetaire in- of deflatie 
ontbreken.  Geldneutraliteit werd zo de ideale beleidsdoelstelling van de monetaire politiek.  
Monetair evenwicht omschreef Holtrop als een toestand waarin de inflatoire financiering, in 
de betekenis van financiering via ontpotting van bestaande liquiditeitsvoorraden of via netto 
schepping van nieuwe liquiditeiten, niet hoger ligt dan de spontane oppotting in de betekenis 
van bewuste ophoping van liquiditeiten; de totale liquiditeitshoeveelheid moest in die 
opvatting constant of zo laag mogelijk worden gehouden om het gevaar van toekomstige 
ontpotting te beperken.  Hij besefte dat het aldus omschreven monetaire evenwicht slechts 
bij benadering kon worden bereikt, maar de geldpolitiek moest afwijkingen van het 
evenwicht zo vroeg mogelijk trachten te corrigeren alvorens ernstige schade was aangericht. 

75 R. Beauvois, 'Geld, andere financiële activa en het begrip geldpolitiek', in: De Economist, 
jg. 112 (1964), nr. 7-8, pp. 478-504; R. Beauvois, Les équivoques du contrôle des liquidités, (Centre 
d'études bancaires et financières, Cahiers des conférences, mei 1971, nr. 226), Bruxelles, 
1974; J. Smets en A. Verplaetse, 'Het kredietbeleid in de Belgische economische politiek', in: 
Tijdschrift voor het bankwezen (speciaal nummer), jg. 39 (1975), nr. 7 pp. 626-649; A. Verplaetse 
en ploeg Nationale Bank, 'De overheidsinterventie in de Belgische financiële sector: 
doelstellingen en maatregelen', in: Bank- en Financiewezen, jg. 45, cahier 12-13 (april 1981) 
[themanr.]: De overheidstussenkomsten in het financiewezen: Effectief, Efficiënt ?, pp. 41-104. 
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76 Aldus kon de Bank in zekere zin invloed uitoefenen op de spaarvorming en op het 

kapitaalverkeer met het buitenland.  Sedert september 1964 gold dit echter niet meer voor de 
tarieven van deposito's van fr. 5 miljoen en meer die vrij door de banken werden vastgesteld: 
eind 1971 maakten deze 'grote deposito's' op termijn ongeveer 50 procent uit van de totale 
termijndeposito's in Belgische franken van de banken. 

77 Tijdens de regentenraad van 5 augustus 1959 verklaarde Ansiaux dat de Bank steeds een 
conjuncturele politiek wou voeren. 

78 Ook het gevoerde beleid van rentesubsidiëring (bijvoorbeeld investeringskredieten) en 
fiscale vrijstellingen inzake roerende inkomens had een weerslag op het financiële gebeuren. 

79 Op grond van artikel 17 van haar statuten mocht de Bank wissels en ander handelspapier 
disconteren.  Krachtens artikel 19 moest dit handelspapier uiterlijk binnen 120 dagen na 
afgifte ter discontering vervallen en drie solvabele handtekeningen dragen, waarbij een 
handtekening vervangen mocht worden door een onderpand in overheidsfondsen of 
goederen.  Voorts konden, krachtens lid 2 van hetzelfde artikel, bepaalde wissels met slechts 
twee handtekeningen worden gedisconteerd op grond van door de Bank vastgelegde en door 
de minister van Financiën goedgekeurde regels.  De andere discontovoorwaarden, die met 
name betrekking hebben op de trekkingstermijn, de looptijd en de kwaliteit van het 
aangeboden papier, alsmede op de aard van de gefinancierde goederen, vielen onder de 
uitsluitende bevoegdheid van de Bank, die er met een zekere soepelheid gebruik kon van 
maken.  De Bank paste verschillende discontotarieven toe, al naar gelang van de categorieën 
van papier.  De rentedifferentiatie hield soms verband met de kwaliteit van het papier en 
soms met het doel van de financiering.  Een belangrijk voorbeeld van preferentieel 
herdisconto was de speciale procedure van het 'visum' die, mits bepaalde voorwaarden 
waren vervuld, werd toegepast voor de wissels ter financiering van buitenlandse 
handelstransacties: door haar visum te verlenen, ging de Bank de formele verbintenis aan het 
geviseerde papier te disconteren als de resterende looptijd niet meer dan 120 dagen bedroeg 
en voor zover het dan dezelfde solvabiliteitsgaranties bood.  De rentevoet voor het 
geviseerd papier was tot 30 juli 1969 een voorkeurtarief voor de exportwissels.  Voor de 
wissels ter financiering van export naar de partnerlanden van de BLEU in de EEG werd het 
visum op 1 juni 1970 vervangen door de certificering, hetgeen een erkenning inhield dat de 
wissels voldeden aan de algemene herdisconteringsvoorwaarden van de Bank, zonder dat 
deze zich verbond tot herdiscontering.  Later heeft de Bank de certificeringprocedure 
uitgebreid door het mogelijk te maken het visum te vervangen door de certificering voor de 
wissels die export vertegenwoordigen naar andere landen dan die van de EEG en voor de 
importwissels (EEG-landen of derde landen).  Voor de wissels die uitvoer 
vertegenwoordigden welke betaalbaar was op middellange of lange termijn, waarvan de 
financiering onder de bevoegdheid van Creditexport viel, gold uitsluitend de 
visumprocedure, ongeacht het land van bestemming.  Doel van de certificering was, voor de 
houders van het papier, voor een groot deel de gevolgen te verzachten van de noodzaak 
waarin de Bank zich bevond de verlening van het visum te beperken met het oog op een 
voldoende beheersing van de omvang van het beroep dat de banken op haar konden doen.  
Het bedrag aan uitstaande wissels met betrekking tot de buitenlandse handel nam namelijk 
sneller toe dan de mogelijkheden tot een normaal beroep van het bankwezen op de 
kredietverlener in laatste instantie. 

80 Krachtens artikel 17 van de statuten van de Bank werden in onderpand aangenomen: 
overheidseffecten op korte, middellange of lange termijn, die uitgegeven of gewaarborgd 
waren door de Belgische Staat of door de Luxemburgse Staat, door het Gemeentekrediet 
van België of door internationale financiële instellingen waarvan België lid was of door 
lichamen waarvan de verbintenissen door de Belgische Staat of door de Luxemburgse Staat 
gewaarborgd waren, alsmede obligaties van de provincies en van de gemeenten die ter 
beurze genoteerd waren, en de preferente, bij openbare inschrijving uitgegeven aandelen van 
de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. 

81 Volgende bedragen kwamen in mindering van het plafond van elke bank en verkleinden 
bijgevolg de beschikbare marges:  
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 - het bedrag van de geviseerde wissels met een resterende looptijd van minder dan twee jaar.  

Dit was een garantie voor de betrokken wissels: aangezien de Bank, door haar visum, de 
formele verbintenis aanging de wissels te herdisconteren, kon de houder die de wissels ter 
herdiscontering aanbood, niet worden tegengeworpen dat zijn kredietruimte volledig was 
opgebruikt; 

 - het bedrag van de niet-geviseerde, bij de Bank geherdisconteerde wissels; 
 - het bedrag van de niet-geviseerde, bij de Bank herdisconteerbare en op de door het 

Herdiscontering- en Waarborginstituut gehouden markt van het particuliere disconto liquide 
gemaakte wissels.  Door deze wissels op het plafond van de kredietverlenende bank aan te 
rekenen zodra zij liquide waren gemaakt, werd vermeden dat de overnemende instellingen, 
wanneer zij het papier ter herdiscontering aanboden, zich zouden geplaatst zien voor het feit 
dat de herdisconteringsmogelijkheden van de bank in kwestie intussen volledig werden 
gebruikt. 

 Bij de invoering van het stelsel van herdisconto- en visumplafonds op 1 mei 1969 werd het 
plafond vastgesteld op 16 pct., hetgeen hoog genoeg was om geen kasgeldproblemen te 
scheppen voor de banken.  Later werd besloten tot een verlaging, die zodanig in de tijd was 
gestaffeld dat de banken hun operaties geleidelijk konden aanpassen, met het oog op de 
afremming van de overdrachten van handelspapier aan de kredietgever in laatste instantie, 
die de door het deficitaire karakter van bepaalde categorieën van betalingen met het 
buitenland veroorzaakte kasverliezen van de banken compenseerden.  Daar de ongeveer 
sedert medio september 1969 ontstane toestroming van middelen in hoofdzaak kon worden 
toegeschreven aan andere factoren, heeft de gelijktijdige verlaging van de plafonds 
voorkomen dat hiervan een excessieve toeneming van de liquiditeit van het bankwezen het 
gevolg was.  Krachtens een beslissing in maart 1970 heeft de Bank het plafond verlaagd tot 
9,5 procent op 30 juni en tot 9 procent op 30 september, met uitzondering van het plafond 
voor de geviseerde creditexportwissels met een nog resterende looptijd van meer dan een 
jaar tot maximaal twee jaar.  Krachtens een beslissing in maart 1971 werd het percentage 
verlaagd tot 8 procent op 31 mei 1971 via twee maandelijkse verlagingen van 0,50 procent.  
Het plafond werd verhoogd tot 9 procent met ingang van 31 december 1971. 

82 Deze begrenzing werd: 
 - toegepast voor elke instelling afzonderlijk in de vorm van een norm die voor alle 

instellingen dezelfde was; 
 - voor eenzelfde kredietsoort of voor alle kredieten toegepast op alle categorieën van 

financiële instellingen, banken, privé-spaarkassen, openbare kredietinstellingen; 
 - doorgaans toegepast op de nieuwe kredietopeningen bij de niet-bancaire financiële 

instellingen.  Dit maakte het die instellingen, gespecialiseerd in het lang krediet, mogelijk hun 
vroeger aangegane verbintenissen na te leven en had in hun geval overigens ook meer zin 
omdat de bestedingsbeslissing, die men wou beïnvloeden, samenviel met de opening van het 
krediet.  Bij de banken daarentegen sloeg de begrenzing doorgaans op de opgenomen 
bedragen, omdat de gegevens over hun kredietopeningen minder betrouwbaar waren en ook 
minder betekenis hadden.  Doorgaans gaf de monetaire overheid de banken echter wel de 
nodige wenken, zodat zij via een aangepaste politiek van kredietopeningen de gewenste 
matiging in de opnemingen konden bereiken; 

 - soms algemeen op alle kredieten aan bedrijven en gezinnen toegepast, soms alleen op 
bepaalde kredietsoorten.  De selectiviteit was nochtans een kiese zaak, omdat zij ertoe kon 
leiden dat begrensde kredieten werden vervangen door niet-begrensde.  Welnu, de thesaurie 
van de begunstigde wordt even goed door deze laatste kredieten gestijfd als door begrensde. 

83 Bron: NIS; berekeningen op basis hiervan door het Federaal Planbureau, BNP tegen 
marktprijzen van 1985. 

84 DC 06.01.1959. 
85 DC 10.03.1959. 
86 RR 18.11.1959. 
87 RR 18.11.1959. 
88 DC 01.12.1959. 
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89 DC 06.01.1959 en 09.01.1959; RR 14.01.1959.  Volgens directeur De Strycker was de vrije 

markt nooit in evenwicht vóór 1958 en bevoorraadde de Bank de vrije markt toen vrijwel 
volledig.  De ommekeer met name in 1958 was te danken aan toevallige factoren, zoals het 
verloop van de buitenlandse rente, de beursmalaise in New York en de Wereld-
tentoonstelling in Brussel.  Er waren twee middelen om de toestand recht te trekken: de vrije 
markt zoals vroeger volledig bevoorraden of de dollarnotering er laten oplopen om de 
kapitaaluitvoer af te remmen.  Zie DC 13.01.1959. 

90 DC 13.02.1959. 
91 DC 13.01.1959 en 08.05.1959.  De vraag naar vreemde biljetten was toen zo hoog dat de 

markt er vrijwel geen meer bezat.  De Bank cedeerde provisies in Zwitserse franken aan 
twee gespecialiseerde huizen, de firma's Pringiers en Dewaay in Brussel.  In feite kochten 
deze laatste vreemde biljetten bij hun gewone correspondenten en de Bank stortte het 
bedrag in vreemde valuta's dat effectief aan die correspondenten was betaald.  Zij kende die 
valutahandelaars de gebruikelijke valutaprovisie toe, waardoor de cessies tegen een iets lagere 
koers dan die van de vrije markt plaatsvonden.  Dit betekende in feite een onbillijk voordeel 
waardoor de kostprijs van de biljetten voor de bewuste wisselagenten doorgaans lager lag 
dan die van de andere banken en valutahandelaars.  Dit gewin was des te gênanter omdat 
bepaalde banken en andere valutahandelaars, in weerwil van de discretie waarmee deze 
transacties werden omhuld, er met de jaren lucht van gekregen hadden.  Eind april 1969 
maakte de Bank een einde aan deze indirecte interventies en ze trachtte hetzelfde doel te 
bereiken door directe interventies in dollars.  Zie NBB, archief Wisseldienst.  Note pour 
Monsieur le directeur de Strycker.  Brussel, 21 april 1969. 

92 DC 03.03.1959. 
93 DC 13.03.1959. 
94 DC 27.03.1959.  Sedert 14 januari 1959, de dag waarop de Bank met haar interventies op de 

vrije markt begon, had ze al voor een tegenwaarde van 1,8 miljard vreemde valuta's afgezet. 
95 RR 21.01.1959, 28.01.1959, 25.02.1959, 04.03.1959, 11.03.1959, 08.04.1959, 22.04.1959, en 

29.04.1959; DC 28.04.1959.  Aanvankelijk had de Bank beslist haar verkopen van vreemde 
biljetten in 1959 te beperken tot het brutoverschil tussen reisuitgaven en -ontvangsten.  Het 
was evenwel een vaststaand feit dat Belgische toeristen die zich naar het buitenland begaven 
zich voorzagen van vreemde biljetten van het land van bestemming, terwijl buitenlanders die 
als toerist naar België kwamen, meestal reischeques of Belgische biljetten bezaten, zodat er 
geen compensatie was.  Daarom stelde de Strycker begin mei 1959 voor het totale bedrag 
van de indirecte interventies op 3,3 miljard frank op jaarbasis te brengen.  Zie 
DC 08.05.1959. 

96 DC 15.05.1959, RR 27.05.1959. 
97 DC 06.10.1959.  De door de Bank geleverde dollars waren afkomstig van de BCCBRU. 
98 Jaarverslag 1959, p. 13. 
99 DC 18.12.1959, 22.12.1959 en 29.12.1959 
100 DC 22.07.1960 en RR 20.07.1960. 
101 Zo moest de Bank op 2 augustus 1960 16,6 miljoen dollar afstaan om de gereglementeerde 

dollarkoers op 50,15 frank te houden.  Zie DC 03.08.1960. 
102 DC 03.08.1960; RR 03.08.1960.  Terwijl de officiële valutamarkt op 27 en 28 juli in 

evenwicht was tegen 'redelijke' dollarkoersen - respectievelijk 49,935 en 49,96 frank - diende 
de Bank op 29 juli 15,3 miljoen dollar aan de markt af te staan en ze liet de koers tot 
50 frank stijgen. 

103 RR 03.08.1960. 
104 De rentevoet van de voorschotten op schatkistcertificaten en certificaten van het 

Rentenfonds uitgegeven op maximum 366 dagen bleef op het tarief van het certificaat plus 
5/16 procent gehandhaafd. Het tarief der voorschotten op ander overheidspapier, waarvoor 
geen reden bestond ze beneden het tarief der promessen te houden, werd bijgevolg van 5 tot 
op 6,25 procent gebracht. 

105 RR 10.08.1960. 
106 RR 07.09.1960. 
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107 RR 26.10.1960. 
108 DC 04.11.1960 en 08.11.1960; RR 02.11.1960, 16.11.1960 en 23.11.1960. 
109 Jaarverslag 1960, p. 14. 
110 DC 27.12.1960; RR 14.12.1960 en 28.12.1960. 
111 DC 03.01.1961, 13.01.1961; RR 04.01.1961, 01.02.1961, 08.02.1961, 01.03.1961, 08.03.1961, 

12.04.1961, 19.04.1961 en 26.04.1961. 
112 DC 07.03.1961. 
113 Doorgaans dekte de Schatkist de transacties als ze nog 6 maanden te lopen hadden. 
114 DC 12.05.1961; RR 03.05.1961. 
115 DC 23.05.1961; RR 10.05.1961 en 17.05.1961. 
116 De artikels 67 tot 73 van het Verdrag van Rome bepaalden dat het kapitaalverkeer 

progressief moest worden vrijgemaakt.  Op 11 mei 1960 legde de Raad van de EEG de 
eerste richtlijn voor de uitvoering van artikel 67 vast.  De directe investeringen, de uitgiftes 
van aandelen en obligaties en kapitaalstromen in de persoonlijke sfeer zouden alvast worden 
geliberaliseerd.  De richtlijn had alleen betrekking op kapitaalverkeer binnen de EEG en 
kortlopende financiële transacties vielen onder geen enkele verplichting tot liberalisering.  
Een en ander had alleen praktische consequenties voor Frankrijk, Italië en Nederland.  
Duitsland had het kapitaalverkeer al geliberaliseerd, terwijl in het systeem van de dubbele 
wisselmarkt in de BLEU alle kapitaaltransacties op de vrije markt konden worden 
afgewikkeld.  Zoals Frankrijk en Italië was Nederland tegen de vrijmaking van kortlopende 
kapitaalbewegingen.  Volgens de Nederlanders kon kortlopende kapitaalinvoer ongewenste 
liquiditeiten creëren en zo het interne monetaire beleid doorkruisen.  De Fransen en 
Italianen vreesden dan weer dat kapitaaluitvoer de wisselkoers van hun valuta's nadelig zou 
beïnvloeden.  Frankrijk en Nederland gebruikten een systeem van wisselkoerscontrole 
gebaseerd op individuele vergunningen, waarbij de vreemde valuta's tegen een vaste 
wisselkoers beschikbaar waren.  België stuitte bij de andere EEG-landen op heel wat irritatie 
vanwege zijn dubbele wisselmarkt.  Ze zagen er slechts een vormelijke liberalisering van het 
kapitaalverkeer in.  Transfers van kapitaal bijvoorbeeld waren weliswaar vrij in België, maar 
mochten alleen verlopen via de vrije markt waar de koersen voor buitenlandse deviezen 
doorgaans hoger lagen dan op de gereglementeerde markt.  België heeft echter altijd getracht 
om de betekenis van dat renteverschil tussen beide markten te minimaliseren.  De kwestie 
kwam geregeld op de agenda en zorgde voor verhitte discussies.  In september 1963 besliste 
het BLIW dat directe investeringen sowieso via de gereglementeerde markt konden lopen.  
Investeerders hadden dus voortaan de keuze.  Kozen ze voor de gereglementeerde markt, 
dan moesten ze het Instituut omstandig documenteren en de verbintenis aangaan de 
opbrengsten van hun buitenlandse investeringen, en eventueel het kapitaal, via die markt te 
repatriëren.  Naar het einde van de jaren zestig en tijdens de zeventiger jaren zou de 
beoordeling van de dubbele Belgische wisselmarkt door de andere lidstaten milder, ja zelfs 
positief worden.  Sommige landen zoals Frankrijk en Italië voerden zelfs ook een dubbele 
markt in om kapitaalinvoer af te remmen. 

117 DC 23.06.1961. 
118 RR 07.06.1961 en 05.07.1961.  De vrije koersen van de makelaars waren in feite effectieve 

koersen; de bankiers pasten een marge van 10 centiemen toe op de officiële koers die een 
middenkoers was.  De koper betaalde derhalve 10 centiemen meer. 

119 RR 04.10.1961 en 11.10.1961.  De wisselreglementering maakte een duidelijk en categorisch 
onderscheid tussen de gereglementeerde markt en de vrije markt.  Het grootste deel van de 
buitenlandse betalingen liep verplicht over de gereglementeerde markt: transacties op 
goederen en bijkomende kosten (verzekering, vervoer, enz...) en andere courante transacties, 
uitgezonderd die waarop geen toezicht mogelijk was, zoals de toerisme-uitgaven.  De over 
de gereglementeerde markt verrichte of ontvangen betalingen moesten gestaafd zijn met 
verantwoordingsstukken waaruit bleek, bij het buitengaan, dat zij betrekking hadden op 
operaties die op deze markt waren toegelaten en, bij het binnenkomen, dat de repatriëring 
van de vreemde valuta's had plaatsgehad.  De aan- en verkopen van vreemde valuta's 
geschiedden uitsluitend door bemiddeling van de door het BLIW erkende banken.  De 
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koersen waren afhankelijk van de dagelijkse vraag en het dagelijks aanbod; zij moesten 
echter binnen de door de internationale overeenkomsten bepaalde grenzen schommelen.  
Voor de dollar, de valuta die als spil diende, waren die grenzen vastgesteld op ¾ procent aan 
weerskanten van de pariteit, d.i. op 49,625 en op 50,375 frank.  De Bank zorgde ervoor dat 
zij nageleefd werden.  Haar interventies bij aan- of verkoop, naargelang van het geval, 
resulteerden in een stijging of een daling van de officiële valutareserves.  Het volume van de 
transacties afgehandeld over de gereglementeerde markt was aanzienlijk; het 
vertegenwoordigde, in beide richtingen en maandelijks, 20 à 25 miljard frank in het begin 
van de jaren zestig. 

 De vrije markt werd opgericht voor de afhandeling van transacties die buiten het 
bovenstaande kader vielen.  Daar kwamen de aanvragen om buitenlandse valuta's samen die 
niet tot de gereglementeerde markt waren toegelaten en het aanbod van buitenlandse valuta's 
waarvan de cessie aan de gereglementeerde markt bijgevolg niet verplicht was, te weten 

 - de aanvragen betreffende kapitaaltransfers naar andere landen; 
 - het aanbod dat betrekking had op de aanbreng van buitenlandse kapitalen en de 

tegeldemaking van Belgische beleggingen in het buitenland, alsmede op de opbrengsten 
van die beleggingen; 

 - het aanbod en de vraag betreffende het toerisme. 
 De transacties waren vrij en derhalve moesten de marktpartijen geen verantwoordings-

stukken voorleggen.  Er waren geen grenzen vastgesteld voor de koersen.  De wet van vraag 
en aanbod liet zich ten volle gelden en de Bank moest niet tussenbeide komen; zij had 
eenvoudig de mogelijkheid dit te doen, hetgeen haar een grote beoordelingsvrijheid liet.  De 
Bank intervenieerde als beschouwingen van algemeen beleid dit wenselijk maakten. 

 Het regime van de vrije markt dat de Belgische en Luxemburgse 'ingezetenen' toestond 
kapitalen in alle vormen te exporteren, zonder voorafgaande toelating en zonder 
verantwoordingsstukken, vond zijn reden van bestaan in de eerste plaats in de internationale 
akkoorden waarbij België en Luxemburg partij waren, in de tweede plaats, in de afdoende 
bescherming tegen massale kapitaaluitvoer die het aan de Belgisch-Luxemburgse 
Economische Unie (BLEU) bood. 

 De transacties die in de BLEU over de vrije markt liepen, bereikten toen 4 tot 5 miljard 
frank per maand in elke richting.  Dit cijfer was evenwel misleidend.  De effectentransacties, 
waaronder talrijke arbitrages die van weerskanten werden geboekt, vertegenwoordigden 
inderdaad een belangrijke omzet maar in het algemeen volgde hieruit geen gevoelige 
wijziging, noch van de Belgische portefeuille in buitenlandse waarden noch van de 
buitenlandse portefeuille in Belgische waarden.  Alleen de nettosaldi der transacties waren 
belangrijk.  In 1958, 1959 en 1960 bedroegen de nettoafvloeiingen van privé-kapitaal 
achtereenvolgens 5 miljard, 900 miljoen en 2.700 miljoen frank.  In 1959 en 1960 hadden de 
transfers afkomstig van Kongo transfers naar andere landen gecompenseerd.  Elk jaar 
kwamen er verrichtingen van de Staat in meerdering of in mindering, volgens het geval, van 
het saldo van het particuliere kapitaalverkeer.  Het eventueel overschot van de transacties 
van de Staat, dat bij de reserves van de Bank werd gevoegd, vormde voor deze laatste een 
belangrijk beoordelingselement vanuit het oogpunt van haar optreden op de vrije markt.  In 
de periodes waarin de aanvoer van officiële kapitalen zo aanzienlijk was dat hij het 
binnenlands monetair evenwicht dreigde te verstoren, kon het raadzaam zijn de gevolgen 
ervan te compenseren door cessies in de vrije markt.  Op andere ogenblikken was het 
verkieslijk de druk op de binnenlandse liquiditeiten niet te vergroten. 

 De reacties van de markt wogen eveneens zwaar in de beslissingen van de Bank.  Als er zich 
een afvloeiingsbeweging ontwikkelde, onthield de Bank zich om de speculatie niet te 
voeden.  Dit was bijvoorbeeld het geval, bij de devaluatie van de Franse frank begin 1959, de 
gebeurtenissen in Kongo in augustus 1960, de stakingen en de politieke crisis einde 1960-
begin 1961.  De spanningen waren gewoonlijk van korte duur.  Begin 1959 was het verschil 
tussen de vrije noteringen en de gereglementeerde noteringen tot 2 ½ procent gestegen, om 
vervolgens tot op 1 procent terug te komen.  In augustus 1960 klom het tot 4 ½ procent, 
maar reeds aan het einde van de maand was het kleiner geworden en in november al was het 
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tot 1 procent teruggelopen, zonder interventie van de Bank.  Begin 1961 klom het opnieuw 
tot 3 ½ procent, maar de kalmte keerde terug met het einde van de politieke crisis. 

 Vaak vroeg men zich af of het Belgische stelsel de kapitaalafvloeiingen niet in de hand 
werkte.  In een land zoals België was het mogelijk de kapitaalafvloeiingen te beperken, maar 
het was onmogelijk ze te beletten.  Talrijke buitenlandse contacten - zakenrelaties en 
persoonlijke betrekkingen - maakten kapitaalexport mogelijk, zij het slechts in de vorm van 
bankbiljetten.  De controle door middel van individuele vergunningen, hoe streng ook, kon 
niet elk bedrog uitschakelen; het ontstaan van een zwarte markt was vrijwel onvermijdelijk.  
Gelijktijdig zouden de officiële reserves het hele gewicht dragen van de gerechtvaardigde 
transacties die, ondanks alles, aanzienlijk waren, zowel qua getal als omvang.  De 
mogelijkheid voor de centrale bank de vrije markt al dan niet te bevoorraden, zorgde voor 
een afdoende bescherming.  De koersschommelingen, het onvermijdelijke en noodzakelijke 
gevolg van de vrijheid, waren niet vrij van bezwaren.  Over het algemeen waren die 
bezwaren volgens de Bank kleiner dan in een regime van directe controle. 

120 Jaarverslag 1961, p. 15. 
121 RR 17.05.1961. 
122 Het rentebeleid van de Bank ging trouwens à la baisse in de regel uiterst omzichtig te werk, 

om de binnenlandse geldmarkt en de reacties van het kapitaalverkeer met het buitenland te 
peilen.  Bij opwaartse bewegingen aarzelde de Bank dan weer niet om haar rentetarieven 
eensklaps met 0,75 procent of zelfs een vol procentpunt op te trekken, bijvoorbeeld om een 
volgens haar buitensporige kredietexpansie af te remmen of een speculatie tegen de frank op 
de valutamarkt de kop in te drukken.  In 1962 vormden de externe factoren geen hinderpaal 
voor een rentedaling die gewenst was in het licht van de rentetendens op de geldmarkt en de 
bezorgdheid van de Bank om de investeringen te bevorderen "ten einde de productiviteit van de 
economie nog op te voeren"  Zie RR 21.03.1962 en 08.08.1962. 

123 Jaarverslag 1963, p. 11.  Wet van 20 november 1962. 
124 Met inbegrip van de getrouwheidspremie bracht een spaarboekje netto 3,3 procent op, 

terwijl de kasbon voor een jaar die toen 3,80 procent opbracht aan de roerende en 
aanvullende roerende voorheffing was onderworpen; om netto evenveel te renten als het 
spaarboekje zou zijn nominale rente 4,57 procent moeten bereiken. 

125 RR 12.12.1962. 
126 RR 21.02.1962, 28.02.1962, 16.05.1962. 
 08.08.1962 en 22.08.1962. 
127 RR 26.09.1962. 
128 RR 07.11.1962. 
129 DC 27.02.1962, 02.03.1962 en 21.12.1962.  De Bank kwam soms voor beperkte bedragen 

tussenbeide om te vermijden dat geïsoleerde transacties een meer fundamentele beweging 
zouden uitlokken. 

130 Jaarverslag 1963, p. 11. 
131 RR 22.05.1963. 
132 De weigering van het publiek om een vermindering van zijn netto-inkomen te aanvaarden, 

bracht aldus een grotere rentelast voor de bedrijven en de Schatkist mee. 
133 RR 22.05.1963. 
134 De Bank drong er bij de OKI's op aan een degressieve verhoging van de renteschaal ten 

uitvoer te leggen om een staatslening te kunnen uitgeven tegen vrijwel dezelfde rente als die 
van de RTT.  Zie DC 17.05.1963. 

135 RR 05.06.1963. 
136 RR 12.06.1963. 
137 RR 12.06.1963. 
138 Begin juli vond minister van Financiën A. Dequae dat een herziening van het rentebeleid 

geen dringend karakter had.  De minister was tevreden over het verloop van de 
inschrijvingen op de staatslening 1963-1983 tweede reeks en de renten- en valutamarkten 
waren in evenwicht.  De Voghel wees erop dat de Bank nog andere criteria had, te weten de 
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ontwikkeling van het krediet aan de privé-sector en het niveau van de korte rente in België 
en het buitenland.  Zie DC 03.07.1963, 05.07.1963, 09.07.1963 en 16.07.1963. 

139 RR 17.07.1963. 
140 DC 28.06.1963, 16.07.1963 en 13.02.1951 met als bijlage brief 14 februari 1951, gouverneur 

M. Frère aan Max-Léo Gérard (voorzitter van de BVB). 
141 Brief Brussel, 30 juli 1963, Spinoy aan Dequae.  Bijlage bij DC 06.08.1963. 
142 DC 19.07.1963. 
143 Belgisch Staatsblad van 30 december 1961, p. 9891. 
144 DC 06.10.1961. 
145 Brief van 27.09.1963.  Spinoy aan Dequae, bijlage 1 bij DC 04.10.1963. 
146 RR 30.10.1963. 
147 De Bank had haar rentetarief al een week vroeger willen verhogen, maar ze deed dit niet om 

"de markt niet te ontstemmen".  Hiermee bedoelde ze de kapitaalmarkt waarop de Staat een 
lening aan het uitgeven was.  Zie DC 25.10.1963. 

148 DC 15.11.1963. 
149 DC 04.10.1963. 
150 DC 05.03.1963 en 28.06.1963. 
151 RR 25.09.1963; DC 15.10.1963. 
152 RR 23.10.1963. 
153 Zie nota van het Ministerie van Financiën van 8 januari 1964 Note pour le conseil des ministres.  

Objet: Mesures destinées à freiner l'emballement de la conjoncture.  Bijlage 1 bij DC 10.01.1964. 
154 DC 14.01.1964, 21.01.1964, 24.01.1964 en 28.01.1964; RR 29.01.1964. 
155 Het stijgingstempo werd als volgt verantwoord: tijdens de periode 1950-1962 bedroeg de 

gemiddelde jaarlijkse stijging van de industriële productie in constante prijzen 2,8 procent bij 
een gemiddelde jaarlijkse aangroei van de bankkredieten met 6,6 procent, de 
kredietmultiplicator bedroeg derhalve 2,4.  Toepassing van die multiplicator door het Bureau 
van Economische Programmering op een geraamde  stijging van de industriële productie 
van 4,4 procent in 1964 leverde een toegestaan percentage van om en bij de 10 procent op.  
De link tussen industriële productie en kredietverlening was weliswaar betwistbaar (quid 
dienstensector, woningbouw, handel ...).  Zie DC 24.01.1964. 

156 RR 29.01.1964. 
157 RR 12.02.1964. 
158 Zo werd de steun die de Staat aan de investeringen verleende, onder meer in de vorm van 

rentesubsidies, met ingang van februari 1964 virtueel geschorst; de voordelen werden nog 
slechts uitzonderlijk en na een strenge schifting verleend.  Bovendien werd aan de openbare 
kredietinstellingen gevraagd de nieuwe kredietopeningen over het algemeen te verminderen.  
Met het doel de bijzonder scherpe spanningen op de bouwmarkt te verzachten werden, 
anderzijds, restrictieve maatregelen getroffen ten opzichte van de kredieten aan de 
woningbouw.  De regering vroeg de openbare instellingen welke die kredieten verleenden de 
verhoging binnen dezelfde perken als het voorgaande jaar te houden; de Algemene Spaar- en 
Lijfrentekas besloot voorlopig geen leningen meer toe te kennen voor de bouw van zekere 
categorieën van flatgebouwen.  Inzake consumptiekrediet wijzigde een besluit van 
20 februari 1964 de reglementering van de verkoop op afbetaling in restrictieve zin.  De 
regering spreidde bovendien de uitvoering van haar eigen investeringen, binnen het kader 
van driemaandelijkse vastleggingsprogramma's opgesteld voor de verschillende ministeriële 
departementen en voor semi-overheidsbedrijven.  De lagere overheid werd geadviseerd 
gelijksoortige remmingsmaatregelen toe te passen.  Zie jaarverslag 1964, pp. 12-13. 

159 DC 29.05.1964, 02.06.1964, 09.06.1964 en 12.06.1964; RR 01.07.1964. 
160 Soms ook monetaire reservecoëfficiënt of nog kasreservepercentage genoemd. 
161 Deze was ingevoerd zonder voorafgaand overleg tussen de centrale bank en het bankwezen 

en was alleen van toepassing in de banksector.  De Bank had de indruk dat de teleurstelling 
van de bankiers niet zozeer haar oorsprong vond in de maatregel dan wel in de onenigheid 
tussen de banken onderling.  Deze schoven elkaar de verantwoordelijkheid in de schoenen 
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voor de verstrakking van het beleid van de Bank.  Zie DC 03.07.1964, 14.07.1964 en 
31.07.1964. 

162 RR 01.07.1964. 
163 RR 04.11.1964. 
164 Op dit domein stond de Bank voortdurend onder druk van de banken om haar 

kredietpolitiek te milderen.  Zelfs minister van Financiën Dequae die het doorgaans met het 
beleid van de Bank eens was, vroeg in november 1964 of de Bank de financiering van de 
(achterstallige) betalingen van het Wegenfonds niet kon vergemakkelijken, hetzij, door die 
desbetreffende kredieten buiten quotum te plaatsen, hetzij via de Bank zelf.  Volgens 
Ansiaux was het niet mogelijk deze of gene categorie bankkredieten buiten quotum te 
plaatsen zonder het matigingsbeleid te ontzenuwen.  Het tweede voorstel, te weten een 
interventie van de Bank was evenmin mogelijk.  De Bank verleende geen rechtstreeks 
krediet zodat de aannemers zich tot de discontokantoren van de Bank moesten wenden.  
Het zou evenwel moeilijk te verantwoorden zijn dat de door de privé-banken afgewezen 
kredieten door de kantoren, in feite de Bank zelf, zouden worden gefinancierd.  Zie DC 
06.11.1964. 

165 10 procent stijging in plaats van 20 procent. 
166 DC 23.10.1964, 27.10.1964, 30.10.1964, 03.11.1964, 06.11.1964 en 10.11.1964. 
167 RR 18.11.1964.  Volgens de regent stelden de cliënten, bedrijven en particulieren, de 

bankiers vaak aansprakelijk voor moeilijkheden waarvoor ze de hand in eigen boezem 
moesten steken. 

168 RR 08.04.1964. 
169 RR 21.10.1964, 28.10.1964, 04.11.1964, 18.11.1964 en 25.11.1964. 
170 RR 06.01.1965. 
171 DC 02.02.1965; RR 03.02.1965. 
172 Voorzitter de Barsy van de Bankcommissie had daar tijdens een gesprek met De Voghel zelf 

op aangedrongen om rekening te houden met de mogelijke conjunctuuromslag.  Zie 
DC 19.01.1965. 

173 RR 03.02.1965. 
174 DC 26.03.1965; RR 31.03.1965. 
175 DC 26.03.1965. 
176 DC 26.03.1965, 30.03.1965, 09.04.1965 en 16.04.1965; RR 14.04.1965. 
177 DC 30.03.1965. 
178 RR 14.04.1965. 
179 RR 21.04.1965. 
180 RR 12.05.1965. 
181 De regering Lefèvre-Spaak liep tot 24 mei 1965. 
182 DC 21.05.1965 en 18.06.1965. 
183 DC 29.06.1965 en RR 07.07.1965.. 
 

 
Stijgingstempo 

kredieten 

 
Banken 

 
Banken, OKI's 

en privé-
spaarkassen 

1e kwartaal 1964  4,6  2,4 
2e kwartaal 1964  3,8  3,6 
1e kwartaal 1965  0,7  1,0 

 
184 RR 07.07.1965.  Dit was strikt genomen niet waar voor de geviseerde bankaccepten. 
185 Als voorzitter van het Centraal Bureau voor de Kleine Spaarders (CBKS) zou hij niet 

aarzelen de verhouding waarin de actiemiddelen van de spaarkassen in hypothecaire leningen 
mochten worden belegd, te verminderen.  De spaarkassen zouden dan meer kunnen 
bijdragen tot de financiering van de industriële investeringen via de aanschaffing van 
obligaties van de NMKN.  Gelet op de toen beginnende branchevervaging en groeiende 
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concurrentie tussen de financiële instellingen viel dit voorstel uiteraard niet in goede aarde !  
Zie DC 23.07.1965. 

186 DC 29.06.1965; RR 07.07.1965. 
187 DC 29.06.1965. 
188 DC 09.07.1965; RR 14.07.1965. 
189 Op 06.07.1965 moest het Rentenfonds nog 5,10 procent betalen bij de wekelijkse 

aanbesteding van zijn viermaandspapier. 
190 RR 01.12.1965. 
191 RR 13.01.1965, 20.01.1965, 27.01.1965, 03.03.1965, 10.03.1965, 31.03.1965, 02.06.1965, 

09.06.1965, 16.06.1965, 07.07.1965, 28.07.1965, 11.08.1965, 01.09.1965, 22.09.1965, 
13.10.1965, 10.11.1965 en 17.11.1965. 

192 Herleving van de binnenlandse bestedingen, neiging tot het verschijnen van een tekort op de 
betalingsbalans, verslechtering van de kastoestand van de Schatkist, versnelling van het 
groeitempo van de kredietverlening aan bedrijven en particulieren.  Zie DC 08.04.1966, 
12.04.1966, 15.04.1966 en 26.04.1966 ; RR 20.04.1966. 

193 RR 20.04.1966. 
194 DC 24.05.1966. 
195 DC 07.06.1966. 
196 RR 04.05.1966. 
197 RR 18.05.1965. 
198 DC 24.05.1966 en 27.05.1966.  De bankiers betreurden dan weer de vertraging van de 

discontowijziging.  De plaatsing van de lening, op grond van andere voorwaarden, bij het 
publiek was dan wellicht makkelijker verlopen.  Zie DC 10.06.1966. 

199 RR 01.06.1966. 
200 RR 08.06.1966. 
201 DC 16.12.1966; RR 28.12.1966.  Bovendien wezen de jongste beschikbare gegevens 

betreffende het verloop van de opgenomen kredieten op een duidelijke versnelling; 
vergeleken met hun bedrag op 31 december 1965 stegen zij met meer dan 2 procent in de 
loop van elk der maanden september en oktober en voor de laatste drie maanden bereikte de 
stijging in totaal 4,7 procent. 

202 Voor de berekening van dit stijgingspercentage moest evenwel geen rekening gehouden 
worden met de verhoging van het opgenomen bedrag : 

 - van de investeringskredieten die de waarborg of een subsidie van de Staat werkelijk 
genoten hadden of genoten ; 

 - van de industriële investeringskredieten, toegestaan na 1 januari 1967 en die gefinancierd 
werden door de banken samen met de NMKN of de ASLK; 

 - van de bankaccepten die uitvoerverrichtingen vertegenwoordigden. 
 Bovendien zou niet in strijd met de normen worden geacht, de expansie van het opgenomen 

bedrag van de door een bank verleende kredieten, zo zij voor de achttien beschouwde 
maanden beneden de 75 miljoen frank bleef.  De Bank liet aan de banken de verantwoorde-
lijkheid voor de vaststelling van de maatstaven volgens welke iedere bank de aangroei van de 
bij haar opgenomen kredieten zou beperken, maar herinnerde eraan dat zij bij de krediet-
verlening selectief te werk moesten gaan en hun eigen liquiditeit niet in gevaar mochten 
brengen.  Bij haar beslissingen als geldschieter in laatste instantie, zou de Bank rekening 
houden met het gevolg dat de banken aan de aanbevelingen zouden geven. 

203 DC 20.12.1966 en 27.12.1966. 
204 RR 28.12.1966. 
205 Bij wijze van voorbeeld herinnerde hij eraan dat in 1957-1958 de reële economische 

gegevens zich al lang hadden gewijzigd alvorens er in de financiële sfeer veranderingen 
optraden.  Het was de daling van de export naar Duitsland, later gevolgd door die naar 
Nederland die destijds het begin van de recessie inluidde.  Daarna kwam de verlangzaming, 
gevolgd door een inkrimping, van de industriële productie en ten slotte met een zekere time 
lag die van de import.  De kleinhandelsprijzen zetten evenwel hun haussebeweging voort.  
Dit was aanvankelijk ook het geval met het beroep van de bedrijven en de particulieren op 
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het krediet en met de rentetarieven.  Zodra de ontspanning van het geld- en kredietwezen op 
gang was gekomen, zette ze zich evenwel vlug door. 

206 RR 06.04.1966. 
207 RR 11.05.1966. 
208 RR 18.05.1966. 
209 RR 10.08.1966 en DC 23.08.1966. 
210 RR 07.09.1966 en 21.09.1966. 
211 DC 24.01.1967. 
212 RR 14.06.1967. 
213 Het saldo van het particulier kapitaalverkeer was tijdens de eerste zeven maanden van 1966 

licht positief, maar was in de overeenstemmende periode van 1967 tot 4 miljard frank 
opgelopen.  De netto-afvloeiing naar aanleiding van effectentransacties was aanzienlijk 
verminderd.  Niet-ingezetenen waren in 1967 overgegaan tot beleggingen in de BLEU en 
ingezetenen hadden hun aankopen van buitenlandse effecten geleidelijk teruggeschroefd.  
Ook de tegoeden in Belgische franken van buitenlanders bij Belgische banken waren in de 
zomermaanden met circa 5 miljard frank aangegroeid.  Een en ander hield vanzelfsprekend 
verband met het rente-ecart tussen België en het buitenland. 

214 RR 01.02.1967, 22.03.1967, 10.05.1967, 13.09.1967 en 25.09.1967. 
215 RR 10.05.1967. 
216 RR 13.09.1967. 
217 DC 09.08.1968, 13.08.1968, 27.09.1968, 03.01.1969, 10.01.1969, 17.01.1969, 22.04.1969, 

23.05.1969 en 15.07.1969. 
218 Brief van J. De Saeger aan Snoy van 13 mei 1969.  Bijlage bij DC 23.05.1969. 
219 RR 06.03.1968. 
220 Door het rentetarief van de voorschotten op onderpand van overheidseffecten op lange 

termijn tot 5,50 procent te verlagen, liet de Bank dit percentage ruimschoots dalen beneden 
de rendementspercentages op de beurs.  Mocht het beroep op die voorschotten abnormaal 
groot worden, dan kon de Bank haar beslissing nog altijd terugschroeven.  Een daling van 
dat bewuste tarief was wel belangrijk omdat het een van de percentages was waarop de 
banken steunden om hun debetrente te bepalen. 

221 RR 06.03.1968. 
222 DC 05.03.1968. 
223 DC 05.03.1968 en RR 06.03.1968. 
224 Het verloop van de betalingsbalans verminderde de liquiditeitstoevoer uit het buitenland en 

vanaf het midden van het jaar was het bedrag van de door de financiële instellingen 
verleende kredieten sneller toegenomen dan hun middelen.  Zie het jaarverslag over 1968. 

225 RR 30.10.1968. 
226 RR 18.12.1968. 
227 DC 03.12.1968 en 17.12.1968; RR 18.12.1968. 
228 RR 10.07.1968 en 17.07.1968 ; DC 12.07.1968, 19.07.1968, 23.07.1968, 27.08.1968 en 

30.08.1968. 
229 RR 16.10.1968 en 23.10.1968. 
230 RR 06.11.1968 ; DC 08.11.1968. 
231 DC 15.11.1968 en 26.11.1968.  De kapitaalexport door de banken vond zijn oorsprong in de 

rente die de banken uitkeerden op grote deposito's in franken.  Om die zonder verlies te 
kunnen vergoeden, moesten ze in het buitenland activa vormen met een hoger rendement 
dan in België.  Ze kochten daarom contante dollars tegen franken (meestal gepaard met 
verkopen op termijn).  Die transacties verminderden de beschikbare middelen op de 
valutamarkt.  Op grond van de bepalingen van het besluit van de Regent d.d. 6 oktober 1944 
en de reglementering van het BLIW kon dit instituut de banken verplichten hun 
excedentaire positie in vreemde valuta's aan de Bank af te staan. 

232 Begin januari 1969 intervenieerde de Bank weer op de vrije markt om een koersdaling uit te 
lokken en de bezitters van vreemde valuta's ertoe aan te zetten deviezen te verkopen uit 
vrees voor een nog grotere baisse.  De interventies van de Bank hadden te maken met haar 
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vrees dat het agio van de dollar op de vrije markt tegenover de gereglementeerde de 
stevigheid van de frank in het buitenland zou aantasten.  Al met al intervenieerde ze voor 
ruim 50 miljoen dollar, maar het resultaat was teleurstellend.  Eind januari maakte ze een 
einde aan haar interventies en het agio liep weer tot 3,5 procent op.  Op 11 februari 1969 
bereikte het agio van de financiële dollar tegenover de commerciële zelfs 4,25 procent.  Op 
de vrije markt was de kapitaaluitvoer in januari-februari 1969 aanzienlijk; dit was toe te 
schrijven aan twee factoren: een zeker gebrek aan vertrouwen in de frank sedert de 
gebeurtenissen in mei 1968 in Frankrijk en de aantrekkende rentetarieven in het buitenland, 
terwijl de rente op de Belgische geldmarkt op verre na niet in dezelfde verhouding was 
gestegen.  Zie RR 15.01.1969, 22.01.1969, 29.01.1969, 12.02.1969 en 12.03.1969. 

233 RR 05.03.1969. 
234 27,9 miljard volgens de weekstaat van de Bank van 4 april 1969.  Dit 'record' zou later op het 

jaar nog gebroken worden.  Op 18 juli werd 39 miljard overschreden en waren haar 
valutareserves aanzienlijk gedaald.  De forse stijging van de portefeuille handelspapier was 
uiteraard het gevolg van het liquiditeitsverkrappend effect van de deviezenafvloeiing. 

235 DC 09.05.1969 en 13.05.1969. 
236 RR 09.04.1969, 30.04.1969, 07.05.1969 en 14.05.1969 ; DC 01.04.1969.  De Bank was zich 

ervan bewust dat er nog twee wegen openbleven voor kapitaalexport: aan de ene kant 
aankopen van vreemde valuta's op de vrije markt, die automatisch werden afgeremd door 
stijgende koersen en, aan de andere kant, konden exporteurs het provenu van hun uitvoer 
op deviezenrekeningen aanhouden; als de accumulatie van vreemde valuta's buitensporige 
proporties zou aannemen, had het BLIW nog altijd het recht de exporteurs te verplichten de 
deviezen binnen een bepaalde termijn aan de erkende banken af te staan.  De Bank besefte 
maar al te goed dat het gebruik van een dergelijke maatregel een terugkeer naar het verleden 
betekende.  De contante positie van de banken daalde van 14,3 miljard op 31 maart tot 
5,1 miljard op 30 juni.  Zie jaarverslag 1969, pp. 11-12. 

237 DC 18.04.1969 en 29.04.1969.  Omdat bij bepaalde banken valutatermijntransacties niet te 
gelegener tijd afliepen (soms tot in 1970) moesten die banken contante dollars lenen om hun 
contante positie te verminderen. 

238 RR 14.05.1969.  Vroeger mochten de importeurs koopwaren drie maanden vóór de 
effectieve invoer betalen en de deviezen dertig dagen vóór de betaling verwerven op 
voorwaarde dat zij op een gereglementeerde rekening werden gestort.  Zie DC 20.06.1969. 

239 In de regentenraad van 21 mei 1969 verklaarde Ansiaux dat Duitsland om zo te zeggen geen 
enkele maatregel genomen had om de speculatieve kapitaalinvoer tegen te gaan.  Een 
revaluatie van de mark was volgens gouverneur Ansiaux ten volle verantwoord uit technisch 
oogpunt, maar lag politiek wellicht moeilijk.  Nieuwe turbulenties op valutair gebied tussen 
mei en half september, het tijdstip van de Duitse verkiezingen, lagen dan ook voor de hand.  
Uiteindelijk zou de mark op 24 oktober met 9,29 procent revalueren.  Op een vraag van 
regent Vandeputte of het koersverschil van circa 8 procent tussen de koers van de dollar op 
de vrije markt en die op de gereglementeerde markt de bedrijven er niet toe aanzette om de 
reglementering te omzeilen en hun transacties af te wikkelen op de voor hen voordeligste 
markt, antwoordde Ansiaux dat een dergelijk verschil uiteraard te betreuren was; het bewees 
tenminste dat er geen groot bedrog werd gepleegd, anders zou de vrije markt beter voorzien 
zijn.  Volgens de gouverneur zou een aanzienlijk verschil blijven bestaan zolang de uitvoer 
van Belgisch kapitaal niet werd gecompenseerd door de aanvoer van buitenlands kapitaal.  
De uitvoer was toe te schrijven aan fiscale distorsies, aan renteverschillen met het buitenland 
en de veranderende beleggingsgewoonten van het Belgische publiek, dat er op verschillende 
manieren toe aangezet werd om vreemde effecten te kopen.  Onderfactureringen, 
overfactureringen en de leads and lags konden daarenboven niet worden vermeden.  Zie ook 
RR 28.05.1969. 

240 De eind april vastgelegde normen hadden tot doel de expansie van de begrensde kredieten 
tijdens het jaar 1969 in zijn geheel te beperken tot 14 procent van het bedrag dat zij eind 
december 1968 hadden bereikt.  Dit percentage kon worden vergeleken met 
groeipercentages van respectievelijk 18,7 en 19,4 procent in 1967 en 1968.  De normen 
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golden niet alleen voor de toestand eind 1969, maar eveneens voor de tussenposities van 
eind juni en september; de bedoeling was dat de Bank, op gezette tijden, zou kunnen nagaan 
in hoever haar richtlijnen tot matiging werden toegepast.  Bij de vaststelling van deze 
tussenliggende normen werd rekening gehouden met seizoeninvloeden, met de 
kredietopnemingen in de loop van de eerste vier maanden en met de tijd die de banken 
zouden nodig hebben om de expansie van hun kredieten af te remmen.  Eind juni en 
september mochten de begrensde kredieten het bedrag van eind december 1968 niet met 
meer dan 110 procent overschrijden.  Zie RR 30.04.1969. 

241 1. Er was geen juridische basis.  Het opleggen van sancties was dus uiterst moeilijk; 
 2. Een beleid van kredietbegrenzing maakte een individueel toezicht per bank nodig; er 

bestond geen nauwkeurig werkend controle-apparaat; 
 3. De internationalisering van de geld- en kapitaalmarkten en het netwerk van buitenlandse 

dochtermaatschappijen maakten de controle op de individuele positie van de banken erg 
moeilijk; 

 4. Er bestond geen enkele wetenschappelijke techniek voor het berekenen van de 
kredietexpansiecoëfficiënten die verenigbaar waren met een evenwichtige economische 
groei; 

 5. Het was afgezien van de spaarkassen uiterst moeilijk om andere categorieën financiële 
instellingen bij de begrenzing te betrekken; 

 6. Uit de twee vroegere experimenten was gebleken dat de banken erin slaagden bepaalde 
kredieten buiten quotum te plaatsen.  Daardoor kreeg het beleid een erg ingewikkeld en 
selectief karakter, wat de controle nog eens extra bemoeilijkte; 

 7. Het was twijfelachtig of in het toenmalige politieke klimaat een beleid met duidelijk 
restrictieve inslag door de regering en de beroepsmilieus zou worden aanvaard.  Bij gebrek 
aan formele steun van de politieke macht zouden lobbygroepen de maatregelen van de 
Bank uithollen; 

 8. Het beleid had alleen betrekking op de kredietverlening aan de bedrijven en de 
particulieren.  Het probleem van de korte beleggingen van de banken in het buitenland 
werd er niet door aangepakt.  Slotsom: het was wellicht doelmatiger in te werken op de 
gezamenlijke liquiditeit.  Zie DC 07.03.1969.  

242 Tot dusverre had de Bank geen formele grenzen gesteld aan het herdisconto van de banken. 
 Zij begrensde wel het bedrag tot hetwelk zij bereid was wissels voor financiering van in- en 

uitvoerverrichtingen met haar visum te bekleden.  Elke bank werd in kennis gesteld van die 
grens, die in beginsel vastgesteld was op een bedrag overeenstemmend met 2,5 maal de 
eigen middelen van de bank.  Die begrenzing was hoofdzakelijk ingegeven door 
solvabiliteitsoverwegingen, zoals blijkt uit de gekozen vergelijkingsbasis (de eigen middelen). 

 Bovendien hielden de diensten van de Bank, aan de hand van een zuiver interne maatstaf, 
toezicht op het bedrag van het herdisconto van handelswissels getrokken ter gelegenheid 
van binnenlandse transacties.  Het bedrag van het herdisconto van elke bank mocht - 
behoudens vergunning van het directiecomité - een bedrag overeenstemmend met éénmaal 
de eigen middelen van de bank niet overschrijden.  Deze laatste begrenzing berustte op 
dezelfde overwegingen als de vorige. 

 Met het oog op haar geldpolitiek en de bewaking van het krediet, behield de Bank zich de 
volledige vrijheid voor om te oordelen welk bedrag aan wissels zij zou aanvaarden te 
herdisconteren of te viseren en ook om te bepalen aan welke kwaliteitsnormen de wissels die 
haar werden aangeboden, moesten beantwoorden. 

243 DC 07.03.1969. 
244 RR 07.05.1969.  Tijdens een onderhoud van directeur Beauvois met voorzitter de Barsy had 

deze laatste twee andere methodes voorgesteld om te verhinderen dat de daling van het 
potentiële beroep van de banken op de laatste kredietgever door de banken zou worden 
gecompenseerd via de inning van schatkistpapier; anders zou de Schatkist zich tot de Bank 
moeten wenden, hetzij direct, hetzij indirect via het Rentenfonds.  De Bankcommissie kon 
bv. gebruik maken van artikel 11, § 2, van het besluit nr. 185 van 9 juli 1935 dat het de 
Commissie toestond maximumtarieven voor zekere categorieën operaties vast te stellen, 
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toen te weten de transacties met bedrijven en particulieren.  Dat zou de banken ertoe 
aanzetten hun kredietverlening aan de overheid te vergroten of althans niet te verminderen.  
Op grond van hetzelfde besluit (artikel 11, § 1), kon de Bankcommissie ook een monetaire 
reservecoëfficiënt invoeren die de banken zou verplichten in te schrijven op 
schatkistcertificaten of certificaten van het Rentenfonds.  Beide voorstellen werden door 
Beauvois van tafel geveegd.  Op het moment dat de Bank haar disconto- en 
voorschottentarief verhoogde en dus het krediet duurder trachtte te maken, was het niet 
adequaat dat grenzen werden gesteld aan de rentelast voor de privé-clientèle.  Bovendien 
konden noch de Bankcommissie noch de revisoren nagaan of de desbetreffende beslissingen 
strikt werden nagekomen.  In de toenmalige omstandigheden zou een monetaire 
reservecoëfficiënt zoals ze door de Bankcommissie was geconcipieerd evenmin zinvol 
geweest zijn.  Het doel van om het even welke monetaire reserve was het steriliseren van 
liquiditeitssurplussen.  Welnu, de ter beschikking van de Schatkist gestelde geldmiddelen 
zouden terstond opnieuw in omloop worden gebracht.  Zie DC 11.04.1969 en 15.04.1969. 

245 Sedert februari 1969 was de discontovoet slechts met 1 procent gestegen, terwijl de rente op 
certificaten van het Rentenfonds met 1,2 procent was gegroeid; het rentepercentage van de 
niet-geviseerde bankaccepten was zelfs met 1,95 procent naar omhoog gegaan en dat van de 
eurodollars voor drie maanden met 2,5 procent. 

246 RR 28.05.1969. 
247 RR 28.05.1969. 
248 De sterkste stijging werd geboekt voor het papier ter financiering van export naar niet-EEG-

landen.  Die export genoot een voordeeltarief.  Het stijgingspercentage van het volume en 
dat van de uitstaande bedragen van de geviseerde wissels die dergelijke transacties 
financierden, waren veel groter dan het stijgingstempo van de uitvoer naar deze landen.  
DC 22.07.1969. 

249 Verplichte staving van de betalingen van transitoverrichtingen met dezelfde verantwoor-
dingsbescheiden als voor de invoer (facturen, contracten).  Verkorting van zes maanden tot 
een maand, van de termijn waarna de valuta's aangehouden op een 'gereglementeerde' 
rekening ambtshalve moeten worden teruggekocht door de tussenkomende bank wanneer 
een verandering in de pariteit tussen de Belgische frank en de munt waarin de rekening werd 
gehouden, een vermindering van de waarde van de Belgische frank of van de Luxemburgse 
frank ten opzichte van deze valuta zou teweegbrengen.  Door de verkorting van de termijn 
wou men vermijden dat de bezitters van gereglementeerde valuta's er belang zouden bij 
hebben ze tijdens een tamelijk lange periode te bewaren om van een eventuele 
pariteitswijziging te kunnen profiteren. 

250 RR 30.07.1969. 
251 Begin juli 1969 waren die tot 5,4 miljard teruggelopen.  Zie RR 16.07.1969. 
252 V. Janssens.  De Belgische frank.  Anderhalve eeuw geldgeschiedenis, Brussel, 1975, p. 394. 
253 RR 13.08.1969 en 20.08.1969. 
254 DC 15.07.1969 ; RR 30.07.1969 en 20.08.1969. 
255 DC 05.08.1969. 
256 G. Eyskens, De Memoires (J. Smits ed.), Tielt, 1993, pp. 756-757. 
257 Eyskens 1993, p. 757. 
258 DC 14.08.1969. 
259 RR 13.08.1969. 
260 Op 18 augustus was er al een zekere ommekeer op de valutamarkt.  De Bank kon 13 miljoen 

dollar kopen en op 19 augustus 27 miljoen.  Zie RR 20.08.1969. 
261 RR 03.09.1969. 
262 RR 13.08.1969. 
263 Hierdoor verminderde de centrale bank de beschikbare marge van de privé-banken met circa 

7 miljard frank tot 7,9 miljard.  Dit was een theoretisch bedrag want talrijke banken maakten 
geen gebruik van hun marges omdat zij geen herdisconteerbaar handelspapier of viseerbare 
wissels in portefeuille hadden.  De resterende mogelijkheden kwamen in feite niet boven 3 à 
4 miljard uit. 
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264 RR 20.08.1969. 
265 RR 17.09.1969. 
266 Op 30 april 1969 werd de toegestane stijging van de gezamenlijke begrensde kredieten voor 

het jaar 1969 vastgesteld op 14 procent van het bedrag van die kredieten op 31 december 
1968.  Er waren twee tussengrenzen: 10 procent eind juni 1969 en 10 procent eind 
september.  Op 18 augustus bracht de Bank het gezamenlijke indexcijfer van de toegestane 
stijging eind september terug van 110 tot 108,1 procent.  Het cijfer dat eind 1969 in acht 
moest worden genomen werd teruggebracht van 114 tot 111,2.  Zie RR 17.09.1969. 

267 DC 17.09.1969. 
268 DC 29.08.1969; RR 17.09.1969.  Het percentage van 14 procent gaf aan de banken 

theoretische mobilisatiemogelijkheden van 50 miljard frank; de eerste verlaging tot 
12 procent zou die mogelijkheden verminderen tot 43 miljard en door de tweede verlaging 
tot 10 procent zouden de herdisconto- en visumfaciliteiten nog maar 36 miljard bedragen. 

269 Jaarverslag 1971, p. 90. 
270 RR 05.11.1969. 
271 RR 15.10.1969. 
272 RR 22.10.1969. 
273 Dit was mede het gevolg van een daling van de contante positie van de banken (2,8 miljard 

voor de periode van 1 tot 21 oktober 1969) en van de stijging van de convertibele 
rekeningen van buitenlanders in franken (+ 3,5 miljard).  Zie DC 04.11.1969. 

274 RR 29.10.1969. 
275 Eyskens 1993, pp. 759-760. 
276 Eyskens 1993, p. 760. 
277 RR 29.10.1969. 
278 RR 05.11.1969 en 26.11.1969; DC 31.10.1969, 04.11.1969 en 18.11.1969 ; Eyskens 1993, 

p. 760. 
279 RR 17.12.1969. 
280 DC 23.12.1969 en 09.01.1970. 
281 Dat bereikte in oktober 1969 87 procent en overschreed aldus het maximum dat tijdens de 

voorgaande fase van zeer hoge conjunctuur was bereikt (1964).  Zie RR 25.03.1970. 
282 Jaarverslag 1970, pp. X-XI. 
283 RR 25.03.1970. 
284 De door Creditexport geviseerde wissels met een looptijd van meer dan een jaar en tot 

maximum twee jaar zouden niet meer op de plafonds worden aangerekend. 
285 De opheffing van de beperkingen op het handelsverkeer tussen deze landen strekte ertoe de 

markten van deze landen te verenigen tot een gemeenschappelijke markt die kon worden 
gelijkgesteld met een grote interne markt.  De handhaving van een verschillend 
financieringsstelsel voor de verkopen in de BLEU enerzijds, de overige vier landen van de 
EEG anderzijds, leek geen reden van bestaan meer te hebben.  Zie DC 13.03.1970 ; RR 
25.03.1970. 

286 Het uitstaande bedrag geviseerde wissels met een looptijd van minder dan twee jaar beliep 
eind maart 1970 29,8 miljard frank, terwijl 6 miljard uitstond aan wissels waarvan de 
vervaldag meer dan twee jaar verwijderd was.  Zie RR 25.03.1970. 

287 Op grond van bancaire overeenkomsten vroegen de banken 1/12 procent per maand om 
geviseerde wissels te accepteren.  Als het mogelijk was de bankaccepten te vervangen door 
handelspapier getrokken door de verkoper op de koper, dan was het niet bewezen dat de 
financieringskosten voor de exporteur in de toekomst hoger zouden zijn, want de banken 
vroegen in de regel slechts 0,25 à 0,50 procent als endossementsprovisie.  Zie RR 
25.03.1970. 

288 DC 17.04.1970. 
289 RR 22.07.1970 en 12.08.1970. 
290 RR 22.07.1970. 
291 RR 12.08.1970. 
292 DC 01.09.1970; RR 16.09.1970. 
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293 DC 08.09.1970. 
294 Deze uitbreiding zou evenwel slechts worden toegestaan op voorwaarde dat het uitstaande 

bedrag van de bankkredieten ter financiering van verkopen op afbetaling van diensten en 
verbruiksgoederen, van persoonlijke leningen op afbetaling, alsmede van kredieten aan de 
financieringsmaatschappijen, aan het einde van het jaar niet hoger kwam te liggen dan aan 
het einde van september 1970.  Zie DC 11.09.1970. 

295 Evolutie, sedert 1960, van de opnemingen van de gezamenlijke bankkredieten, geopend aan 
de bedrijven en particulieren, die in 1970 onderworpen waren aan een begrenzing.  Bron: 
RR 16.09.1970. 

  
Jaar Stijgingspercentage 

t.o.v. het einde van 
het jaar tevoren 

1960 9,3 
1961 15,9 
1962 14,8 
1963 19,6 
1964 13,1 

(periode onderworpen aan een 
kredietbegrenzing) 

1965 16,5 
(begrenzing geschorst) 

1966 13,1 
(periode onderworpen aan een 

kredietbegrenzing) 
1967 18,6 
1968 19,6 
1969 4,2 

(zeer klein percentage wegens het 
terugvloeien van kapitaal uit het 

buitenland) 
 
296 DC 11.09.1970 en 15.09.1970. 
297 RR 16.09.1970. 
298 RR 21.10.1970. 
299 Het tarief van de rentenfondscertificaten dat op 6 januari 1970 8,75 procent had bereikt, 

bedroeg nog maar 7,25 procent. 
300 RR 09.12.1970. 
301 Aan het einde van het jaar 1970 waren de voorraden verminderd door de komende 

toepassing van de BTW en een bijna algemene daling van de grondstoffenprijzen.  Dit had 
de bedrijven ertoe aangezet zich niet te herbevoorraden en was de oorzaak van het 
liquiditeitsaccres in België.  Waarschijnlijk zou er zich in januari 1971 een ommekeer 
voordoen en zouden de overtollige liquiditeiten verdwijnen.  Het was niet wenselijk dat de 
Bank door een opheffing van de kredietbegrenzing een overmatige voorraadvorming bij de 
bedrijven in de hand zou werken en de verbruikers ertoe zou aanzetten hun consumptie-
uitgaven buitensporig te vergroten.  Zie RR 09.12.1970. 

302 In december 1970 werd de begrenzing verlengd tot eind maart 1971 voor de kredieten 
waarop een buitensporig beroep zou kunnen worden gedaan met het oog op speculatieve 
voorraadvorming of ten behoeve van consumptieve doeleinden.  De opnemingen van 
investeringskredieten werden buiten het toepassingsgebied van de normen gesteld; om 
technische redenen werd deze uitzondering beperkt tot de kredieten die vóór 9 december 
1970 geopend werden op naam van ingezetenen en uiterlijk op 15 december aan de 
Risicocentrale waren medegedeeld.  De voor eind maart 1971 vastgestelde normen, 
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verhoogd met de te verwachten toename van de creditexportwissels en van de 
bovengenoemde investeringskredieten, maakten het mogelijk dat de opgenomen kredieten in 
de loop van de zes maanden gaande van eind september 1970 tot eind maart 1971 toenamen 
met een percentage van 17 op jaarbasis, dit is meer dan de groei met 14 procent die voor het 
gehele jaar 1970 was toegestaan.  Voor deze periode van zes maanden zouden de 
bewegingen van de voorraden per saldo waarschijnlijk geen invloed uitoefenen op de vraag 
naar krediet aangezien de verminderingen, die gedurende de laatste maanden van 1970 
plaatsvonden, normaal moesten worden gecompenseerd door een aanvulling van de 
voorraden begin 1971.  Bovendien mocht het bedrag van de uitstaande verbruikskredieten 
eind maart 1971 niet meer dan 105 procent bedragen van het peil dat het eind september 
1970 bereikte.  (Zie jaarverslag 1970.)  De nieuwe normen die voor eind maart 1971 werden 
vastgesteld, waren van toepassing op de opgenomen bedragen van de gezamenlijke accept-, 
disconto-, promesse- en kaskredieten die bij hun oorsprong door iedere bank werden 
verleend, met uitsluiting van de kaskredieten in deviezen aan het buitenland, de 
discontokredieten aan het Wegenfonds, de kredieten toegekend in het raam van 
Creditexport en bepaalde investeringskredieten. 

303 RR 03.06.1970. 
304 Bepaalde banken hadden nu een contante debetpositie, ze hadden leningen in het buitenland 

opgenomen om hun kasmiddelen (in Belgische franken) te stijven.  De toestand verschilde 
volledig van die van 1969 toen de banken een haussepositie hadden.  Volgens de 
reglementering van het BLIW was een wisselpositie à la baisse expressis verbis niet verboden.  
De Bank zou bij de banken met een baissepositie onderzoeken of het gebruik van middelen 
uit het buitenland niet toe te schrijven was aan het feit dat ze hun herdisconto- en 
visumplafond hadden bereikt.  Zie DC 20.08.1970, 04.09.1970 en 23.10.1970.  Eind 
november 1970 bedroeg de contante positie à la baisse van de gezamenlijke banken meer 
dan 6 miljard frank.  Vooral buitenlandse banken hadden een grote debetpositie in 
verhouding tot hun activiteiten in België. 

305 RR 27.01.1971. 
306 Zie hoofdstuk 6. 
307 DC 05.03.1971, 16.03.1971 en 19.03.1971. 
308 RR 24.03.1971. 
309 13,4 miljard tijdens de eerste acht maanden van 1971.  Zie Jaarverslag 1971, p. 49.  De Bank 

vroeg zich af hoe ze de deviezenleningen van de banken kon beperken.  Ze overwoog de 
discontoplafonds te verlagen a rato van het accres van de middelen afkomstig van het 
buitenland.  De doeltreffendheid van die maatregel was onzeker; die hing niet alleen af van 
de beschikbare marges op de plafonds, maar ook van de mogelijkheid van de banken om in 
het buitenland te lenen. 

310 Indien zij tot de bevinding kwam dat sommige banken deze aanbeveling over het hoofd 
zagen, zou zij hun herdisconto- en visumplafond verminderen.  De variatie van de 
nettotegoeden in franken van niet-ingezetenen bij de banken kwam tot uiting in een 
kapitaalinvoer van 9,2 miljard frank voor de eerste elf maanden van 1971, waarvan 
5,6 miljard voor de eerste 4 maanden.  Zie Jaarverslag 1971, p. 48. 

311 Om tegemoet te komen aan de moeilijkheden die sommige banken, die hun plafond hadden 
bereikt, zouden ondervinden, werd ook voor de invoertransacties het visum door de 
certificering vervangen. 

312 De geviseerde wissels werden op de plafonds aangerekend op het ogenblik dat zij van het 
visum werden voorzien, terwijl dit voor gecertificeerde wissels pas het geval was als zij bij de 
Bank of via het HWI werden gemobiliseerd.  Zie RR 24.03.1971. 

313 DC 26.03.1971.  Eind december 1974 vertegenwoordigden de herdiscontoplafonds nog 
maar 4 procent van de werkmiddelen.  Dit betekende dat de financiële instellingen voor hun 
financiering meer en meer naar de geldmarkt werden verwezen.  Zo werd de Bank in de 
woorden van de bankiers meer en meer een lender of (very) last resort.  Zie J.P. Abraham en 
F. R. Vanes, 'Wijzigingen in het Belgische monetaire beleid 1973-1974: een internationale en 
banktechnische benadering', in: Liber amicorum professor dr. Gaston Eyskens. Economische opstellen 
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aangeboden aan professor dr. Gaston Eyskens, Gewoon Hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te 
Leuven ter gelegenheid van zijn emeritaatsviering op 4 oktober 1975, Leuven, 1975, pp. 27-47. 

314 Het was uitgesloten de kredietbeperkingen nog uit te breiden.  Die waren al twee jaar van 
kracht en hadden de neiging de bankstructuren te bevriezen en in zekere mate de meest 
dynamische banken te penaliseren.  Als er zich kapitaalinvoer in de vorm van leads and lags 
zou voordoen, zouden de bedrijven over aanvullende middelen beschikken en de 
kredietbegrenzing zou dan onwerkzaam worden.  Mettertijd gingen de voordelen ervan 
teloor omdat banken de maatregelen omzeilden.  Vervolgens kon de Bank de herdisconto- 
en visumplafonds niet blijven verlagen.  In maart 1971 ten slotte had de Bank maatregelen 
genomen om de externe debetpositie van de banken via aanbevelingen te verlagen en als 
sanctie een verlaging van de plafonds ingevoerd.  Maar ze stond machteloos tegenover de 
banken die om een of andere reden hun plafonds niet gebruikten of die zich middelen in het 
buitenland konden verschaffen.  Zelfs inzake monetaire reserve beschikte de Bank niet over 
adequate middelen.  De regeling van 1961 maakte het alleen maar mogelijk dat middelen in 
Belgische franken werden getroffen en stond niet toe dat er een onderscheid werd gemaakt 
tussen middelen van ingezetenen en niet-ingezetenen.  Zelfs het besluit nr. 105 van 1935 
maakte geen selectieve benadering mogelijk.  Bovendien was de tenuitvoerlegging 
ingewikkeld en langzaam.  Zie nota Departement Studiën 71/5/21 van 13 mei 1971, Action 
en matière de politique monétaire, bijlage 1 bij DC 13.05.1971.  Zie ook DC 23.03.1971, 
30.03.1971, 02.04.1971, 30.04.1971 en 18.05.1971. 

315 RR 24.03.1971. 
316 De Studiedienst van de Bank onderzocht welke gevolgen voor België voortvloeiden uit de 

wijzigingen van de wisselkoers van sommige valuta's.  Als België op monetair gebied een 
besluit zou nemen dat geïnspireerd was op de Duitse en Nederlandse beslissing, dan zou 
zulks leiden tot een afremming van verschillende factoren die prijsstijgingen veroorzaakten.  
Liet België de wisselkoersen met 5 procent afwijken van de pariteit, dan zou daaruit een 
gemiddelde verlaging van de Belgische productiekosten resulteren ten belope van ongeveer 
1,5 procent.  Bovendien zou de vermindering van de importprijzen de consumptieprijzen 
met circa 0,4 procent doen dalen.  Als België integendeel zou besluiten tot handhaving van 
de toenmalige koersmarges van de dollar, dan zou het mechanisch effect tot een prijsstijging 
van 1 procent leiden, waaraan de afgeleide effecten moesten worden toegevoegd, wat de 
totale verhoging op 1,5 procent zou brengen.  Gelet op de toestand van volledige 
werkgelegenheid, de lange verzekerde activiteitsduur en de uitzonderlijke gunstige toestand 
van de lopende rekening van de betalingsbalans - het surplus voor de periode december 
1970 tot februari 1971 was in absolute cijfers zelfs hoger dan dat van de Duitse 
Bondsrepubliek - stelde directeur Beauvois voor de koers van de dollar te laten fluctueren 
binnen een bredere band dan toen het geval was.  Een tegengestelde beslissing zou de 
oververhitting van de economie en de inflatie stimuleren.  Zie nota Departement Studiën 
van 10 mei 1971, Conséquences pour la Belgique des modifications de cours de change de certaines devises, 
bijlage bij DC 10.05.1971.  Op 10 mei 's avonds gingen gouverneur Vandeputte en vice-
gouverneur de Strycker naar het kabinet van minister Snoy et d'Oppuers van Financiën om 
de kabinetsraad van dezelfde avond voor te bereiden.  Vandeputte verklaarde daar dat het 
wellicht wenselijk was de dollar op de Belgische officiële valutamarkt binnen ruimere marges 
(0,75 procent ter weerskanten van de pariteit van 50 frank per dollar) te laten zweven.  In de 
eigenlijke kabinetsraad krabbelden Vandeputte en de Strycker terug.  Ze hadden de nota van 
de Studiedienst nog eens goed gelezen en meenden dat het percentage van de extra 
prijsstijging bij handhaving van de fluctuatiemarges moest worden verminderd van 1,5 naar 
1 procent.  Als zijn persoonlijke mening gaf Vandeputte te kennen dat het vanuit tactisch 
oogpunt misschien beter was elke beslissing uit te stellen tot het verloop van de 
valutamarkten in Franfurt en Amsterdam bekend zou zijn; dan pas zou men kunnen 
beoordelen of een verruiming van de marges volstrekt nodig was.  Hoe het ook zij, de 
regering besliste uiteindelijk de fluctuatiemarges van de dollar niet te verruimen.  Ze vroeg 
het BLIW zijn reglementering aan te passen om de scheiding tussen de twee markten te 
verzekeren.  Volgens de minister van Financiën zou een formele verklaring betreffende de 
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handhaving van de pariteit een grote psychologische weerslag hebben en zou de effectieve 
scheiding der markten de rust snel doen terugkeren.  Directeur Beauvois kon het absolute 
beginsel van de monetaire stabiliteit niet bijvallen.  Deze was volgens hem een mythe, want 
de munt onderging voortdurend een waardeverlies, zowel op binnen- als op buitenlands 
vlak.  Op het laatste was het waardeverlies groter en verliep sneller dan in het binnenland 
met als gevolg een enorme stijging van de lopende rekening van België. 

317 DC 18.09.1951 en 18.05.1971 ; RR 19.09.1951. 
318 Eyskens 1993, p. 785. 
319 Eyskens 1993, p. 785. 
320 RR 26.05.1971. 
321 DC 13.05.1971. 
322 RR 19.05.1971 ; DC 25.05.1971 en 01.06.1971.  Op 13 juli 's avonds bedroegen de speciale 

deposito's bij de Bank 3.908 miljoen frank en op 15 september 3.671 miljoen.  Het hoogste 
maandgemiddelde bedroeg 2,9 miljard in september.  Zie jaarverslag 1971, p. 59. 

323 Zowel in 1967 als in 1968 namen bedrijven en particulieren circa 19 procent meer kredieten 
op, terwijl de stijging in 1969 slechts 4,2 procent bedroeg wegens de toeneming van de 
kasmiddelen van de bedrijven als gevolg van de aanzienlijke toevoer van kapitaal via de 
gereglementeerde markt.  In 1970 bedroeg het accres 13,2 procent. 

324 RR 01.09.1971. 
325 RR 15.09.1971. 
326 DC 14.09.1971. 
327 DC 11.06.1971, 12.06.1971, 22.06.1971, 29.06.1971, 20.07.1971, 22.07.1971, 27.07.1971, 

30.07.1971 en 20.08.1971 ; RR 09.06.1971.  Als België in die hypothese niet zou revalueren, 
zou de handelsbalans van de BLEU met 10 miljard verbeteren, zou de liquiditeit van de 
geldmarkt toenemen en zouden de bankdeposito's stijgen.  De kredietbegrenzing zou geen 
enkel effect meer sorteren, want de bedrijven zouden door de gestegen exportopbrengsten 
bepaalde kredieten kunnen terugbetalen.  Andere monetaire maatregelen zouden nodig zijn.  
Een revaluatie van haar kant zou wel een verslechtering van de handelsbalans meebrengen, 
maar de inflatie met 1 procent terugdringen.  Ze zou geen recessie veroorzaken, maar wel 
leiden tot een matiging van de sociale eisen en de spanningen in de prijzensfeer milderen. 

328 350 à 400 miljoen dollar sinds 11 mei 1971.  DC 22.07.1971. 
329 Op 27 juli 1971 bedroeg de contante netto debetpositie van de banken op de 

gereglementeerde markt 8,8 miljard en bereikten de convertibele buitenlandse rekeningen in 
Belgische franken 18,5 miljard.  Zie DC 05.08.1971. 

 



 

Hoofdstuk 4 
 

DE  STILLE  KRACHT 
 
 

De Bank als adviseur en bemiddelaar op het  
politieke en sociaal-economische terrein 

 
 
 
 Naast haar kernactiviteiten als centrale bank - monetair beleid, beheer 
van de internationale reserves, lender of last resort, valutakoersbeleid, kassier en 
bankier van de Staat, emissie van bankbiljetten - speelde de Bank ook een rol 
in dossiers waar haar oorspronkelijke functies niet echt een band mee leken te 
hebben.  Haar faam, neutraliteit, ervaring, knowhow, middelen en de kwaliteit 
van haar Studiedienst maakten haar tot een uitgelezen adviseur van de regering.  
De centrale positie die ze innam in de financiële wereld van België en de 
talrijke internationale contacten die ze onderhield, brachtten informatie en 
kennis mee waarvan derden graag gebruikmaakten.  De toenemende 
inmenging van de overheid en de sociale partners in de nationale economie en 
sociale verhoudingen na 1945 ging zij aan zij met de grotere vervlechting van 
de financiële, monetaire en economische beleidsdomeinen.  Net zoals de 
overheid meer en meer haar slechts toezichthoudende rol inruilde voor een 
actiever sturen van de economie, zo ook evolueerde centraal bankieren van het 
beheer over de munt naar een omvattender engagement in het financiële en 
economische bestel. 
 De reorganisatie van de Bank zelf was niet alleen het gevolg van nieuwe 
ontwikkelingen, maar werkte op haar beurt een nieuwe dynamiek in de hand.  
Sinds de hervorming van de Bank in 1926 was de toen opgerichte regentenraad 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de zaken- en financiële wereld, maar 
in 1937 werd de invloed van de privé-banken en holdings door de invoering 
van onverenigbaarheden alweer teruggedrongen1.  Vanaf 1948 bepaalden de 
statuten dat de algemene vergadering van de Bank de leden van de 
regentenraad koos uit de belangrijkste spelers op het economische en 
financiële 'middenveld': drie regenten voorgesteld door de minister van 
Financiën, twee regenten onder de leidende personen uit de openbare 
kredietinstellingen (OKI's), twee regenten op voordracht van de belangrijkste 
vakbonden, drie regenten voorgesteld door de belangrijkste organisaties van de 
industrie, handel en landbouw2.  Niet alleen hun betrokkenheid bij de werking 
van de Bank, maar misschien meer nog hun wekelijkse contacten in dit orgaan 
(en in andere) bevorderden het overleg en maakten van de Bank daarbij een 
'stille kracht'. 
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Een nieuw politiek en sociaal-economisch kader 
 
 De nieuwe horizonten die zich voor de Bank na de oorlog openden, 
sloten aan bij een tendens die reeds aan het einde van de jaren dertig was 
ingezet.  Deze overviel de leiding van de Bank niet, maar beantwoordde 
integendeel aan ideeën die al tijdens de oorlog bij een eersterangsfiguur als 
Franz De Voghel, van 1944 tot 1957 directeur en vanaf 1957 vice-gouverneur 
van de Bank, leefden.  In december 1943, in volle oorlogstijd en toen hij nog 
directeur was bij de Bankcommissie, reflecteerde De Voghel over de 
maatschappelijke ordening na de oorlog en over hetgeen zowel de geallieerde 
democratieën als de dictaturen van toen, met hun collectivistische of 
verregaand geleide economieën, erover konden leren.  Hij bekeek de oorlog in 
het licht van de ideologische en sociaal-economische tegenstellingen en hield 
een pleidooi om een derde weg te bewandelen tussen liberalisme en 
collectivisme in, die van de gemengde economie.  Met die houding stond hij in 
die tijd en in de periode na de oorlog verre van alleen.  Het Atlantisch Charter, 
overeengekomen tussen Roosevelt en Churchill in 1941, ruimde met zijn 
politieke, economische en sociale standpunten plaats in voor een meer actieve 
en interveniërende overheid.  De Angelsaksische wereld ging de weg op van 
het gecorrigeerde kapitalisme, zoals ook blijkt uit de plannen van Lord William 
Beveridge voor respectievelijk de sociale zekerheid uit 1942 en voor de 
volledige werkgelegenheid uit 1944.  Het eindrapport in ditzelfde jaar van de 
Commission pour l'Etude des Problèmes d'Après-Guerre (CEPAG), de 
commissie die tijdens de oorlog in opdracht van de Belgische regering in 
Londen actief was, ademde eenzelfde geest.  
 Reeds voor en zeker na de oorlog werd het traditionele liberalisme 
algemeen als oorzaak van de economische en politieke crisis van daarvoor 
beschouwd.  Groei, die vanaf de jaren zestig spectaculair zou worden, werd 
een obsessie3.  Voor de oplossing van de economische en financiële problemen 
na de oorlog waren volgens De Voghel, helemaal in de geest van de tijd, een 
hervorming van de instellingen, 'preventieve staatsinterventie' en planning 
nodig.  De ontwikkeling van de overheidssector vereistte de uitbouw van een 
'crédit public' - waarmee hij allicht zowel ruime overheidsfinanciën als een 
efficiënt stelsel van openbare financiële instellingen en controle-instrumenten 
bedoelde - en een performantere economische overheidsdienst.  De Voghel 
nam in dit verband al in 1943 de term 'programme d'expansion économique' in de 
mond en stelde de gouden regel over het jaarlijks begrotingsevenwicht ter 
discussie.  Om de verdeling tussen privé-investeringen en publieke 
investeringen te kunnen beïnvloeden was controle over het traject dat de te 
investeren kapitalen volgden noodzakelijk.  Net geen twintig jaar later zou De 
Voghel een eerste commissie voorzitten die dat aspect zou aanpakken. Een 
permanente verhoging van de openbare uitgaven zou mogelijk gemaakt 
worden door een reorganisatie van de rentenmarkt4, waarop de stabiliteit van 
de koersen in zekere mate kon worden gegarandeerd.  Op dat ogenblik, zo 
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stelde De Voghel, stond de Belgische kapitaalmarkt nog onder de voogdij van 
enkele financiële groepen5. 
 Nationalisatie of reglementering van sleutelsectoren als bank- en 
verzekeringswezen, transport, steenkool, elektriciteit, economisch medebeheer 
door de vakbonden in de ondernemingen, het vormen van directiepersoneel 
dat ontsnapte aan de kapitalistische opvattingen en dat een recruteringsbasis 
zou vormen voor economische rijksambtenaren, uitbreiding van de staatsverte-
genwoordiging door rijkscommissarissen in bedrijven uit de sleutelsectoren, de 
financiële machten 'de nek breken'6, de nationalisering van de Nationale Bank, 
die samen met het Ministerie van Financiën de economie zou beheersen, de 
controle door de Bank of de Staat op de openbare kredietinstellingen en de 
coördinatie van de kredietinstellingen in het algemeen: het waren stuk voor 
stuk maatregelen die ruimte moesten creëren voor een ingrijpende 
overheidsinmenging in het sociaal-economische leven van België na de oorlog7.  
Terwijl De Voghel in 1943 nog vrijblijvend kon nadenken over de naoorlogse 
financiële en economische ordening, zouden zijn hoge functies bij de Bank 
meebrengen dat hij zich heel wat minder interventionistisch ging opstellen. 
 Een bewijs van zijn gemodereerde houding is een lezing uit 1957.  
Nadat hij hierin een historisch overzicht gegeven had van de evolutie in 
denken en praktijk van de economische politiek sinds het mercantilisme van 
Colbert in de zeventiende eeuw over het klassieke liberalisme tot de nieuwe, 
maar kortstondige golf van interventionisme na de Eerste Wereldoorlog, 
formuleerde De Voghel zijn visie op het toenmalige economische beleid: 
"Maar de echte doelstelling is volledige werkgelegenheid zonder inflatie of deflatie, dus op 
basis van een onbeweeglijk prijspeil en, bovendien, van een gestage toename van de 
levensstandaard, wat een aanhoudende stijging van de nominale en reële lonen en van de 
winsten inhoudt.  Het is in deze termen dat heden ten dage het echte probleem van het 
economisch beleid naar voren treedt.  En het is in dit kader dat het echte probleem van het 
prijsbeleid moet worden beschouwd "8.  Deze formulering van een harmoniemodel 
weerspiegelde een groeiende consensus in die tijd.  Dit ideaal zou de Voghel 
inspireren tot het meewerken aan de totstandkoming van met name het 
belangrijke sociale pact van 1960. 
 De Bank verbreedde haar actieradius en stond dicht bij initiatieven en 
ontwikkelingen op het sociaal-economisch terrein.  Tussen De Voghel, die in 
1957 gepromoveerd was tot vice-gouverneur en onder wie de Studiedienst 
ressorteerde, en gouverneur Ansiaux groeide in feite een taakverdeling: terwijl 
de laatste vooral naar voren trad op het gebied van monetair beleid sensu stricto 
en op de internationale scène, behandelde De Voghel in de eerste plaats de 
binnenlandse dossiers9.  De politieke en andere instanties wisten hem altijd wel 
te vinden als ze een voorzitter of medewerker voor een of andere commissie 
zochten.  Ook in het Kongo-dossier leverden de Bank en De Voghel 
belangrijke bijdragen, hoe discreet hun rol ook was.  Als we De Voghels eigen 
denkbeelden en de feitelijke evolutie in België in acht nemen, baart het weinig 
opzien hem en de Bank geregeld terug te vinden bij het sociaal overleg, dat na 
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1945 structurele vormen aannam (maar tevens goed gedijde in offieuze 
contacten) en kenmerkend voor het Belgische model werd. 
 
De Bank en de eerste stappen van het overlegsysteem 
 
 Sinds de oorlog hadden geregeld informele besprekingen plaats tussen 
werkgevers- en vakbondsorganisaties die nog intenser werden toen in 1946 de 
West-Vlaamse industrieel Léon Bekaert voorzitter van het nieuwe Verbond der 
Belgische Nijverheid-Fédération des industries belges (VBN-FIB) werd10, 
August Cool voorzitter van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)-
Confédération des Syndicats Chrétiens (CSC) en André Renard nationaal 
secretaris van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)-Fédération 
Générale du Travail de Belgique (FGTB)11.  Al tijdens de oorlog hadden deze 
drie protagonisten contacten aangeknoopt. De werkloze vakbondsleider Cool 
bijvoorbeeld had als handelsreiziger een plekje op de loonlijst van Bekaert 
gekregen12.  Ze deden hun intrede in de regentenraad achtereenvolgens in 
1938, 1948 en 1953 en daar kwam het tussen het drietal tot goede relaties13.  
Robert Vandeputte, eerst zelf regent en later gouverneur van de Bank, schreef 
hierover: "Na de oorlog ontmoette Bekaert ook regelmatig de invloedrijke leiders van het 
syndicalisme bij gelegenheid van de wekelijkse vergaderingen van de Regentenraad.  August 
Cool, de wijze voorzitter van het Algemeen Christelijk Vakverbond en André Renard, de 
vurige secretaris van het Algemeen Belgisch Vakverbond, oefenden eveneens het mandaat van 
regent uit.  Hoe dikwijls is het niet gebeurd dat vergaderingen door de Gouverneur van de 
Bank met vertraging werden begonnen om aan de sociale gesprekpartners toe te laten in een 
hoek van de zaal hun zaken te bespreken.  Ook na de zittingen van de Regentenraad gingen 
de beraadslagingen van Bekaert, Cool en Renard dikwijls nog een tijdje door.  Hun 
gedachtenwisselingen waren wel eens beïnvloed door hetgeen zij uit de mond van de 
directieleden van de bank hadden vernomen.  Zo was deze feitelijk betrokken bij 's lands 
bestuur voor zware economische en sociale problemen.  De invloed die Bekaert op Cool en 
Renard uitoefende was aanzienlijk.  Zij kenden zijn uiterste correctheid en ook het gezag 
waarover hij bij de patroons beschikte.  De sociale vrede die na de oorlog zozeer tot de 
economische voorspoed bijdroeg, heeft vaak zijn oorsprong in contacten die op woensdag in de 
Nationale Bank plaats grepen.  Wat Bekaert, Cool en Renard in de bank afspraken werd 
door ieder ander in zijn milieu aanbevolen en, zo mogelijk, doorgevoerd."14  Hoewel 
Vandeputtes biografische schets van Bekaert sterk persoonlijk gekleurd is, 
lijken de feiten dit getuigenis te bevestigen. 
 Al hadden de drie 'bonzen', naast zovele anderen, een eigen visie op de 
naoorlogse sociale en economische situatie, ze waren het er wel over eens dat 
door samenwerking tussen de patroons en de werknemers loonstijging en 
algemene verbetering van de sociale voorzieningen hand in hand met 
economische vooruitgang moesten gaan. Het ging om een wederzijds 
versterkend proces15.  Dit 'fordisme' verwijst naar de Amerikaanse industrieel 
Henry Ford, die door efficiënte productiemethoden de prijs van zijn producten 
laag kon houden, minimumlonen en zelfs hoge lonen en de veertigurige 
werkweek aan zijn werknemers kon aanbieden.  Na de oorlog was het gewicht 
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van het sociaal-economische institutionele kader, van de vakbonden en de 
overheid gevoelig toegenomen.  Dat kwam bijvoorbeeld sterk tot uiting tijdens 
groots opgezette Nationale Arbeidsconferenties (NAC) tussen 1944 en 1948, 
waar de drie partijen, werkgevers, werknemers en Staat, waren 
vertegenwoordigd en waar de beslissingen vielen op nationaal niveau voor alle 
sectoren16. 
 In 1952, na zware sociale spanningen, nam Bekaert evenwel het initiatief 
tot officieuse samenkomsten van werkgevers en vakbonden17.  Deze informele 
besprekingen zonder inmenging van de regering en zonder druk van de 
achterban waren immers in het voordeel van de werkgevers.  Beide partijen 
bereikten overeenstemming over het volgen van een paritaire strategie en de 
afbakening van een studieprogramma: het duidelijk vastleggen van de 
arbeidsverhoudingen, de problematiek van een investeringsbeleid, een 
inventarisatie van de nationale productie en de interventie van overheids-
instellingen, een volledige herziening van de Sociale Zekerheid en ten slotte de 
productiviteit en de verdeling van de opbrengst ervan.  Meer dan een 
intentieverklaring was het nog niet, maar dit studieprogramma werd de jaren 
daarop grotendeels uitgevoerd18.  De sociale partners gaven er aanvankelijk de 
voorkeur aan om onderling tot overeenstemming te komen, maar tegen het 
einde van de jaren vijftig trad de regering stilaan duidelijker op de voorgrond19.  
Neocorporatisme, het delen in de beslissingsmacht door de beroeps-
organisaties, werd gedoseerd met Belgische porties overheidsinitiatief. 
 
De conjunctuurenquêtes 
 
 Eveneens door toedoen van Bekaert nam De Voghel deel aan een van 
die eerste paritaire vergaderingen, waarop hij een uiteenzetting hield over de 
conjuncturele situatie20.  Deze noopte in 1952 tot voorzichtigheid inzake 
looneisen. Volgens De Voghel hebben de cijfers deze inschatting achteraf 
bevestigd en heeft de Belgische concurrentiekracht zich toen hersteld doordat 
gedurende lange tijd de looneisen buiten de sociale akkoorden daadwerkelijk 
gematigd bleven. 
 Tijdens een andere vergadering, op 26 juni 1953, gingen alle betrokken 
federaties principieel akkoord om een nieuw systeem van conjunctuurenquêtes, 
dat al in het buitenland werd toegepast, te organiseren.  Het Institut für 
Wirtschaftsforschung (Ifo), een befaamde instelling voor conjunctuur-
onderzoek in München, trachtte in die jaren dit product, waarop het een patent 
had en waarmee het al in 1950 was gestart21, in België te slijten.  Ook in 
Frankrijk en Italië waren dergelijke instituten rond die tijd aan de slag gegaan.  
De bedoeling ervan was om aan de hand van de antwoorden van de bedrijven 
zelf op bepaalde vragen zowel objectief als subjectief gekleurde 
verwachtingspatronen over de conjunctuur uit te tekenen.  De informatie die 
deze conjunctuurenquêtes opleverden, was een van de instrumenten die 
gecontroleerde en evenwichtige sociale vooruitgang, gebonden aan de armslag 
van de economische groei, mogelijk moesten maken.  Ministeries of het 
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Nationaal Instituut voor de Statistiek hadden geen geld voor het Ifo-product 
en daarom werd een beroep gedaan op de Bank. 
 De Voghel liet vanaf 1952 economisten van de Studiedienst, onder wie 
Roland Beauvois, proefenquêtes uitwerken22.  De jonge onderzoekers op de 
Bank waren geïnteresseerd in dat soort onderzoek onder invloed van de 
Leuvense professor economie Léon Dupriez en ook van het keynesianisme23.  
De Voghel stelde vervolgens op een van de 'réunions des châteaux' de sociale 
partners een en ander voor om de economische informatie, die de sociale 
besprekingen moest begeleiden, te verbeteren24.  Om de bedrijfsleiders te 
overtuigen, had De Voghel hun gewezen op het directe nut van de enquêtes25.  
De sociale partners richtten op hun beurt een officieel verzoek tot de Bank26.  
De Bank wenste die enquêtes zelf uit te voeren in plaats van ze aan een 
afzonderlijke instelling toe te vertrouwen.  Bij de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven (CRB) had even een voorstel van de vakbonden ter tafel gelegen 
om een 'nationaal instituut voor de conjunctuur' te creëren.  Deze CRB was in 
1948 opgericht en fungeerde als forum waar de sociale partners economische 
materies konden bespreken27.  De Voghel zetelde er sinds 1949 als 
gecoöpteerd lid en de Bank werkte er tijdens de vroege jaren vijftig mee samen 
waarbij ze informatie en advies over dossiers als de Benelux, de 
gemeenschappelijke Europese markt en de financiering van de steenkool-
voorraden verstrekte.  De Bank beschouwde het in de CRB voorgestelde 
instituut evenwel als overbodig en vreesde dat het aanbevelingen zou 
formuleren die het monetaire beleid zouden doorkruisen28. 
 In 1954 ging ze officieel in op het verzoek van de CRB voor het maken 
van conjunctuurenquêtes, maar deze zouden 'slechts ter informatie' 
aangeboden worden29, een formule waarmee de Bank zich waarschijnlijk wilde 
indekken.  Beauvois kreeg de leiding over de conjunctuurenquêtes 
toevertrouwd en in de textielsector werd einde 1954 en begin 1955 het eerste 
onderzoek uitgevoerd30.  Aan de textielnijverheid en -handel werden vragen 
gesteld over de uitgeoefende activiteit, de ontvangen bestellingen, de 
beoordeling van de voorraden, het orderboekje en de vraag- en 
prijsvooruitzichten.  Vanaf 1955 werden geleidelijk alle sectoren bij het 
onderzoek betrokken.  De halfjaarlijkse investeringsenquête, met vragen over 
realisaties, vooruitzichten en later de financiering ervan, dateert van 1958.  In 
oktober 1962 werd op vraag van de EEG en het VBN gestart met de 
driemaandelijkse enquête naar het productievermogen in de verwerkende 
nijverheid, waarbij de benutting van het productievermogen en de 
belemmeringen die een volledig gebruik in de weg stonden, werden 
onderzocht.  In 1985 werd deze vragenlijst uitgebreid met vragen over de 
concurrentiepositie.  Daarnaast kwam een driemaandelijks onderzoek in de 
bouwnijverheid, gecombineerd met een kwartaalonderzoek bij de architecten, 
tot stand.  Aanvankelijk voerde de Nationale Confederatie van de Bouw dat 
uit, nadien deed ze dat in samenwerking met de Bank en ten slotte nam die 
laatste het volledig voor haar rekening.  De dienstensector en de verbruikers 
kwamen respectievelijk vanaf 1974 en 2000 aan bod.  Al begin jaren zestig 
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werd gewerkt aan de harmonisatie van de enquêtes op Europees en mondiaal 
niveau31. 
 Belangrijk voor een goed begrip van de soms gespannen 
driehoeksverhouding in deze jaren tussen patroons, vakbonden en overheid is 
dat de conjunctuurenquêtes plaatshadden in opdracht van de werkgevers- en 
werknemersorganisaties en dat de minister van Economische Zaken dan ook 
tevergeefs aandrong op inzage zonder hun toestemming32.  Het VBN had 
bovendien geëist dat de enquêteresultaten pas een maand nadat de sociale 
partners ze hadden ontvangen aan de academische wereld werden bezorgd33.  
De harmonisering van de enquêtes op Europees niveau vanaf 1962 bracht met 
zich mee dat de verbintenissen daaromtrent in kadercontracten tussen de 
Europese Commissie en de Bank werden vastgelegd en maakte van de 
Commissie de eerste opdrachtgever34. 
 
Vroege stappen in het overlegmodel: werktijdverkorting, elektriciteits-
pact, steenkoolsector 
 
 Het model van sociaal overleg op basis van onder meer economische 
criteria in plaats van sociale strijd, vond in de jaren vijftig en zestig meer en 
meer ingang.  De informele contacten bleven gehandhaafd en er werd verder 
gepraat over werkloosheid, sociale lasten en kinderbijslag35.  De politiek gericht 
op productiviteitsverhoging slaagde door het overleg.  Het initiatief kwam weer 
van de sociale partners zelf.  De top van het ABVV, het ACV en het VBN 
maakte op 5 mei 1954 een Gemeenschappelijke Verklaring over de produktiviteit36 
bekend, die erop neerkwam dat samenwerken aan een verhoging van de 
productiviteit hand in hand ging met een verbetering van de 
werknemerssituatie37.  De regering moedigde het initiatief alleen maar aan en 
keurde achteraf de resultaten goed. 
 De Voghel nam daarna deel aan onderhandelingen, begonnen in 
december 1954, over de verkorting van de werktijd en de invoering in 
sommige sectoren van de vijfdaagse werkweek. Tijdens de zomer van 1955 was 
daarrond nog steeds geen resultaat bereikt.  De besprekingen begonnen 
opnieuw op de Nationale Bank naar aanleiding van een van de gebruikelijke 
gesprekken voor of na de zitting van de regentenraad op een volkomen 
officieuze manier.  Omdat het probleem vele financiële en economische 
aspecten vertoonde en het zich niet in alle sectoren op dezelfde manier 
voordeed, kwamen de sociale partners op het idee om een beroep te doen op 
de Studiedienst van de Bank en andere wetenschappelijke instellingen.  Op 
11 en 12 oktober 1955 vergaderden Bekaert, Cool en Renard, vergezeld van 
Roger De Staercke, gedelegeerd bestuurder van het VBN, secretaris-generaal 
Louis Dereau van het ACV en secretaris-generaal Louis Major van het ABVV, 
over de praktische uitwerking van dit idee.  Op de avond van 14 oktober 
sprongen de onderhandelingen af38.  Alle partijen aanvaardden einde oktober 
uiteindelijk toch het principe van de vijfdaagse en vijfenveertigurige werkweek 
na nieuwe besprekingen onder leiding van de eerste minister39.  Wat de 
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uitvoering betrof, werd aan drie experts om advies over dit probleem in de 
voornaamste sectoren gevraagd: professor Henri Janne, directeur van het 
Institut de Sociologie Solvay van de ULB, Paul Rousseaux, directeur van het 
Instituut voor Economisch Onderzoek (Institut de Recherches Economiques) 
van de universiteit van Leuven, en De Voghel, die zijn mensen op de Bank 
hiervoor aan het werk zette.  Die sectoren waren steenkoolnijverheid, 
metaalnijverheid en chemische industrie.  De door de regering op verzoek van 
de werkgevers- en vakbondsfederaties formeel gemandateerde experts dienden 
een rapport in bij de regering, dat daarna aan de betrokken sectorale paritaire 
commissies werd voorgelegd.  Alleen indien deze geen overeenstemming 
konden bereiken, zou de Nationale Paritaire Commissie op basis van de 
verslaggeving van de experts beslissen.  Alle paritaire commissies kwamen tot 
een akkoord en de geleidelijke invoering van de vijfenveertigurige werkweek in 
de meeste sectoren kon beginnen40.  Volgens De Voghel was door deze manier 
van werken een groot sociaal conflict vermeden. 
 Het probleem van de elektrische energie kende eveneens een 
ontknoping door het samenspel van de vakbonden en patroons.  Cool betrok 
De Voghel hierbij41.  Het dossier sleepte al meer dan tien jaar op het 
betreffende ministerie aan en de traagheid van deze overheidsdienst hield voor 
de elektriciteitsbedrijven een risico in, want de vakbondseisen werden alsmaar 
radicaler.  De Voghel maakte deel uit van de officieuze commissie die een 
statuut voor elektriciteitsproducerende en -verdelende ondernemingen 
voorbereidde42.  Een rondetafelconferentie, reeds begonnen in de zomer van 
1954, ruimde het probleem van de baan.  Op 15 juli 1955 zag een formeel 
akkoord het licht.  Enerzijds de elektriciteitsproducenten en -verdelers en 
anderzijds het VBN, dat hier de hele industrie en niet alleen de 
elektriciteitssector vertegenwoordigde, en de vakbonden ondertekenden het 
akkoord in het kabinet en in aanwezigheid van de minister van Economische 
Zaken.  Het akkoord was een voorbeeld van neocorporatisme dat de 
nationalisatie van de elektriciteitssector voorkwam.  Het omvatte als 
doeleinden rationalisatie van de productie en de verdeling, een gecoördineerd 
investeringsbeleid, eenmaking en verlaging van de tarieven en toename van het 
verbruik.  Een beheerscomité van producenten en verdelers kreeg opdracht de 
sector te uniformiseren.  Het Controlecomite, waarin de elektriciteits-
maatschappijen, het VBN en de vakbonden elkaar regelmatig ontmoetten en 
waartoe ook waarnemers van de Ministeries van Economische Zaken, 
Binnenlandse Zaken, Middenstand en van de CRB toegang hadden, zag toe op 
de verwezenlijking ervan43.  Een studiegroep, waarvan De Voghel het 
voorzitterschap slechts aarzelend aanvaardde44, functioneerde binnen het kader 
van het Controlecomité en van het afgesloten akkoord.  Ze werkte een statuut 
uit voor de gemengde intercommunales en beëindigde die taak in 195845.  
Naast de elektriciteitsproducenten en -verdelers waren de vier werknemers- en 
vakbondsorganisaties erin vertegenwoordigd.  Volgens De Voghel had het 
overleg van de sociale partners iets bereikt waartoe de twee bevoegde 
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Ministeries, Binnenlandse en Economische Zaken, na jaren nog niet waren 
gekomen. 
 Voor het gas werd later een vergelijkbare regeling uitgewerkt.  In het 
Controlecomité behoorde de kernenergie sinds 1956 eveneens tot de thema's - 
het jaar daarop werd Euratom opgericht - en De Voghel toonde zich een 
voorstander van de invoering ervan46.  Al snel na de oorlog waren Belgische 
organisaties voor atoomenergie opgericht en in de nasleep van de Suez-crisis 
liet de liberale minister van Economische Zaken Jean Rey in 1957 een 
energieplan voor de volgende twintig jaar opstellen waarbij de kernenergie een 
belangrijke plaats kreeg47. 
 In 1958 kreeg De Voghel het steenkooldossier toegespeeld.  Aan het 
einde van de jaren vijftig was het duidelijk geworden dat de Waalse 
steenkoolmijnen ondanks substantiële overheidssubsidies en steun van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) verliesgevend bleven.  
In 1958 besloot de rooms-blauwe regering Eyskens om de subsidies geleidelijk 
af te bouwen en een aantal mijnen te sluiten48.  De Nationale Raad voor de 
Steenkoolmijnen (NRS) richtte een speciale commissie op om de integratie van 
de Belgische mijnen in de EEG te bestuderen.  Op voorstel van minister van 
Economische Zaken Raymond Scheyven stelde de Raad De Voghel aan als 
voorzitter van een groep experts binnen deze commissie49.  Het was de 
bedoeling dat De Voghel, die nochtans naar eigen zeggen weinig van die 
materie afwist en hier trouwens in eigen naam optrad, op basis van technische 
informatie een onpartijdig oordeel velde50. 
 Op 22 oktober 1958 legde de subcommissie van economen, die naast 
De Voghel bestond uit Léon Dupriez, Paul Lambert, beiden professor aan 
respectievelijk de Leuvense en Luikse universiteit, en directeur van de Hoge 
Autoriteit van de EGKS François Vinck, aan de voorzitter van de groep 
experts, Baron André Meyers, een rapport voor.  Daarin werd nagegaan welke 
prijzenpolitiek wenselijk was om de Belgische kolensector in de Europese 
gemeenschappelijke markt te integreren51.  De economische experts wezen 
erop dat de steenkoolsector niet meer mocht rekenen op groei van zijn afzet 
en dat naast afslankingen productiviteitsverhogingen tot de sanering konden 
bijdragen. Dit moest gepaard gaan met reconversie.  De commissie en de NRS 
keurden het verslag goed. 
 De groep technisch deskundigen, die samen met de economische 
experts de commissie vormde, bereikte evenwel geen overeenkomst over de 
oplossing van de problemen die de economische experts hadden 
gediagnosticeerd: de meerderheid wilde de mijnen afslanken en de productie 
verlagen, terwijl een minderheid ze juist wilde verhogen.  Gouverneur Ansiaux, 
die net als de regenten Cool en Bekaert gewonnen was voor sluiting van een 
aantal mijnen, wees er in het directiecomité van de Bank op dat de regering een 
oplossing kon opdringen door minder subsidies toe te kennen, al verdiende 
overleg met de NRS de voorkeur52.  De regering zette haar politiek van 
afslanking, ondanks sociale onrust en protest van de oppositie, door. 
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 Nadat het ABVV weer een hervorming had voorgesteld, zat De Voghel 
in 1959 een nieuwe rondetafel over de elektriciteit voor, zij het slechts als go 
between bij gebrek aan tijd53.  De sociale partners waren ook hier weer van de 
partij54.  Tijdens een bijeenkomst die De Voghel organiseerde met Albert Thys 
van Electrobel, André Renard en Albert De Smaele van het ABVV-FGTB, 
August Cool en André Oleffe van de christelijke arbeidersbeweging bleek dat 
de aanwezigen het erover eens waren dat de groep experts die de rondetafel 
zou aanstellen zich alleen bezig moest houden met de mogelijke ruimte voor 
tariefaanpassing en niet met het vaststellen van verantwoordelijkheden of het 
vergelijken van de Belgische met de buitenlandse tarieven.  Roger De Staercke 
van het VBN-FIB sloot zich bij deze pragmatische benadering aan55. 
 
Regel en vorm versus praktijk en resultaat 
 
 In zijn studie Pouvoir de fait et règle de droit dans le fonctionnement des 
institutions politiques beschreef Walthère Ganshof van der Meersch, jurist en 
professor aan de Université Libre de Bruxelles (ULB), aan de hand van 
concrete informatie vanwege De Voghel zelf het sociaal overleg sinds het einde 
van de oorlog in Korea tot 1955.  Hij ging na wat daaruit zowel inzake 
overeenkomsten als inzake nieuwe methodes en instrumenten, zoals de 
conjunctuurenquêtes, voortgesproten was56.  Hoewel hij erkende dat deze 
officieuze paritaire bijeenkomsten belangrijke resultaten op economisch en 
sociaal gebied zonder schadelijke sociale conflicten hadden opgeleverd, had hij 
vanuit juridisch oogpunt toch bedenkingen.  Het algemeen belang werd in zijn 
ogen alleen gegarandeerd door middel van de wet, al kon de overheid een 
paritair akkoord overnemen en in een wet gieten.  In essentie ging het hem 
erom dat de grondwet en de primauteit van het parlement gevrijwaard moesten 
blijven en dat de sociale partners niet de rol van de Staat mochten overnemen.  
Een duidelijk onderscheid tussen beide bleef geboden. 
 De Voghel roemde tegenover Ganshof van der Meersch de concrete 
resultaten en oplossingen die zijn initiatieven, meestal ontstaan naar aanleiding 
van een vergadering van de regentenraad, opgeleverd hadden.  Al moest hij wel 
toegeven dat de bevoegdheden van het parlement niet altijd strikt waren 
gerespecteerd.  Het mislukken van soortgelijke officieuze besprekingen in 
verband met de conjunctuurheffingen, een extra belasting op bedrijfswinsten57, 
weet hij niet aan deze procedure zelf, maar wel aan de voortijdige inmenging 
van de regering.  Hoewel De Voghel erkende dat publiekrechtelijk gesproken 
het samengaan van de grote economische en sociale organisaties het algemeen 
belang en de grondwet in het gedrang zouden kunnen brengen, bleef hij erbij 
dat deze procedure het mogelijk maakte om praktische en snelle oplossingen 
uit te werken voor problemen die overheidsdiensten, regering en parlement 
door de gebreken van het politieke systeem niet konden oplossen.  Het effect 
van de spectaculaire nationale arbeidsconferenties beschouwde hij als gering.  
De diplomaat en pragmaticus De Voghel had het duidelijk begrepen op 
informeel overleg en petit comité58.  Deze discussie vond plaats in een periode 
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waarin Staat en middenveld hun eigen plaats in de nieuwe verhoudingen 
zochten. 
 De Voghels verdediging van deze nieuwe realiteit betekende niet dat de 
Bank de economische pendant daarvan, die toenemend gericht was op steun 
en sturing van bovenuit, kritiekloos aanvaardde.  Een andere accentuering in 
De Voghels stellingname tijdens en na de oorlog is daarbij duidelijk.  Reeds in 
1946 hoopte De Voghel, toen minister van Financiën, dat de staatssubsidies 
aan de economie geen permanente uitgave zouden blijven59.  Ook waakte de 
Bank erover dat de CRB haar terrein niet betrad.  Zo had ze deze raad in 1950 
teruggefloten toen hij had gepleit voor de verlaging van de rentevoeten ten 
behoeve van de economische activiteit en de bestrijding van de werkloosheid, 
omdat het monetaire beleid niet tot zijn bevoegdheden behoorde60.  In 
datzelfde jaar wees De Voghel er tijdens een discussie in de CRB over de 
steenkoolsubsidies op dat subsidies de munt in gevaar konden brengen61.  
Sinds 1953 werden staatsgarantie en rentesubsidies verleend voor kredieten 
aangegaan ter financiering van de nijverheid.  In de daaropvolgende jaren was 
dat bijvoorbeeld het geval voor de steenkoolvoorraden, nieuwe industrieën, 
landbouw en aankoop van industriële gebouwen.  De directie van de Bank 
oordeelde al in 1955 dat kredieten tegen verlaagd tarief de algemene politiek 
van de Bank mogelijk zouden doorkruisen en het overheidsbudget bezwaren.  
Ze verklaarde dat ze van in het begin gekant was geweest tegen het kunstmatig 
drukken van de rentevoet en dat zeker in tijden van hoogconjunctuur62.  De 
directie van de Bank pleitte er in 1956 voor om deze maatregelen op een laag 
pitje te zetten en niet alle voorziene garanties en subsidies aan te wenden63.  In 
1957 keerde het Coördinatiecomité voor het Krediet, een orgaan binnen het 
departement Financiën dat de financieringsprojecten van de openbare 
kredietinstellingen onderzocht en coördineerde, zich tegen het voorstel-Lahaye 
tot amendering van de wet-Rey uit 1955, die tegemoetkomingen mogelijk 
maakte voor de aankoop van industriële gebouwen.  Dit amendement hield in 
dat ook privé-instellingen kredieten konden verstrekken die voor staatsgarantie 
en rentesubsidies in aanmerking kwamen.  Eén van de ambtenaren vroeg de 
Bank tussenbeide te komen bij de bevoegde ministers, waarop de Bank een 
brief schreef aan de minister van Financiën met haar negatief advies daarover.  
Later verwierp de senaat het amendement64, maar in 1959 werd de wet dan 
toch in die zin aangepast65.  In 1957, nadat het ACV aan de conjunctuur-
commissie van de CRB een studie over de weerslag van kredietbeperkingen op 
de economische situatie had gevraagd en het ABVV dit had willen uitbreiden 
tot zowel de hele monetaire situatie als de kredietmarge van de Staat bij de 
Bank, protesteerde de Bank opnieuw dat dit niet tot de taken van de CRB 
behoorde66.  De Bank verzette zich eveneens tegen een wetsontwerp dat de 
Staat zou toestaan aan organen - lees: kredietinstellingen - die voorschotten 
verleenden de terugbetaling te garanderen tot ten laatste een jaar na de 
vervaldag67.  Het ontwerp is nooit ingediend.  Hoezeer De Voghel ook een 
voorstander was van het overlegmodel, tegenover mogelijke 'uitwassen' van 
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overheidsinitiatief en neocorporatisme stelden hij en de Bank zich dus 
allerminst kritiekloos op. 
 De idee van een gemengde en gestuurde economie zou van de jaren 
vijftig tot zeventig echter het politieke denken en doen blijven bepalen.  De 
CVP vatte vanaf 1958 planning op als een indicatief informatiesysteem ten 
behoeve van de overheid en de bedrijven.  Dit hing samen met de analyse die 
'modernisten' bij de CVP van de zwak presterende Belgische economie hadden 
gemaakt.  In vergelijking met Frankrijk was dat eerder laat.  Toen de BSP na de 
verkiezingsnederlaag van 1958 onder druk van de 'renardisten' zich in 1959 
uitsprak voor economische planning, stond ze dus niet alleen68. 
 
Van expansiepolitiek tot het sociaal pact van 1960 
 
 Het overlegsysteem vertoonde veel aspecten: de koppeling van de 
stijging van de koopkracht van werknemers aan de productiviteitsgroei, de 
garandering van de sociale vrede, de hiërarchisering van de loonvorming - 
waarbij de haalbare stijging van de totale loonsom diende berekend te worden 
en het cumuleren van sociale voordelen over verschillende niveaus vermeden - 
en de aanpassing en uitbreiding van het productieapparaat door middel van 
expansiewetten69.  In de loop van de jaren vijftig bleek de groei in België na 
een aanvankelijk snelle heropleving van de naoorlogse economie zwakker dan 
in de meeste andere westerse landen. De politieke en sociaal-economische 
beleidsmakers waren bezorgd over dit gebrek aan dynamiek en vonden dat de 
investeringen moesten worden aangemoedigd om de economische expansie 
weer op gang te brengen70. 
 In 1959 kreeg het thema van de economische groei, en in het verlengde 
daarvan de economische programmering, een flinke duw in de rug met twee 
expansiewetten annex drie fiscale wetten van de regering Eyskens.  Daarmee 
wilde ze de wet-Duvieusart van 1953, over de steun aan oprichting of 
uitbreiding van ondernemingen, en de wet-Rey van 1955, over tegemoet-
komingen voor de bouw of aankoop van industriële gebouwen, samenvoegen 
en aanpassen.  Het eerste wetsontwerp van Eyskens behelsde subsidies, 
rentetoelagen, staatswaarborgen, renteloze voorschotten en vrijstellingen van 
belasting.  Het tweede ontwerp was gericht op de zogenaamde 'ontwikkelings-
gewesten' van het land.  De essentie van de wetten werd zelfs door de 
socialistische oppositie niet aangevallen, wel dat de staatswaarborg en 
rentetoelagen voortaan ook voor door privé-instellingen verleende kredieten 
zouden gelden.  De ACW'er Placide De Paepe diende een amendement in om 
deze voordelen te blijven voorbehouden voor de OKI's.  Hiervoor steunde hij 
op een nota van de NMKN en andermaal de Bank71.  Hoewel andere, fiscale, 
voordelen aan striktere voorwaarden gebonden werden, loodste Eyskens zijn 
wet op dit punt ongewijzigd door de stemming in de Kamer. 
 De expansiepolitiek behelsde ook een vooruitgang in het wetenschap-
pelijk onderzoek en de toepassing van de resultaten daarvan in de economie.  
België had op dat punt een achterstand in te lopen tegenover het buitenland.  
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In 1959 zag een Ministerieel Comité voor het Wetenschapsbeleid het licht.  
Premier Eyskens belastte Pierre Harmel, minister van Cultuur, met de 
coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek en de regering verhoogde 
hiervoor de financiële middelen72.  In januari 1959 kreeg het directiecomité te 
horen dat Harmel de Staat en de privé-sector wilde laten samenwerken om het 
wetenschappelijk onderzoek in België te financieren.  Naast de begrotings-
kredieten was gedurende tien jaar nog eens 300 miljoen frank per jaar nodig.  
Concreet zou de Hoge Raad voor het Wetenschappelijk Onderzoek tien jaar 
lang obligaties op dertig jaar met staatswaarborg tegen 2 procent uitgeven.  
Indien Harmel dat bedrag bijeen kreeg, kon het Fonds voor de Financiering 
van het Wetenschappelijk Onderzoek met een budget van 1 tot 1,2 miljard per 
jaar werken.  De Bank overwoog om voor 50 miljoen frank per jaar in te 
tekenen met de gereserveerde winsten, die ze statutair voor zo'n doel mocht 
gebruiken en tegen een dergelijk lage rentevoet beleggen.  Een in 1957 
opgerichte en door Koning Leopold III voorgezeten Nationale Commissie 
voor de Studie van Vragen in verband met de Wetenschappelijke Vooruitgang 
en de Economische en Sociale Gevolgen zou verslag uitbrengen aan de 
premier.  De gouverneur moest op de volgende vergadering van 
aandeelhouders het voorgenomen engagement van de Bank voorleggen, want 
in de loop van februari 1959 zou Koning Boudewijn waarschijnlijk een 
boodschap over de hele operatie tot het land richten73.  Ansiaux en De Voghel 
trachtten de verschillende financiële en economische sectoren tot deelneming 
in het fonds van 300 miljoen waarvan sprake over te halen74.  Ze vergaderden 
achtereenvolgens met de bankiers, de parastatalen, de verzekeraars en het 
VBN75.  Op 3 februari 1959 kon Ansiaux meedelen dat de betrokken sectoren 
het fonds zouden stijven, maar dat ze vóór 1960 geen intekening overwogen76.  
Later die maand sprak de Bank zich uit voor een verhoging van haar aandeel 
van 50 tot 60 miljoen per jaar of 600 in plaats van 500 miljoen in totaal.  De 
financiële instellingen uit de overheidssector zouden samen 150 van de 
300 miljoen per jaar of 1,5 van de gezamenlijke 3 miljard opbrengen77. 
 Het was ten slotte de nieuw opgerichte Nationale Stichting voor de 
Financiering van het Wetenschappelijk Onderzoek die de lening uitgaf78.  De 
Bank drukte de effecten van de Stichting voor rekening van deze laatste, 
organiseerde de uitgifte van de lening met de daarbij horende correspondentie-
kosten voor eigen rekening en zou de beschikbare middelen van de Stichting 
beleggen voorzover ze daartoe de machtiging kreeg79.  Het initiatief werd 
openbaar gemaakt tijdens een academische zitting in het Paleis der Academiën 
op 5 mei 1959.  De Koning, de premier, de Leuvense rector Honoré Van 
Waeyenbergh en Ansiaux bepleitten er een nationale inspanning voor het 
wetenschappelijk onderzoek80. 
 In een rede van 9 maart 1959 voor de CRB en de Nationale Arbeidsraad 
(NAR) had premier Eyskens de knelpunten aangeraakt van de Belgische 
economie: een distributie die niet soepel genoeg verliep, een trage economische 
expansie in vergelijking met de buurlanden gedurende de laatste tien jaar, een 
lage productiviteit, een te sterke compartimentering van de Belgische 
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kapitaalmarkt81.  De CRB sprak zich naderhand unaniem voor de economische 
programmering uit.  Over de oprichting van een Nationale Investerings-
maatschappij, die Eyskens had voorgesteld, bereikte de raad toen geen 
eensgezindheid.  De afgevaardigden van de werkgevers zagen er een 
aanvullende rol voor weggelegd, maar wilden het initiatief voorbehouden aan 
regionale en private investeringsmaatschappijen.  De meningen onder de 
vakbondsafgevaardigden waren verdeeld82. 
 De Voghel volgde de vergaderingen over deze kwesties met argusogen 
omdat het beleid van de Bank er dikwijls bij betrokken werd.  De Bank wilde 
vermijden dat uitspraken werden gedaan of suggesties naar voren gebracht die 
voor de monetaire politiek hinderlijk zouden zijn.  Zo liet ze Eyskens' voorstel 
tot conjuncturele versoepeling van de coëfficiënten waaraan de banken zich 
moesten houden - iets waarvoor de Bank nota bene niet bevoegd was - 
verwerpen en deed ze het accent leggen op fiscale wegen voor het 
economische conjunctuurbeleid83. 
 Het opmaken van een rapport over deze vragen rond een nieuwe 
economische politiek bood de CRB de gelegenheid om op zijn beurt iets te 
zeggen over taak en karakter van de Bank: als het monetaire beleid diende te 
passen in de gezamenlijke economische politiek, dan moest de Bank toch ook 
een ruime onafhankelijkheid tegenover de regering genieten.  De bepaling van 
de discontovoet, de bankencoëfficiënten en de openmarktpolitiek moesten in 
het belang van de hele economie plaatsvinden84.  In de maanden die 
voorafgingen aan de besprekingen over een akkoord tussen werkgevers en -
nemers, werd zodoende de basis van een min of meer eensgezinde visie op een 
nieuw economisch expansiebeleid gelegd, met alle verschillen evenwel 
aangaande zowel de principes als de concrete uitwerking daarvan. 
 Zoals boekdeel II reeds liet zien, gingen Bekaert, Cool en Renard al eens 
in 1956 een anti-inflatieplan van De Voghel bij premier Van Acker aanbevelen.  
Ook toen bemoeide de Koning, die met de Bank in contact stond, zich met de 
zaak.  De economische en politieke moeilijkheden in Kongo in 1959 en 
misschien ook de ingezette expansiepolitiek vormden voor De Voghel een 
nieuwe aanleiding om informeel contact met de sociale gesprekspartners op te 
nemen.  Hij deed dat wellicht in overleg met de Koning na een eerste gesprek 
met hem blijkbaar op 2 december 195985.  Daarin kwamen ze tot enkele 
vaststellingen. Niet alleen was de gezondmaking van de Kongolese financiën 
noodzakelijk, maar daarnaast vroeg de buitengewone begroting voor de 
financiering van de openbare investeringen in de kolonie om een oplossing.  
Buitenlandse hulp hierbij was alleen mogelijk als België garant stond, wat van 
het Kongolese probleem des te meer een Belgische zaak maakte.  De Belgische 
schatkist stond er evenmin rooskleurig voor en binnen de toenmalige 
constellatie behoorde een conjunctuurpolitiek niet tot de mogelijkheden.  De 
Voghel was ook bezorgd voor de toekomst van de openbare financiën en het 
beroep op de kapitaalmarkt kon wel eens groter uitvallen dan de 
mogelijkheden ervan.  Er viel echter één lichtpunt te bespeuren: de inflatiedruk 
in de meeste landen van de EEG, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië 
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was groot.  In Frankrijk, Duitsland en Nederland vielen nieuwe looneisen te 
verwachten en in beide laatste landen zou de verhoging van de salarissen in 
1960 waarschijnlijk 10 procent bedragen.  Indien België kon vermijden 
dezelfde weg op te gaan en de sociale vrede wist te bewaren, dan zou het zijn 
concurrentiekracht kunnen herstellen en zelfs in 1960 voorspoed genieten.  
Deze maakte dan weer de oplossing van het fundamentele probleem van de 
overheidsfinanciën mogelijk. 
 De onderhandelingen behoorden, nog steeds volgens De Voghel, 
enerzijds te gaan over het verkrijgen van sociale rust, over ziekte- en 
invaliditeitsverzekering en over het werklozensysteem, anderzijds over een 
fiscale hervorming om de welvaart rechtvaardig te verdelen.  Deze hervorming 
had ook het fundamentele herstel van de openbare financiën en het aanleggen 
van een conjuncturele reserve op het oog.  De werkgevers- en werknemers-
organisaties waren er in de Nationale Arbeidsraad (NAR), het in 1952 
opgerichte overkoepelend orgaan voor het sociaal overleg als tegenhanger van 
de CRB86, niet uitgeraakt87. 
 Na die vergadering op 2 december 1959 ging De Voghel op pad. Hij 
sprak, zoals overeengekomen, met de leiders van de vakbonden en het VBN 
om het terrein voor een akkoord tussen hen af te tasten.  De politieke 
overheden trachtte hij buiten zijn initiatief te houden.  Cool van het ACV 
dacht wel dat het mogelijk was om van zijn organisatie de toezegging te krijgen 
dat ze geen eisen zou formuleren die uitrezen boven de loonindexering.  Er 
waren echter twee voorwaarden: inwilliging van de aloude ACV-eis voor een 
gewaarborgd weekloon, waarvan de weerslag wel niet meer dan 1,5 of zelfs 
1,3 procent van de loonsom mocht bedragen, en een fiscale hervorming om 
een beter evenwicht tussen directe en indirecte belastingen en een meer 
rechtvaardige verdeling van de directe belastingen, vooral wat de lagere 
inkomens betrof, te verkrijgen.  De extrawinst uit de periode van welvaart 
diende bovendien besteed te worden aan een expansiepolitiek en mocht niet 
naar de bedrijven gaan.  Cool had er vertrouwen in dat met Bekaert en Renard 
te onderhandelen viel, maar waarschuwde voor het gewicht van Majors mening 
bij de socialistische vakbond. 
 Renard stelde eveneens een fiscale hervorming als voorwaarde.  
Bovendien wilde hij de distributie aanpakken, omdat er kennelijk grote 
verschillen bestonden tussen de distributieprijzen en die voor de 
eindverbruiker.  Reeds in de regentenraad van 20 mei 1959 had hij de Bank 
voorgesteld om een onderzoek over de distributie uit te voeren, aangezien de 
CRB dat niet kon88.  Later suggereerde hij om deze studie parallel te laten 
lopen met die van de Commissie voor de Herziening van de Samenstelling van 
de Prijs- en Loonindex89.  Ook moesten volgens hem zowel loontrekkenden 
als bedrijven de vruchten van de komende periode van economische 
voorspoed plukken.  Renard wilde echter niet dat de regering zich zou 
bemoeien met de onderhandelingen en evenmin dat ze daarna de verdienste 
voor het welslagen ervan aan zichzelf zou toekennen. Hij was er nog van onder 
de indruk dat de minister van Economische Zaken met het succes van de 
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spectaculaire daling van de tarieven voor hoogspanningselektriciteit pronkte.  
(Allicht doelde hij op het al genoemde akkoord over de elektriciteit in 1955 en 
de toenmalige liberale minister Jean Rey).  Bovendien had Achille van Acker in 
1956 informele besprekingen al eens door inmenging doen mislukken.  (Hier 
refereerde hij allicht aan de sociaal-economische conferentie van werkgevers en 
vakbonden die premier Achille Van Acker in 1956 bijeenriep om een regeling, 
zelfs een blokkering voor te stellen aangaande prijzen en lonen ter bestrijding 
van de inflatie.  De werkgevers haakten echter af toen de regering haar 
bijzondere belasting van 10 procent op de bedrijfswinsten sowieso wilde 
doorvoeren90). 
 Renard stelde voor dat niemand minder dan de Koning zelf het initiatief 
tot de informele contacten zou nemen bij gelegenheid van zijn rede op 
15 december op het Congres van de Productiviteit.  De Voghel zette een 
procedure uiteen waarbij na een gunstige reactie van Bekaert de Koning in zeer 
algemene termen zou wijzen op de noodzakelijke samenwerking op 
economisch gebied.  Daarop zou het VBN de eerste stap doen voor een 
officieuze vergadering met Bekaert en De Staercke van het VBN, Renard en 
Major van het ABVV, Cool en Dereau van het ACV in de tweede helft van 
december.  Daarna kon een samenkomst van zo'n twintig mensen in de loop 
van januari plaatshebben.  Renard wilde echter de gang van zaken niet 
overhaasten en Major er voorlopig buiten laten.  Ofschoon hij dacht zijn 
vakbond wel over de streep te kunnen trekken voor sociale onderhandelingen, 
had de vakbond toch een 24-uren-staking gepland voor januari.  Daarna zou 
hij evenwel ingaan op onderhandelingsvoorstellen, temeer daar het ABVV zelf 
een Economische en Sociale Conferentie voorstelde.  De Voghel vreesde dan 
weer dat de andere partners niet zouden aanvaarden dat het ABVV op die 
manier met de politieke winst ging lopen.  De eerste samenkomst van de 
'bonzen' onmiddellijk na de koninklijke toespraak en dus vóór de actie van de 
socialistische vakbond zou dat volgens hem verhinderen.  
 Bekaert stond al even positief tegenover het voorstel van De Voghel, 
maar in verband met de fiscale hervorming rekende hij wel op de nodige 
tegenwind vanuit zijn organisatie.  Hijzelf was ervan overtuigd dat het 
belastingstelsel moest worden herbekeken en de fiscale fraude aangepakt.  
Zelfs een toename van de fiscale druk wilde hij onder ogen zien op 
voorwaarde dat de opbrengst ervan naar de gezondmaking van de publieke 
financiën zou gaan.  Bekaert popelde zelfs van ongeduld om tot de uitnodiging 
voor officieuze besprekingen over te gaan en De Voghel moest hem intomen 
opdat hij daarmee zou wachten tot wanneer hijzelf de nodige gesprekken 
achter de rug had.   Bekaert wilde de Koning niet alleen de kwestie laten 
aanroeren in zijn rede, maar hem ook het VBN, ACV en ABVV van te voren 
laten samenbrengen. De Voghel zag dat niet zitten, omdat de Koning op die 
manier in een politieke onderhandeling verzeild zou raken.  Op maandag 
7 december liet De Voghel telefonisch aan Bekaert weten dat deze zonder 
bezwaar zijn voornaamste medewerkers bij het VBN over de zaak kon 
raadplegen, zonder evenwel het Hof te vernoemen. 
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 In de ochtend van woensdag 9 december meldde Bekaert Ansiaux en 
De Voghel op de Bank dat hij zijn positie had moeten herzien na gesprekken 
met De Staercke en Maurice Van der Rest.  Er waren namelijk enkele 
bezwaren gerezen: het verschil tussen vakbondsleiding en basis, de 
verdeeldheid binnen het ABVV tussen de strekking-Renard versus de 
strekking-Major en de onaanvaardbare eis van het gewaarborgd weekloon 
gezien de mogelijke misbruiken, vooral in de kolen- en textielsector.  De 
versterking van de fiscaliteit vond geen genade bij de grote meerderheid van 
Bekaerts organisatie en bovendien, zo luidde het, behoorden belastingkwesties 
niet tot het terrein van de beroepsverenigingen maar wel tot dat van de 
overheid.  Voor het distributieprobleem verwees Bekaert naar de CRB en het 
VBN keurde bovendien het ABVV-voorstel voor een grote Economische en 
Sociale Conferentie af.  Het risico voor nieuwe looneisen mocht volgens de 
werkgeversorganisatie niet worden overdreven en onderhandelingen leken dus 
niet echt nodig.  Bekaert en De Staercke wilden de vakbonden na het Congres 
van de Productiviteit wel ontmoeten, maar de kans dat er ook iets uit de bus 
zou komen was volgens hen niet zo groot.  De aanvankelijk enthousiaste 
Bekaert had dus, willens nillens, een draai gemaakt van 180 graden. 
 Na afloop van de regentenraad diezelfde dag sprak De Voghel met Cool 
en Renard over wat Bekaert hem die morgen verteld had.  Beide vakbonds-
leiders waren verrast door de gewijzigde houding van die laatste, maar 
schreven dit toe aan verdeeldheid binnen het VBN.  Indien er toch een 
ontmoeting zou plaatsvinden op initiatief van Bekaert, wilden Cool en Renard 
dat ze zou worden ingeleid door De Voghel in dezelfde bewoordingen als die 
tijdens hun eerste gesprekken over de kwestie.  Het kwam er dus op aan om uit 
te maken of de bedrijven de opbrengst van de nakende periode van welvaart 
zouden binnenhalen, waarop de vakbonden hun deel zouden opeisen, ofwel of 
de opbrengst zou dienen voor de sanering van de overheidsfinanciën en de 
aanleg van een conjunctuurreserve om daarmee een politiek van volledige 
werkgelegenheid te voeren.  
 Tijdens een diner de volgende dag, donderdag 10 december 1959, bij 
eerste minister Eyskens sprak De Voghel met hem over Kongo en de situatie 
in het algemeen.  De Voghel maakte gewag van hevige reacties na Eyskens' 
toespraak in de Kamer over de rondetafelconferentie voor de elektriciteit, 
waarop deze protesteerde en beloofde de tekst te zullen sturen van zijn 
interventie, die in de samenvatting ervan vervormd was.  Daaruit blijkt dat 
Eyskens tijdens die interventie Major, die de regering had verweten door haar 
tussenkomst de verlaging van de elektriciteitstarieven te hebben verhinderd, 
had geantwoord dat de regering dankzij de sanering in de steenkoolsector ook 
de elektriciteit goedkoper had weten te maken en dat ze via een verlaging van 
de omzetbelasting de prijsverlaging zou vervolledigen91.  Eyskens verklaarde in 
verband met het initiatief tot sociaal overleg van De Voghel dat hij geen 
bezwaar had tegen het principe van een rondetafelconferentie en dat was voor 
deze laatste natuurlijk bemoedigend.  
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 Op vrijdag 11 december bracht De Voghel in Laken verslag uit over de 
gevoerde gesprekken.  Hij wees er met nadruk op dat Bekaert, na zijn 
ommezwaai, alleen tot officieuze contacten bereid was zonder er veel 
resultaten van te verwachten.  De Koning wilde het nog niet opgeven en vroeg 
wie hij allemaal moest uitnodigen voor een lunchgesprek.  De Voghel raadde 
aan te beginnen met individuele contacten en noemde Bekaert, Van der Rest 
en Baron Boël.  Daarna zouden eventueel Major, Renard, Cool en Dereau 
volgen.  De Koning en De Voghel spraken af om de audiënties tot Kerstmis te 
verdagen.  Renards suggestie om in de koninklijke rede tijdens het 
Productiviteitscongres op het overleg te zinspelen zag Boudewijn niet zitten 
omdat dat politieke reacties zou uitlokken en de regering in de verleiding kon 
komen om zich in de discussies te mengen.  De Voghel herinnerde er 
overigens aan hoe in 1956-57 beloftevolle informele onderhandelingen brutaal 
waren verstoord door de regering-Van Acker, die met een grote economische 
en sociale conferentie geen resultaat had weten te boeken.  Daarom kwamen 
beiden overeen dat de vorst slechts een vage allusie zou maken, dat regering en 
parlement in elk geval buiten het eerste stadium van de sociale 
onderhandelingen zouden worden gehouden en dat ze daarna verzocht zouden 
worden om te interveniëren.  Boudewijn en De Voghel dachten niet dat 
Eyskens tegen dit plan bezwaar zou maken.  De Voghel zou via René 
Lefebure, de kabinetschef van de Koning, aan deze laatste een nota met de 
samenvatting van het onderhoud en aanvullende informatie bezorgen.  
 Op maandag 14 december wist Cool aan De Voghel te melden dat hij 
Eyskens het probleem had uitgelegd zoals De Voghel dat tevoren had gedaan.  
Eyskens leek sterk onder de indruk geweest te zijn en overtuigd van de 
noodzaak om in de aangegeven richting te handelen.  De Staercke van het 
VBN beschreef Eyskens' houding in dezelfde zin en volgens hem had de 
premier zelfs aan Boël reeds gevraagd om het VBN ertoe te brengen tot de 
voorgestelde contacten over te gaan.  De Staercke daarentegen zag voorlopig 
alleen maar de hem onwelgevallige vraag van het ACV naar een gewaarborgd 
weekloon en stond weigerachtig tegenover een gedachtewisseling over meer 
algemene problemen. Cool en Renard van hun kant waren van plan om 
woensdagavond op het productiviteitscongres openlijk tussenbeide te komen. 
 Kort nadat Bekaert door de Koning ontvangen was, vond op initiatief 
van de VBN-voorzitter een samenkomst plaats tussen hemzelf, Major, Renard, 
Cool, Dereau en De Staercke92.  De vertegenwoordigers van de vakbonden 
drukten hun bezorgdheid uit over buitenlandse loon- en prijsniveaus met hun 
onvermijdelijke repercussies op de Belgische economie en over de honderd-
duizend werklozen, ondanks de economische heropbloei.  Ze toonden zich 
bereid af te zien van eisen buiten de te sluiten sociale akkoorden om, op 
voorwaarde dat het probleem van de prijzen, vooral dan de distributiekosten, 
en de fiscaliteit werden bestudeerd met het oog op een rechtvaardige oplossing 
van deze kwesties.  De gesprekspartners besloten om bij de eerste minister een 
audiëntie aan te vragen. Die had plaats op 19 januari 1960.  De Voghel vond 
het essentieel dat met de goedkeuring van de regering contact was gelegd 
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tussen de beroepsorganisaties.  De mildering van de terughoudendheid aan 
werkgeverszijde schreef hij toe aan de interventie van de Koning93. 
 Het klimaat van goede wil en wederzijds begrip was nog steeds aanwezig 
in maart daarop.  Een protocol zou worden opgesteld om te voorkomen dat, 
als de onderhandelingen eenmaal in gang waren getreden, deze door publieke 
polemieken werden verstoord.  De sociale eisen lagen al ter tafel, maar het 
fiscaal probleem kwam nog niet aan bod.  In elk geval zou er een nieuwe 
ontmoeting tussen de sociale partners plaatsvinden94.  Uiteindelijk kwam op 
11 mei 1960 een eerste centraal sociaal akkoord tot stand.  De Voghel zag 
hierin een belangrijk tegenwicht voor de economische moeilijkheden ten 
gevolge van de Kongo-crisis (die haar hoogtepunt nog niet eens bereikt had).  
Dankzij het pact kon de Belgische concurrentiekracht zich aanzienlijk 
herstellen.  De gestegen export zorgde er inderdaad voor dat het Kongo-
dossier slechts een verflauwend effect uitoefende op de economische activiteit 
en de betalingsbalans. 
 De Voghel stelde een jaar later vast dat de pessimistische kijk van het 
Monetair Comité van de EEG op de openbare financiën en de structurele 
zwakte van de Belgische economie volledig omgeslagen was: de economische 
expansie was in evenwichtige omstandigheden en zonder inflatoire spanningen 
gerealiseerd.  Voor het Monetair Comité vormde dit pact de basis van de ideale 
economische situatie van België.  Die kenmerkte zich door volledige 
werkgelegenheid, een evenwichtige betalingsbalans, harmonie tussen prijzen en 
lonen, evenwicht tussen het loonniveau en de productiviteit en verbetering van 
de overheidsfinanciën.  Noch de Kongo-crisis in 1960-1961 noch de politieke 
crisis in België van december 1960 tot januari 1961 in verband met de 
Eenheidswet konden daar iets aan veranderen, maar De Voghel huiverde bij de 
gedachte dat deze crises zich hadden kunnen voordoen zonder dat pact95. 
 De overeenkomst van 11 mei 1960 was het eerste centrale akkoord en 
gericht op sociale en economische 'programmering': de sociale partners stelden 
een 'programma' op waarbij een projectie in de toekomst van de stijging van de 
totale loonsom, gespreid over verschillende jaren, een belangrijke parameter 
was.  Dit betekende zelfs dat ze zich gezamenlijk keerden tegen een verhoging 
van de sociale bijdragen door de overheid, omdat die de planning doorkruiste.  
In juni 1960 legden de sociale partners de regering het akkoord voor en 
vroegen ze haar de sociale lasten niet te laten toenemen om het uitvoerbaar te 
houden.  De spreiding in de tijd van de in het akkoord overeengekomen 
verhoging van de kinderbijslag toont aan dat de sociale partners wel degelijk 
het terrein van de overheid hadden betreden96.  In het jaarverslag van de Bank 
werd met voldoening naar dit pact verwezen.  Deze intentieverklaring - want 
om meer ging het eigenlijk niet - benadrukte immers de waarde van een 
economisch expansiebeleid en het belang van de gemeenschappelijke Europese 
markt, die meer dan vroeger eisen stelde aan een dynamische organisatie van 
de ondernemingen, concurrerende productiekosten en een gunstig sociaal 
klimaat.  Ook wees het verslag op de mogelijkheden die de aanvaarding van het 
principe van programmering, uitgewerkt op centraal niveau en aangevuld per 
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sector en bedrijf, zowel voor de economische expansie, de sociale voorwaarden 
als de werkgelegenheid bood97. 
 In de zomer van 1960 kwam een wet over het gewaarborgd weekloon 
voor de arbeiders tegemoet aan de wensen van de vakbonden, al voldeed ze 
hun niet helemaal98.  Voor een belastinghervorming, die meer staatsinkomsten 
op het oog had en neerkwam op meer belastingen voor hogere inkomens en 
een grotere herverdeling van de welvaart, was het wachten tot november 
196299. 
 Het totstandkomen van het pact was dus volgens De Voghel in grote 
mate te danken aan de discrete rol die Koning Boudewijn had gespeeld en met 
name aan zijn tussenkomst bij Bekaert.  De pragmaticus De Voghel zag in 
preventieve en discrete actie andermaal de voorwaarde tot succes100.  De 
nadruk die De Voghel legde op de rol van persoonlijkheden en hun onderlinge 
contacten, moet natuurlijk wel aangevuld worden met een meer structureel 
perspectief.  De keuze voor informeel overleg en voor het principe van 
programmeringsakkoorden, waarvan er vier tot stand kwamen in de loop van 
de jaren zestig101, stoelde niet alleen op de vooroorlogse historische evolutie, 
maar was bovendien in de jaren vijftig zowel aan werkgevers- als aan 
vakbondszijde vanwege strategische redenen gemaakt.  De werkgevers wilden 
vooral een einde maken aan de anarchie in het sociaal overleg en er meer 
coördinatie in brengen.  Dat kon door eerst op nationaal niveau met en voor 
alle sectoren te onderhandelen (in het jargon het 'interprofessionele' niveau), 
vervolgens per sector en dan in de bedrijven.   
 De werkgevers hadden de bedoeling door het sociaal overleg over een 
programmeringsakkoord in maart 1960 afspraken te maken over het volledige 
pakket sociale lasten en zo weerwerk te leveren aan de regering als die met 
verhogingen in de socialezekerheidsbijdragen kwam aanzetten.  Niet alleen 
hierbij kregen zij de steun van de vakbonden, zij haalden ook hun slag thuis 
door de toezegging van deze laatsten om de regering niet meer te gebruiken 
voor de inwilliging van hun eisen.  Het neutraliseren van deze staatsinterventie 
in het voordeel van de vakbonden, zoals die zich in de jaren daarvoor soms 
gemanifesteerd had, was juist een motief geweest voor het VBN om in het 
informeel overleg te stappen.  Het programmeringsprincipe stelde voor het 
ACV, met zijn traditionele nadruk op sociale harmonie, weliswaar geen 
onoverkomelijke problemen, maar stuitte bij het ABVV hier en daar op verzet.  
Daar gingen proteststemmen op bij de idee dat economische mogelijkheden 
het kader en dus een inperking zouden vormen voor de sociale eisen102. 
 De wrijving tussen Staat en sociale partners kwam bijvoorbeeld ook tot 
uiting in verband met het Bureau voor Economische Programmatie.  Vanaf 
1959 was de regering namelijk met de oprichting van dit Bureau de weg 
opgegaan van een programmeringsbeleid, dat de sturing, groei en innovatie op 
langere termijn van de Belgische economie op het oog had.  Dit Bureau was 
een toegeving aan de socialistische vakbond voor zijn steun tijdens een 
vergadering op 21 februari 1959 tussen de regering, arbeiders en werkgevers 
over een herstelplan voor de steenkoolmijnen met sluitingen en afvloeiingen103.  
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Het Bureau kreeg een studieopdracht in verband met de doelstellingen op 
lange en halflange termijn.  Er was gekozen voor de term 'programmering' 
omdat 'planbureau' te dirigistisch klonk.  Voor premier Eyskens mocht het 
immers niet te dwangmatig zijn maar slechts richtinggevend104.  (In 1970 werd 
het wel vervangen door het Planbureau.)  Dat het Bureau voor Economische 
Programmatie slechts in die zin werkte, was mede het gevolg van het feit dat 
de vormgeving van dit Bureau zelf een compromis was tussen patroons en 
werknemers naar aanleiding van het eenparig advies in 1959 van de CRB aan 
premier Eyskens105. 
 Toen de CRB zich had uitgesproken voor de economische 
programmering had hij wel een autonome instelling op het oog gehad die met 
de CRB en de NAR organische banden zou hebben, terwijl het Bureau veeleer 
een uiting was van een nieuwe fase van sterker overheidsoptreden106.  De 
socialisten vonden dat het Programmatiebureau te eng verstrengeld was 
geraakt met de overheid.  Daarom werd einde 1960 het Nationaal Comité voor 
Economische Expansie (NCEE) opgericht om de sociale partners nauwer bij 
de economische expansiepolitiek te betrekken.  Deze ontmoetingsplaats voor 
de regering en de sociale partners moest de concrete realisatie van 
economische en sociale programmeringsdoelstellingen mogelijk maken, de 
structurele werkloosheid bestrijden en de krachtlijnen van het economisch 
beleid vastleggen107.  Het NCEE zou zich mettertijd ontwikkelen tot toporgaan 
van het driehoeksoverleg108.  In 1961 kwam er een Financiële Commissie voor 
de Programmatie, voorgezeten door de Bank, om het Programmatiebureau in 
zijn taak bij te staan109.  Deze commissie zou de voorloper worden van de 
latere financiële 'commissies-de Voghel'. 
 
Het onderzoek naar de distributieprijzen 
 
 De vakbondseis voor een oplossing van de volgens hem te hoge kosten 
van de goederendistributie in België bij het informeel overleg van einde 1959 
en begin 1960, mondde uit in een nieuwe opdracht voor de Bank. Hierdoor 
werd een band tussen de bemiddelings- en adviesfuncties van de instelling 
gelegd.  Al in mei 1959, dus nog voor het begin van de informele sociale 
besprekingen van eind dat jaar, had Renard de Bank verzocht om een 
vergelijkend onderzoek uit te voeren naar de kostprijs van de verdeling van 
producten die deel uitmaakten van de korf goederen voor de berekening van 
het indexcijfer der kleinhandelsprijzen en van nog enkele andere artikelen.  
België, Nederland, Frankrijk en Duitsland zouden worden vergeleken.  De 
voorzitter van het Verbond van Belgische Niet-Industriële Ondernemingen 
(VBNIO) zei Renard dat de distributeurs met zo'n onderzoek akkoord 
gingen110.  Vice-gouverneur De Voghel, die dit dossier afhandelde en 
verantwoordelijk was voor de Studiedienst, stelde voor om het onderzoek tot 
het jaar daarop uit te stellen en intussen het aantal personeelsleden van de 
Studiedienst uit te breiden111.  Ansiaux verklaarde daarop dat het veel werk 
kostte en dat het verzoek ertoe het best van het VBN, VBNIO, ABVV en 
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ACV kwam112.  Volgens De Voghel zou het sowieso een lang, delicaat en duur 
project worden113.  Regent Bekaert liet begin 1960 dan weer weten dat het 
VBN het wel een goed idee vond, maar dat de CRB, het uitgelezen forum om 
van alle betrokken partijen groen licht te krijgen, beter de aanvraag indiende.  
Regent Cool vreesde voor vertraging en suggereerde dat de Bank op verzoek 
van de regenten van wal zou steken.  De gouverneur wilde echter de 
instemming van alle betrokkenen krijgen en aan hen allen ook de resultaten 
kunnen meedelen114. 
 In februari 1960 was nog steeds niets beslist, maar het idee had in de 
andere EEG-landen wel al belangstelling gewekt115.  Minister van 
Economische Zaken Jacques vander Schueren vroeg er informatie over en 
stelde voor dat de Bank zou overleggen met het Ministerie van Financiën om 
de mogelijkheden van de enquête te inventariseren116.  Hoewel de 
samenwerking met de overheid in dit dossier geen probleem vormde, was 
Renard opnieuw op zijn hoede voor inmenging door de ministers uit 
"opportunité politique"117.  De Voghel wees erop dat de resultaten van vroegere 
langdurige en dure onderzoeken miniem waren en dat dergelijke pogingen in 
België altijd waren mislukt.  Hij schatte dat het tien jaar zou vergen, maar zag 
het peilen naar de groot- en kleinhandelsprijzen van een aantal producten wel 
zitten118.  De reeds bestaande studies, met al hun beperkingen, leken alvast uit 
te wijzen dat het distributiesysteem in België minder doeltreffend was dan in 
andere landen119. 
 Nadat de CRB in oktober 1960 een akkoord had bereikt over de 
aanvraag van een studie, aanvaardde de Bank de opdracht120.  In het onderzoek 
werden de vijf belangrijkste landen van de EEG en Zwitserland betrokken.  
Het ging zowel de rechtstreekse verkoop van de producent aan winkels en 
warenhuizen als de verkoop door bemiddeling van groothandelaars na.  De 
geselecteerde artikels zouden 20 tot 30 procent van het verbruik vertegen-
woordigen en samen met het onderzoek van het Europese Agentschap voor 
Productiviteit was zo 50 procent van de consumptie gedekt121. 
 Even deed zich een incidentje voor.  Minister van Middenstand Paul 
Vanden Boeynants deelde aan zijn collega van Economische Zaken 
vander Schueren mee dat hij geen beperkt, maar een grondig onderzoek wilde.  
Hij stelde zich immers vragen bij de representativiteit ervan.  Bovendien zou 
een onderzoek dat zich toespitste op het verschil tussen de prijzen in winkels 
en warenhuizen voor conflicten zorgen.  Indien de studie geen rekening hield 
met de structuur van de verdelingscircuits van elk product en in elk land was ze 
volgens hem waardeloos.  Het bezwaar van Vanden Boeynants bracht de Bank 
in een moeilijk parket, maar ze vervulde in elk geval een officieel door de 
bevoegde ministers aangevraagde opdracht met instemming van de CRB, 
waarbinnen een commissie voor de distributie functioneerde122.  Tijdens een 
onderhoud van De Voghel met Vanden Boeynants bleek dat deze laatste 
vooral wilde dat de kleinhandelsprijzen en de productie in het onderzoek 
werden betrokken en de onderzoekers zich niet zouden blindstaren op de 
tussenschakels in de distributieketen van fabrikant tot detailhandelaar.  Anders 
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dreigden de distributeurs die opereerden tussen die twee schakels als 
beklaagden naar voren te komen.  Hij dacht aan het onderzoek van twee tot 
drie uitgekozen producten in alle productie- en verkoopstadia.  Ook de 
aankoop van de grondstoffen door de producent behoorde daartoe.  De 
Voghel antwoordde hem dat de studie van het verkoopscircuit eveneens de 
producent kon omvatten, maar dat de fundamentele lijnen van het onderzoek 
niet meer te wijzigen vielen.  Wel was het mogelijk dat de bevoegde ministers, 
na de huidige enquête, eventueel later een aanvullend gedetailleerd onderzoek 
van enkele producten met het oog op de productie lieten verrichten.  Vanden 
Boeynants drong niet verder aan123.  Hij opperde zijn bezwaren ongetwijfeld in 
eerste instantie om politieke redenen en om het negatieve beeld dat het 
onderzoek van de distributiesector - zijn 'clientèle' - kon geven te vermijden. 
 
De troebelen rond de Eenheidswet 
 
 Nog voor het einde van 1960 was het even gedaan met de sociale rust 
naar aanleiding van de belastingen en besparingen die de katholiek-liberale 
regering-Eyskens met de zogenaamde Eenheidswet op 4 november voorlegde.  
Deze Eenheidswet voor de economische expansie, de sociale vooruitgang en het financieel 
herstel hield zowel meer belastingen als bezuinigingen in.  Ze bouwde voort op 
de overwegingen en inzichten die al in 1959 waren ontwikkeld, maar allicht 
maakte de Kongocrisis deze wet nog urgenter.  De socialistische vakbond ging 
tot stakingen over en de christelijke niet, waardoor vooral in Wallonië de 
weerstand groot was.  De staking duurde van 20 december 1960 tot de 
algemene werkhervatting vanaf 23 januari 1961.  De strekking rond Renard 
wees het vermeend deflatoire karakter van de wet - een soortgelijke tendens 
ontwaarde de vakbond ook in het Frankrijk van de Gaulle - af.  Ze streefde 
bovendien een planeconomie na, waarbij privé-eigendom ondergeschikt was 
aan het algemeen belang124.  Nochtans hadden zowel de regering met haar 
nieuwe wet als de stakers een uitbreiding van de werkgelegenheid en producti-
viteitsverhoging op het oog.  Ze onderschreven voor een deel gelijksoortige 
sociaal-economische oogmerken en de idee van programmering125.  Het sociale 
conflict dat losbarstte, bleef niet zonder financiële schade voor België126.  De 
mogelijkheden van De Voghels informele optreden via het 'middenveld' zijn 
hier echter op hun grenzen gestuit omdat de resultaten ervan Eyskens te ver 
gingen. 
 Op 3 juni 1960 schreef Ansiaux aan de Belgische bewindvoerder bij het 
IMF, André van Campenhout, dat hij een zeven bladzijden tellende nota van 
6 mei, Les besoins et les moyens de financement du secteur public en 1960, aan de 
regering had afgegeven127.  Dit geschrift had blijkbaar grote indruk gemaakt op 
de beleidsmensen en een "réexamen complet de la situation" meegebracht.  Ansiaux 
had de regering duidelijk gemaakt dat de Bank op geen enkele manier kon 
helpen, zolang er geen duidelijk herstelprogramma bestond.  Vertrouwelijke 
gesprekken tussen invloedrijke vertegenwoordigers van de liberale partij en de 
CVP hadden, aldus Ansiaux, tot een consensus geleid om het regeringsakkoord 
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te herzien en een nieuw beleid voor de twee resterende jaren van de legislatuur 
uit te stippelen.  De regeringsbeslissing zou eerlang vallen na een laatste 
contact tussen de CVP en de liberale partij.  Ongelukkigerwijze had Théo 
Lefèvre, voorzitter van de CVP, een redevoering gehouden waarin hij het 
regeringsbeleid ter discussie had gesteld.  Die rede had veel ophef gemaakt en 
Ansiaux schreef ze toe aan "certaines influences occultes ayant pour but de désunir les 
partis de la majorité et surtout d'éviter que des mesures soient prises sur le plan fiscal".  Het 
incident werd evenwel ingedamd en eerste minister Eyskens had de gelederen 
van zijn meerderheid weten te sluiten.  Toch bestond het gevaar dat het door 
de regering voorgestelde programma - het latere wetsontwerp voor de 
Eenheidswet - niet zou worden goedgekeurd vóór het parlementaire reces en 
werd uitgesteld tot in november.  De herfst was volgens Ansiaux veel te laat.  
Hij spande zich, nog steeds volgens zijn schrijven aan van Campenhout, in om 
de zaken te laten vooruitgaan.  Naarmate de tijd vorderde, zou de oppositie 
tegen besparingen en een verzwaring van de fiscaliteit immers hand over hand 
toenemen. 
 Op 14 juni 1960 had Ansiaux een onderhoud met Eyskens.  Het thema 
was het herstelprogramma.  De premier vroeg de gouverneur of de Bank de 
Schatkist in het kader van een serieus herstelprogramma over de 
onvermijdelijke overgangsperiode heen zou kunnen helpen.  Ansiaux 
bevestigde dat de centrale bank de Schatkist niet ter hulp kon komen als het 
parlement het door Eyskens geschetste herstelprogramma niet zou 
goedkeuren.  Ansiaux weigerde een verhoging van de kredietmarge van 
10 miljard in overweging te nemen, maar sloot pragmatische formules niet uit: 
een tijdelijk groter beroep op de regularisatietransacties van het Rentenfonds, 
een financiering door de markt van economisch rendabele investeringen en een 
groter beroep op het buitenland als het herstelprogramma daar gunstig werd 
onthaald128. 
 Dat het memorandum van de Bank een rol gespeeld heeft bij het 
opstellen van de Eenheidswet blijkt ook uit de memoires van Eyskens, waarin 
hij schrijft dat die wet geïnspireerd was "door wetenschappelijke studies, allerhande 
publicaties en uiteraard ook partijprogramma's, inzonderheid dat van de CVP"129.  Dit 
laatste was dan weer samengebald in Eyskens zogenoemde sleutelplan.  Ansiaux 
was een duidelijk voorstander van het begrotingsgedeelte van de Eenheidswet.  
Op 10 november 1960 stuurde hij drie exemplaren van het wetsontwerp naar 
van Campenhout130.  In de begeleidende brief toonde hij zich zeer tevreden 
over de inhoud, alhoewel er bij hem vragen gerezen waren over het 
werkelijkheidsgehalte van de besparingen in het onderwijs.  De schatkist-
toestand bleef precair. 
 Nog vóór de stakingswoede pleitte Ansiaux bij de Koning voor de wet 
omdat ze de openbare financiën kon saneren en de economische expansie 
aanmoedigen.  Hij geloofde dat alleen al de sanering de productiviteit, het 
spaarvolume, de Belgische kredietwaardigheid in het buitenland en zo de 
economische activiteit zou doen toenemen131.  Begin december besloot de 
CRB de economische weerslag van de wet te onderzoeken.  Sommigen van 
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zijn leden vreesden dat de bezorgdheid op financieel gebied al te zwaar woog 
en dat de maatregelen deflatoir zouden werken.  Het blijvend hoge peil van de 
staatsuitgaven en een programma van openbare werken in geval van een 
conjunctuurverslechtering zouden volgens het directiecomité van de Bank die 
vrees kunnen wegnemen132.  Op de vergadering van de CRB probeerde De 
Voghel de bewering over het deflatoir karakter van de Eenheidswet tegen 
meerdere leden van de Raad en de uitgenodigde afgevaardigden van de 
Europese Commissie in te weerleggen133.  De vermindering met 10 miljard 
frank van de budgettaire kredieten voor 1961 zou immers niet gepaard gaan 
met een evenredige daling van de overheidsuitgaven, die veeleer op het niveau 
van 1960 zouden blijven.  Als gevolg van de hogere fiscale ontvangsten zou de 
Staat minder beroep moeten doen op de financiële markten en konden deze 
ten gevolge van een verlaging van de rentevoeten meer ten goede van privé-
investeringen komen134.  Aan van Campenhout liet Ansiaux weten te betreuren 
dat de 'opstandige' en politieke stakingen van december 1960 de goedkeuring 
van de wet op de lange baan dreigden te schuiven135. 
 Toen het sociaal conflict grimmige trekken begon aan te nemen, vroeg 
René Lefebure, kabinetschef van Koning Boudewijn, aan Eyskens of de vorst 
de leiders van de werkgevers- en werknemersorganisaties mocht ontvangen136.  
De Koning stelde op 4 januari aan Eyskens voor om Camille Gutt en Jean-
Charles Snoy et d'Oppuers te laten bemiddelen.  De premier ging akkoord wat 
Gutt maar niet wat Snoy betrof en vond dat De Voghel daarvoor beter 
geplaatst was.  Dezelfde dag ontving Boudewijn BSP-voorzitter Léo Collard, 
die hij al op 30 december 1960 te gast had gehad137.  De volgende dag kantte 
minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier René Lefèbvre van de 
Liberale Partij zich tegen een bemiddelingsopdracht, maar hij stelde later dat 
Eyskens de Koning niet kon beletten daartoe over te gaan.  Volgens Lefèbvre 
kwamen De Voghel en professor Janne daarvoor in aanmerking.  Janne was 
ere-rector van de ULB, voorzitter van de NAR en van socialistische strekking 
en had met mensen als de latere directeur van de Bank René Ewalenko in het 
ABVV al denkwerk geleverd over onder meer structuurhervormingen.  Die 
avond evenwel circuleerde een bericht dat de Koning zijn plan had 
opgegeven138.  Dat is echter waarschijnlijk niet het geval geweest.  Op diezelfde 
dag immers kwamen de bureaus van BSP en ABVV tot de conclusie dat een 
oplossing misschien lag bij besprekingen op initiatief van het staatshoofd139.  
Hield dit verband met Collards bezoek van de dag daarvoor aan Boudewijn? 
 Op vrijdag 6 januari las Janne als bemiddelaar aan Major een 
(waarschijnlijk eerste ontwerp van) zespuntenplan voor waarmee Collard en 
Renard hadden ingestemd.  De zes punten waren: op fiscaal gebied meer 
evenwicht tussen directe en indirecte belastingen en strijd tegen de fraude, de 
aanmoediging tot investering van de 'meerwaarde' van de holdings gepaard 
gaande met een grotere controle op de holdings en het inbedden van hun 
investeringen in een economisch plan, de oprichting van een nationale 
investeringsmaatschappij, de oprichting van een programmeringsbureau onder 
controle van de regering maar met een eigen raad van bestuur en rechtsper-
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soonlijkheid, een conjuncturele politiek van openbare werken met een 
autonoom fonds en ten slotte een structuurhervorming van de kolensector met 
één maatschappij voor het land, wellicht onderverdeeld per bekken.  Deze zes 
punten moesten leiden naar structurele hervormingen, economische expansie 
en volledige werkgelegenheid.  Janne verklaarde samen te werken met De 
Voghel en dat ze optraden als "totaal onafhankelijke mensen, zonder gelijk welke 
opdracht te hebben".  De volgende dag zouden ze ACV-leider Cool ontmoeten en 
daarna een delegatie van het ABVV zien140.  Eyskens beweerde dat Renard, 
Major en Janne op 7 januari De Voghel belast hadden met een missie, zoals 
deze laatste aan Harmel zou hebben gezegd.  Of dat ook zo was, blijft 
onzeker141. 
 Op zondag 8 januari suggereerden Janne en De Voghel, die de dag 
daarvoor met het volledig secretariaat van het ABVV hadden gesproken, dat 
Major Cool zou opbellen voor een ontmoeting.  De Voghel had Cool intussen 
al gesproken.  Nadat Major geweigerd had het initiatief hiertoe te nemen 
zonder evenwel een ontmoeting af te slaan, nodigden Janne, De Voghel en 
Cool hem die dag nog om halfvijf ten huize van De Voghel uit.  Tijdens een 
onderhoud daar onder vier ogen met Major stelde Cool tegenover het 
zespuntenplan drie voorwaarden waaraan de socialistische vakbond moest 
voldoen: de gewelddaden tijdens de staking afkeuren, het in de steek laten van 
de outillage veroordelen en zich uitspreken tegen de economische en sociale 
opdeling van België.  Cool steunde sowieso de parlementaire besluitvorming.  
Sinds een eerder onderhoud met Renard op 27 december 1960 (een tweede 
was de dag daarop gevolgd), waarbij deze toen reeds zelfs met de vernietiging 
van industriële infrastructuur zou hebben gedreigd, was zijn vertrouwen in de 
Waalse vakbondsleider niet gegroeid.  Het gesprek tussen Major en Cool, dat 
beiden niet als een onderhandeling maar als een privé-gesprek beschouwden, 
eindigde zonder concrete resultaten142. 
 Diezelfde dag bracht De Voghel Pierre Harmel, CVP'er en minister van 
Openbaar Ambt, op de hoogte en legde hem uit dat in het 
zespuntenprogramma zowel sprake was van economische programmering als 
van controle op de holdings.  Een akkoord daarover kon na de goedkeuring 
van de Eenheidswet worden voorgelegd aan het Nationaal Comité voor 
Economische Expansie143, één van de vele gespreksfora voor de regering en de 
sociaal-economische organisaties144.  Niet alleen het ACV maar ook de 
werkgevers zagen zo'n scenario wel zitten op voorwaarde dat het ABVV vóór 
de besprekingen het geweld, de sabotage en het sociaal-economisch 
separatisme veroordeelde.  Op dat laatste begon Renard, die reeds voordien 
het Waals regionalisme aanhing, aan te sturen toen de Vlaamse medestanders 
zich in zijn ogen niet solidair opstelden.  Major kon zich in het voorstel vinden, 
Renard niet.  Op 10 januari vroeg Arthur Gailly, socialistisch volksvertegen-
woordiger en vakbondsleider, aan Harmel om een gesprek tussen Collard en 
Eyskens over wat het programma van Janne en De Voghel heette, zonder dat 
Renard erbij werd betrokken.  Zijn voorstel om de Eenheidswet na 
goedkeuring in de Kamer niet door te sturen naar de Senaat ketste Harmel af.  
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Op 11 januari overhandigde Janne aan Major het definitieve memorandum met 
het zespuntenprogramma van Janne en De Voghel.  Hoewel Cool gevraagd 
had het vertrouwelijk te houden en niet te verspreiden, kreeg Eyskens het toch 
onder ogen145. 
 Het document van De Voghel en Janne stelde diepgaande, op 
economische expansie en volledige werkgelegenheid gerichte economische 
structuurhervormingen voor: versterking van de controle op de holdings en 
verzekeringsmaatschappijen, oprichting van een nationale investerings-
maatschappij en een planbureau, herstructurering van de energiesector, de 
kolenmijnen en de distributie, een fiscale hervorming en openbare 
investeringen in het kader van een conjunctuurbeleid.  De wetsvoorstellen en 
besluiten om dat programma te realiseren zouden de CRB en de NAR eerst 
voorgelegd krijgen.  De regering moest zich bij hun unanieme beslissing 
neerleggen, meer nog: ze moest verklaren dat de doelstellingen van de 
vakbonds- en werkgeversverklaring in overeenstemming met haar beleid 
waren.  Niet alleen de structuurhervormingen vond Eyskens onaanvaardbaar, 
in het rapport was bovendien geen sprake van een veroordeling van de 
sabotage en het geweld van een deel van de stakers en de regering, zo vond 
Eyskens, kreeg indirecte kritiek te slikken.  Het valt in elk geval op dat zowel 
Janne als De Voghel grote nadruk legden op de rol van de sociale partners die 
volgens het memorandum de Eenheidswet moesten kunnen bijsturen via 
adviezen van de CRB, de NAR en eventueel het NCEE146. 
 Major zag op dat ogenblik geen kans voor het memorandum, wel later 
als de twee vakbonden een gemeenschappelijk programma wilden verdedigen.  
Toen Collard de Koning nogmaals ontmoette, vernam hij dat de socialisten aan 
de vorst een memorandum op basis van het document van Janne en De 
Voghel mochten overhandigen en het daarna verder mochten gebruiken.  Met 
het oog daarop kwam op 14 januari binnen de socialistische toporganen een 
redactiecomité tot stand met onder meer Renard.  De dag daarna overhandigde 
Collard het document aan de Koning147. 
 Ansiaux van zijn kant maakte zich zorgen over de eigengereidheid van 
Renard die zich niet zomaar bij een door zijn eigen vakbondsleiding gesloten 
akkoord zou neerleggen.  Dat verontrustte de gouverneur des te meer, daar hij 
in diens verzet tegen de Eenheidswet slechts een voorwendsel zag om een 
'collectivistische' politiek ingang te doen vinden148.  Op 13 januari 1961 keurde 
een meerderheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers de Eenheidswet 
goed en de stakingen liepen aan het einde van die maand dood.  Diezelfde dag 
nam Renard ontslag als regent van de Bank en op 28 februari stapte hij uit de 
leiding van het ABVV.  Het diepgaand conflict over de sociaal-economische 
structurering van België had een nieuwe strijdvraag aangewakkerd: die van het 
federalisme.  Renard en andere Waalse socialisten voelden zich immers 
verraden door Vlaanderen en lanceerden daarom de eis voor meer autonomie, 
waartoe zij later het Mouvement Populaire Wallon oprichtten149. 
 De Voghel behaalde dus wel succes met onder meer het sociaal pact van 
mei 1960, naar aanleiding van de Kongo-crisis, dat een mijlpaal in de 
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ontwikkeling van een echt consensusmodel vormde.  De overlegmethode via 
het middenveld en de 'onderhandse besluitvorming'150 was nochtans geen 
pasklaar recept voor alle sociale conflicten, zoals de crisis rond de Eenheidswet 
aantoonde.  Op die wet heeft De Voghels aanpak geen impact gehad.  Vooral 
onenigheid over de fundamentele vraag hoever planning en structuur-
hervormingen mochten gaan en bij wie de uiteindelijke beslissingsmacht lag, 
blokte zijn en Jannes interventie af.  Toch heeft het zespuntenprogramma op 
langere termijn belang gehad151.  De missie Janne-De Voghel heeft immers 
elementen als de fiscale hervorming, de reglementering van de holdings, een 
nationale investeringsmaatschappij en een programmeringsbureau, waarop de 
greep van de regering losser werd en die van het middenveld steviger, op tafel 
gebracht.  Elk van deze projecten zou in de komende jaren gerealiseerd 
worden.  Dat was het onrechtstreeks gevolg van stakingen tegen een wet die 
nochtans ook de expansie wilde veilig stellen, van een koninklijke tussenkomst 
én van De Voghels en Jannes 'stille kracht'. 
 Wat betreft het soelaas dat de Eenheidswet moest bieden op het gebied 
van de overheidsfinanciën liet de Bank niet af.  Op 22 februari 1961 had 
Ansiaux een ontmoeting met Eyskens.  Het gesprek ging over de op 
15 februari 1961 afgekondigde Eenheidswet152.  Ter bevestiging van dit 
onderhoud stuurde Ansiaux een nota van vier bladzijden, Note pour le ministre 
des Finances van 23 februari 1961, waarin de toestand op de valutamarkt en het 
verloop van de schatkisttoestand sinds 1 januari werden geschetst.  Hieruit 
bleek nogmaals de omvang van het te dekken tekort en de afhankelijkheid van 
de Schatkist van de vlottende schuld in deviezen.  De Bank wees erop dat de 
kredietwaardigheid van de Staat moest gehandhaafd blijven, zodat het tekort 
voorshands gedekt kon worden door de vlottende schuld en wel tot de wet 
effect zou sorteren en men, via een opgekrikt vertrouwen, in het buitenland 
geconsolideerde leningen zou kunnen uitgeven om de vlottende schuld te 
delgen.  Op 2 maart 1961 drong Ansiaux er bij de premier nogmaals op aan dat 
de Eenheidswet onverkort zou worden uitgevoerd153. 
 Op 3 april 1961 had Ansiaux een onderhoud met Harmel, die door de 
Koning met een informatieopdracht was belast154.  Harmel had vooral 
belangstelling voor de vlottende schuld en vroeg of de kortlopende 
verplichtingen van de Schatkist uit thesauriemoeilijkheden of meer 
fundamentele oorzaken voortsproten.  Ansiaux antwoordde dat de schatkist-
moeilijkheden slechts het symptoom waren van het begrotingsprobleem, dat in 
wezen van politieke aard was.  Ansiaux verwees naar zijn brief van 2 maart 
1961 aan Eyskens waarin hij de nadruk legde op de noodzaak een beter 
evenwicht tussen de uitgaven en de ontvangsten tot stand te brengen.  Op 
uitdrukkelijk verzoek van Harmel stuurde Ansiaux hem de Note relative à 
l'Assainissement des Finances Publiques van 4 april 1961.  Dezelfde 4e april stuurde 
Ansiaux die nota naar René Lefebure, kabinetschef van de Koning155.  Op 
14 april volgde een onderhoud met Théo Lefèvre, die door de Koning belast 
was met de vorming van een nieuwe regering156.  Ansiaux gaf de formateur 
hierbij een volgend memorandum af157.  Hierin stelde de Bank dat de integrale 
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toepassing van de Eenheidswet een minimumvereiste was om de begroting te 
saneren. 
 Bekaert ging in 1961 weg als regent wegens het bereiken van de 
leeftijdsgrens en overleed eind datzelfde jaar.  Renard stapte eveneens in 1961, 
na de crisis rond de Eenheidswet, op als regent.  Toch ging de rol van de Bank 
in het overleg van de sociale partners en het uitbouwen van de gemengde 
economie zeker niet teloor.  Er gingen echter geen belangrijke initiatieven van 
haar meer uit op het gebied van sociaal overleg, al bleef de regentenraad een 
belangrijk forum voor de sociale partners. 
 
Was leven in België te duur? 
 
 In mei 1961 was het onderzoek naar de distributie en de groot- en 
kleinhandelsprijzen volbracht.  De algemene indruk zoals hij in het 
directiecomité werd geschetst, was dat de Belgische fabrieksprijzen niet hoger 
lagen dan in de omringende landen, behalve Nederland.  De verschillen tussen 
de prijzen af fabriek en de prijzen in de detailhandel bedroegen in alle 
onderzochte landen meestal 30 tot 40 procent.  Wat de verplichte verkoop-
prijzen betrof, konden de kleinhandelaars reductie geven via bijvoorbeeld 
kortingzegels, terwijl bij andere artikelen de warenhuizen in het voordeel waren 
omdat ze meestal betere prijzen kregen van de fabriek.  In vergelijking met het 
buitenland leek in België het net van kleinhandelaars nog steeds dichter158. 
 Daarop kreeg de regentenraad, waar verschillende belangengroepen 
waren vertegenwoordigd, inzage in de resultaten.  De Bank onthield zich 
daarbij van conclusies wegens uiteenlopende interpretatiemogelijkheden, de 
regenten elk voor zich natuurlijk niet.  Het illustreert mooi hoe een neutrale 
studie, die de Bank volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden trachtte uit te 
voeren, niets anders dan een instrument in de handen van de pressiegroepen 
werd.  Volgens de uiteenzetting die De Voghel aan de Raad gaf, ging het niet 
om een spectaculaire uitkomst.  Zowel de leveranciers- als de consumenten-
prijzen waren blijkbaar vergelijkbaar met die van de omringende landen en 
lieten niet toe België een duur land te noemen159.  Volgens regent Isidoor 
Smets van het ABVV, die in 1961 Renard was opgevolgd, moesten de indirecte 
belastingen naar omlaag ten behoeve van de eindverbruiker.  Zijn collega-
regent Yvan Feyerick, zelf actief in het bedrijfsleven, wees er dan weer op dat 
in België aan de kwaliteit van de bediening in de kleinhandel meer belang werd 
gehecht dan aan de prijs van de koopwaar.  Regent Emile Masquelier, die 
soortgelijke belangen vertegenwoordigde, zag in de langdurige handhaving van 
de grendelwet, een vestigingsbeperking voor warenhuizen, één van de 
oorzaken waardoor de kleinhandelsprijzen in België betrekkelijk hoog lagen.  
(Minister van Middenstand Vanden Boeynants had daarover een gentlemen's 
agreement bereikt: de grendelwet werd niet meer verlengd, maar de warenhuizen 
zouden ze tot 1961 vrijwillig naleven160).  Feyerick merkte daarbij op dat sinds 
de opheffing van de beperkingen op de uitbreiding van de warenhuizen deze 
het aantal vestigingen heel snel hadden verhoogd.  De grendelwet had geen 
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bestaansreden meer vanaf het ogenblik waarop de omzetbelasting, die 
voorheen bij elke transactie opnieuw betaald moest worden, alleen nog bij de 
bron werd geheven161.  Het concurrentievoordeel van de warenhuizen, die de 
keten van tussenhandelaars veel korter konden houden en daardoor minder 
omzetbelasting moesten doorrekenen, was sindsdien immers verkleind. 
 Vanaf einde juni werd het verslag aan de minister van Economische 
Zaken en de andere betrokkenen overhandigd162.  Op het verzoek van de CRB 
om de studie verder uit te diepen ging de Bank niet in163. 
 
De eerste financiële Commissie-De Voghel 
 
 In overeenstemming met het heersende tijdsklimaat van de jaren zestig, 
waarin vooral de economische groei centraal stond, hebben de opeenvolgende 
regeringen daartoe financiële studiegroepen in het leven geroepen.  Deze 
moesten blauwdrukken voor een grootschalige hervorming uittekenen.  Ook in 
het buitenland zagen soortgelijke commissies het licht164. 
 Tijdens een vergadering op 20 november 1960 had het Ministerieel 
Comité voor Economische Coördinatie (MCEC) van de rooms-blauwe 
regering Eyskens-Lilar een financiële commissie voor de programmatie in het leven 
geroepen.  Deze commissie zou de financiële pendant vormen van de 
economische programmering.  Op 3 maart 1961 had hetzelfde MCEC het 
mandaat en de werkwijze van de commissie nader omschreven: institutionele 
of reglementaire wijzigingen van het financiële bestel voorstellen die de 
financiering van de door de regering gewenste groei van de overheids- en 
privé-investeringen mogelijk moesten maken165.  De commissie werd voorge-
zeten door vice-gouverneur De Voghel en bevatte voorts vertegenwoordigers 
van het Ministerie van Financiën, het Bureau voor Economische Programma-
tie, de Bankcommissie, de Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK), de 
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (NMKN), het 
Gemeentekrediet en de Nationale Kas voor Beroepskrediet (NKBK).  
Opvallend was de afwezigheid van de banken en de privé-spaarkassen, 
alhoewel de Commissie "vertegenwoordigers van de privé-sector en bevoegde prominenten" 
kon "horen".  Voorts zou de commissie in nauw overleg werken met de Raad 
van de (Openbare) Kredietinstellingen en het Coördinatiecomité voor het 
krediet dat binnen het ministerie van Financiën werkzaam was166.  De Voghel 
vroeg zich af of het wel opportuun was de commissie aan de vooravond van 
een regeringswissel bijeen te roepen167.  Het directiecomité was van oordeel dat 
de problematiek van de economische expansie en haar financiering door de 
wisselende coalities heen sowieso aan de orde zou blijven en vond dat de 
commissie aan de slag kon gaan.  Het verdere verloop van het verhaal bevestigt 
die perceptie van het comité. 
 Er werd met mondjesmaat vergaderd en gebrainstormd tot de rooms-
rode regering van Théo Lefèvre - Paul-Henri Spaak aantrad.  In haar verklaring 
van 2 mei 1961 voor het Parlement schetste zij de grote trekken van de 
financiële structuurhervormingen die ze op het oog had.  Krachtens de 
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regeringsverklaring belastte het Ministerieel Comité voor Economische en 
Sociale Coördinatie (MCESC), dat het MCEC verving en eerst de facto maar 
sinds 1961 officieel zorg droeg voor de uitwerking van het sociaal-
economische en financiële beleid van de regering, vice-gouverneur De Voghel 
met het voorzitterschap van een commissie die later als officiële benaming 
Regeringscommissie voor de studie van de financiële problemen van de economische expansie 
kreeg168. 
 Aanvankelijk bestond er nog enige verwarring of nu twee commissies 
dezelfde problematiek zouden bestuderen.  De Voghel ondervroeg minister 
van Financiën Dequae en deze preciseerde dat de regering geen andere 
commissie zou oprichten dan de financiële commissie voor de programmering 
die onder voorzitterschap van De Voghel al sinds maart 1961 aan de slag was.  
Sprekend over de reorganisatie van raadgevende instellingen haalde de minister 
blijkbaar de Hoge Raad van Financiën en de Raad voor Kredietinstellingen 
door elkaar169.  Uiteindelijk werd het mandaat van de financiële commissie van 
de programmering eind mei 1961 bevestigd en uitgebreid.  Zij moest de 
regering die hervormingen voorstellen die zij geschikt achtte om de werking 
van de financiële markten te verbeteren en om 's lands financiële middelen ten 
volle te kunnen inzetten voor een groter volume investeringen170.  Voorts 
moest ze voorstellen doen nopens de werking van de raadgevende instellingen, 
zowel de Hoge Raad van Financiën als de Raad voor Kredietinstellingen.  Ten 
slotte zou de samenstelling van de commissie opnieuw worden bekeken, zodat 
alle geledingen van het financiële bestel er in waren vertegenwoordigd.  De 
samenstelling werd uiteindelijk een staalkaart van de diverse medespelers op 
het financieel-economische schouwtoneel: de Bank, diverse kabinetschefs, het 
Bureau voor Economische Programmatie, het Ministerie van Financiën, de 
Openbare Kredietinstellingen, de Bankcommissie, de Belgische Vereniging der 
Banken, de vakgroep Privé-Spaarkassen, de Beroepsvereniging der Verzeke-
ringsmaatschappijen en het Verbond der Belgische Nijverheid.  Onder de 
prominenten die gekozen werden vanwege hun bijzondere bevoegdheid op 
financieel gebied fungeerden hoofdzakelijk hoogleraren171. 
 Op 31 mei 1961 schreef De Voghel aan baron Albert Kervyn de 
Lettenhove, directielid van het Bureau voor Economische Programmatie 
waaronder de financiële programmeringscommissie de facto ressorteerde, dat er 
geen dubbelzinnigheid mocht bestaan, dat de twee commissies niet simultaan 
konden werken en dat "onze" commissie diegene was die in de regerings-
verklaring was omschreven172.  Zodoende werd de financiële programmerings-
commissie de facto geruisloos opgedoekt.  Alhoewel de commissie niet bevoegd 
was voor fiscale problemen vroeg Dequae privatim het advies van De Voghel 
over de toen op stapel staande fiscale hervorming173. 
 Op 20 juni 1961 werd de commissie plechtig geïnstalleerd door Dequae 
en François Tielemans, adjunct-minister.  Benevens De Voghel was de Bank 
erin vertegenwoordigd door Roland Beauvois, chef van de Studiedienst, 
Godelieve Van Poucke, secretaris van de Raad voor Kredietinstellingen en 
Jacques Mertens de Wilmars als een van de prominenten die speciaal bevoegd 
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waren op financieel gebied174.  Frans Junius, Edward Thielemans en Conrad 
Reuss, leden van de Studiedienst van de Bank, fungeerden als verslaggevers.  
Naast de vaste leden, die doorgaans deel uitmaakten van gespecialiseerde 
werkgroepen binnen de commissie, nodigde De Voghel nog talrijke personen 
uit de fine fleur van het Belgische financiële establishment uit.  Tijdens die 
hearings en in de werkgroepen werden aldus zeer uiteenlopende visies inzake 
economisch beleid ontwikkeld175, hetgeen meebracht dat de goedkeuring van 
het verslag door de leden, in hun persoonlijke naam, op het verslag in zijn 
geheel betrekking had en niet op ieder afzonderlijk en eventueel uit zijn 
verband gerukt voorstel176. 
 Op 3 oktober 1961 maakte De Voghel een tussentijds verslag over aan 
Dequae en op 27 oktober gaf hij mondelinge toelichting aan de leden van het 
Ministerieel Comité voor Economische en Sociale Coördinatie.  Een en ander 
bracht mee dat Dequae op 16 november een nauwkeurige opsomming gaf van 
de vraagstukken waarover de Commissie-De Voghel bij voorrang concrete 
voorstellen moest uitwerken177.  Van de Commissie verwachtte hij ook dat ze 
maatregelen zou bedenken om de investeringen aan te wakkeren.  In dit 
verband vroeg de minister een advies over: de wetten op de economische 
expansie, het beleid ter bevordering van de autofinanciering van de bedrijven 
en andere technische mogelijkheden om de investeringen te bevorderen.  Aan 
de studie van de financiële programmering wilde hij eveneens prioriteit doen 
verlenen.  De studie moest voorstellen bevatten inzake het statuut van de 
instellingen die belast waren met de tenuitvoerlegging van die 
programmering178, met name: de reorganisatie van de Hoge Raad van 
Financiën, die van de Raad voor Kredietinstellingen alsmede de eventuele 
centralisatie van de prudentiële controle op de financiële instellingen van de 
privé-sector.  Tevens vroeg de regering het advies over het statuut van de 
banken (bezit van aandelen en obligaties en het probleem van de autonomie 
van de bancaire functie179), van de verzekeringsmaatschappijen, van de 
privé-spaarkassen en de hypotheek-maatschappijen, over de financiering van 
de kleine en middelgrote bedrijven en over meer technische instrumenten om 
een sturend beleid op het gebied van de investeringen mogelijk te maken.  Op 
16 november 1961 wees de regering er nog op dat de nadruk op die 
prioriteiten niet betekende dat moest worden afgezien van de studie van 
andere problemen waarvan het interimverslag gewag had gemaakt.  De 
regering bedoelde de investeringsbanken, de werking van de effectenbeurzen, 
de controle van de holdings, de voorlichting van de beleggers, de coördinatie 
van de organen die sociale spaarfondsen beheerden, de organisatie van de 
geldmarkt, de vervolmaking van de monetaire instrumenten en de 
actiemiddelen van het Rentenfonds. 
 Tijdsgebrek zorgde ervoor dat de eerste Commissie-De Voghel aan die 
laatste waslijst met financiële problemen niet meer toekwam.  Ze zouden 
behandeld worden door volgende Commissies-De Voghel.  Het laatste item, de 
(re)organisatie van de geldmarkt en het monetaire beleidsinstrumentarium, wist 
De Voghel via stille diplomatie van de agenda af te voeren.  De Bank 
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beschouwde dit als een territorium dat ze bilateraal met de regering bezette en 
wenste daaromtrent geen discussies aan te gaan met particuliere financiële 
instellingen of professoren, al waren ze dan nog zo bevoegd op financieel 
gebied. 
 De Voghel bracht het directiecomité geregeld op de hoogte van de 
vorderingen van de commissie.  In december 1961 berichtte hij over een aantal 
hete hangijzers: het statuut der banken, de centralisatie van de controle op de 
instellingen uit de privé-sector, de Hoge Raad van Financiën en de Raad voor 
Kredietinstellingen.  In de Commissie overwoog men een zekere versoepeling 
van de bepalingen van artikel 14 van het Koninklijk Besluit 185 van 9 juli 1935 
in verband met het aanhouden van aandelen of obligaties van commerciële 
vennootschappen door de banken.  De uitdrukkelijke voorwaarde daartoe was 
wel dat de autonomie van de banken verzekerd was.  Twee maatregelen 
werden in overweging genomen om die autonomie te verankeren.  De eerste 
beoogde een directe of indirecte controle van de banken door de holdings te 
vermijden en de tweede de onafhankelijkheid van de leiding van de banken te 
vrijwaren.  Om te beletten dat de financiële vennootschappen de banken direct 
of indirect controleerden, suggereerden sommige leden om die holdings te 
verbieden een deel van het kapitaal van de banken te bezitten.  De Voghel 
pleitte voor een meer genuanceerde aanpak om te vermijden dat de 
verspreiding van de effecten tot gevolg zou hebben dat ze in buitenlandse 
handen zouden vallen of in die van een coalitie van belangen.  Om de 
onafhankelijkheid van de leiders van de banken te verzekeren, schoven 
sommige leden van de commissie verregaande voorstellen naar voren: een 
"institutionalisering" van de belangrijkste banken via het toekennen van een 
benoemingsrecht aan de overheid.  Een dergelijke officiële tussenkomst had 
volgens De Voghel kunnen worden vermeden indien de onderhandelingen van 
voorzitter van de Bankcommissie de Barsy over een algemeen protocol tot een 
goed einde waren gebracht.  Een andere idee, een officiële goedkeuring 
("agréation") door de Bankcommissie, kwam ook op tafel.  Ze zou geen politiek 
maar een technisch karakter hebben180. 
 Van haar kant botste de idee van de centralisatie van de controle van de 
financiële instellingen van de privé-sector bij de Bankcommissie op heel wat 
weerstand bij de verzekeringsmaatschappijen en de privé-spaarkassen.  De 
Bank was niet direct in deze kwestie geïnteresseerd maar principieel had ze 
geen enkele reden om zich tegen de voorgestelde rationalisatie te verzetten.  
Toch zouden de privé-spaarkassen wellicht bij de Bank blijven lobbyen omdat 
gouverneur Ansiaux voorzitter was van het toenmalige controle-orgaan, het 
Centraal Bureau voor de Kleine Spaarders. 
 Sommige leden van de Commissie hadden met het idee gespeeld de 
Raad voor Kredietinstellingen op te doeken en diens taak te laten overnemen 
door de (hervormde) Hoge Raad van Financiën.  Deze was opgericht bij 
Koninklijk Besluit van 31 januari 1936, maar sedert 1940 praktisch in onbruik 
geraakt.  De Voghel had, naar hij hoopte, dit voorstel afgeblokt181.  Toch was 
hij er niet zeker van dat hij een unaniem akkoord zou verkrijgen om 
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afzonderlijke secretariaten te handhaven.  Met het oog op een betere 
coördinatie hadden leden van de commissie één secretariaat of in alle geval een 
zeer nauwe samenwerking tussen de beide raden voorgesteld.  Andere 
nieuwlichters vroegen volgens De Voghel zelfs de oprichting van een 'college' 
van regeringscommissarissen bij de openbare kredietinstellingen.  Hoe dan 
ook, De Voghel bleef streven naar 'redelijke oplossingen'.  Hij was vooral 
bezorgd over de plannenmakerij in verband met de Hoge Raad van Financiën 
omdat de Bank daar uiteraard weinig in de pap zou te brokken hebben. 
 Heel wat leden van de Commissie waren van oordeel dat de 
bevoegdheid van de Hoge Raad zich ook moest uitstrekken tot het monetaire 
beleid, zodat dit in de financiële programmering kon worden ingebed.  
Enerzijds was het voor de Bank moeilijk om de monetaire problemen uit het 
vaarwater van de Hoge Raad te houden aangezien het monetaire beleid 
ongetwijfeld een belangrijke rol in de programmering zou spelen, anderzijds 
was het zeer gevaarlijk om het bevoegdheidspakket van de Raad tot de 
monetaire politiek uit te breiden: de monetaire problemen zouden dan immers 
in aanwezigheid en met de medewerking van de diverse sectoren van de privé-
economie onder de loep worden genomen.  De Voghel had de idee gelanceerd 
dat de aanwezigheid van de gouverneur in de Hoge Raad garant stond voor het 
feit dat de monetaire aspecten van de programmering op een 'natuurlijke wijze' 
in aanmerking zouden worden genomen.  De Voghel was er zich wel van 
bewust dat het voorzitterschap van de Hoge Raad niet voor de Bank in de wieg 
was gelegd.  De minister van Financiën zou die voor zich opeisen.  Wel zou er 
een vice-voorzitter komen en De Voghel hoopte dat de gouverneur de 
uitverkoren kandidaat zou zijn.  Inzake coördinatie zou dit een gelukkige keuze 
zijn.  Voorts wenste de Bank dat zij, net als voor de Raad van Krediet-
instellingen, het secretariaat van de Hoge Raad zou mogen uitoefenen.   
 De voorstanders van 'radicale hervormingen', die tevens pleitten voor de 
creatie van een planorgaan met verregaande bevoegdheden zouden wellicht 
geen voorstellen doen inzake het vice-voorzitterschap, maar zouden dan wel 
een permanent secretariaat claimen dat door een eersterangsfiguur met 
uitgebreide bevoegdheden zou worden gerund.  In hun overtuiging moest de 
Bank 'betrokken' worden bij de financiële programmering, maar zij mocht er 
niet de leiding van nemen.  De protagonisten van dat idee gaven wel toe dat 
het monetaire beleid tot dusver op een 'behoorlijke wijze' was gevoerd, maar ze 
vreesden dat de Bank een 'anti-expansionistisch' beleid zou voeren, alhoewel ze 
dat niet met zoveel woorden durfden te zeggen.   
 De Voghel was van oordeel dat de Bank niet de eerste viool hoefde te 
spelen in de Hoge Raad: hij zou toch maar een raadgevend orgaan zijn, er was 
al een intensieve samenwerking tussen de Bank en Financiën, de regentenraad 
was een ideaal trefpunt met de diverse sectoren van de economie en last but not 
least was het essentieel dat de Bank haar vrijheid van handelen in haar eigen 
domein kon handhaven.  Voor alles moest men in zijn ogen ervoor zorgen dat 
de Hoge Raad niet omgevormd werd in een beslissingsorgaan dat een beleid 
kon opleggen.  Andere leden van het directiecomité van de Bank vroegen zich 
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af of de Hoge Raad, een weliswaar louter raadgevend orgaan, waarin nochtans 
vele sectoren waren vertegenwoordigd, geen hinderpaal zou vormen voor de 
voortzetting van een doeltreffend financieel en monetair beleid.  Kritiek en 
aanbevelingen allerhande zouden er ongetwijfeld worden gespuid.  De vraag 
rees of er naast het Bureau voor Economische Programmatie geen financieel 
Programmatiebureau moest komen om de overheid te assisteren en voor te 
lichten.  Zodoende zouden de algemene economische beleidsbeslissingen in 
handen blijven van diegenen die ervoor verantwoordelijk waren, de regering en 
de Bank.  De Voghel antwoordde dat die suggestie inderdaad tijdens de 
werkzaamheden was onderzocht maar dat ze niet in aanmerking was genomen; 
het was immers belangrijk de openbare en privé-sector met elkaar te 
confronteren.  Als lid van de Hoge Raad zou de Bank haar beleid kunnen 
uitleggen en verdedigen.  Dit woog uiteraard niet op tegen het verlies van 
beslissingsmacht.  Om de hele zaak af te ronden onderstreepte het directie-
comité de dwingende noodzaak voor de Bank om het discontobeleid, de 
wisselkoerspolitiek en het instrument van de monetaire reserve stevig in eigen 
handen te houden.  De claim van de Bank op het secretariaat moest De Voghel 
afwegen tegen het vice-voorzitterschap, zo niet in rechte, dan toch in feite. 
 Op 31 maart 1962 gaf De Voghel het verslag aan de regering af.  Het 
rapport ging uit van de vaststelling dat de investeringen in een nabije toekomst 
moesten toenemen en dat een stijging van de spaarcoëfficiënt daartoe nodig 
was182.  Anders zou het gezamenlijk aanbod van financiële middelen niet 
volstaan om de totale investeringen te dekken183.  Omdat de begrotings-
problemen van de Staat een fundamentele hausse van de rentetarieven in de 
hand werkten, stelde het verslag dat de sanering van de openbare financiën een 
conditio sine qua non was om een expansiebeleid te kunnen voeren184.  Naast deze 
macro-economische beschouwingen formuleerde het verslag een rits 
aanbevelingen in particuliere domeinen: de autofinanciering van de bedrijven, 
de afschrijvingen, de rentesubsidies en de staatsgarantie, het wettelijk statuut 
der banken, de bevordering van het girale betalingsverkeer185 en voorstellen 
voor de hervorming van het beurswezen186.  Ten slotte bevat het verslag een 
serie beschouwingen over de coördinatie- en controle-organen. 
 Laatstgenoemde proposities stelden alleen een grotere doeltreffendheid 
van de bestaande adviesorganen voor, niet de creatie van nieuwe187.  Inzake 
financiële programmering stelde de Commissie voor de Hoge Raad van 
Financiën te reorganiseren.  Niet alleen de Bank had toen geen hoge pet op 
van deze Hoge Raad en vond dat het succes van het kredietbeleid in ruime zin 
en van het monetaire beleid in het bijzonder niet afhing van het bestaan van 
een dergelijke Raad188.  Ook de Commissie was van oordeel dat het 
vooroorlogse experiment189, ondanks de zeer uitgebreide adviesbevoegdheden 
in de financiële sfeer, een mislukking was geweest 190.  Toch gingen er in de 
Commissie stemmen op om de adviesbevoegdheid van de Raad uit te breiden 
tot het beheer van de staatsfinanciën, de Schatkist, de fiscale politiek en het 
monetaire en valutabeleid.  Daarbij zou weliswaar een voldoende beheers-
autonomie gelaten worden aan de Nationale Bank en het Belgisch-Luxemburgs 
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Instituut voor de Wissel, die verantwoordelijk bleven voor de geld- en 
valutapolitiek in het algemene kader van de economische en financiële 
programmering zoals die door de regering werd uitgewerkt191.  Een 
meerderheid van de leden vond evenwel, mede onder invloed van voorzitter 
De Voghel, dat een met al die machten beklede Raad bijna in de plaats van de 
regering zou komen.  Volgens de uiteindelijke voorstellen van de Commissie 
zou hij het trefpunt moeten worden van de vertegenwoordigers van de 
regering en van alle financiële instellingen, zowel particuliere als openbare.  De 
Raad zou belast worden met de studie van de financiële implicaties van de 
economische programmering en zou aan de regering de nadere omstan-
digheden van de financiële politiek schetsen die vereist was om de beoogde 
investeringsdoelstellingen te bereiken192.  Deze coördinatie van alle openbare 
en privé-kredietinstellingen - ook de monetaire - door de Hoge Raad onder 
voorzitterschap van de minister van Financiën hadden de socialisten al in 1959 
als alternatief voor de nationalisering van de financiële sector voorgesteld193. 
 De Bank vond het van cruciaal belang dat de Raad voor 
Kredietinstellingen behoorlijk functioneerde.  Zij nam dat standpunt wellicht 
in omdat de gouverneur deze raad presideerde en zodoende invloed kon 
uitoefenen op de rentevorming van de kasbons en obligaties.  De Commissie 
stelde voor de statuten van de in 1937 opgerichte Raad voor Krediet-
instellingen aan te passen om hem doeltreffender te maken194.  De naam van 
deze Raad was slecht gekozen want hij omvatte enkel openbare krediet-
instellingen.  Pas in 1967, in het kielzog van de tweede Commissie-De Voghel 
zou de Raad herdoopt worden in Raad voor de Openbare Kredietinstellingen 
(ROKI).  In het verslag van 1962 werd voorgesteld deze Raad uit te breiden 
met openbare kredietinstellingen die allengs belangrijker waren geworden195, 
zijn informatie te verbeteren196 en zijn taak beter te preciseren. 
 Ten slotte stelt de Commissie "een zekere eenmaking van het 
controlestelsel van de financiële instellingen van de particuliere sector" voor rond de 
Bankcommissie, in weerwil van de oppositie van de verzekerings-
maatschappijen en de privé-spaarkassen197.  De controle op de verschillende 
categorieën financiële instellingen was immers erg versnipperd: het Ministerie 
van Financiën oefende toezicht uit op de OKI's, het CBKS op de privé-
spaarkassen, het Ministerie van Economische Zaken op de verzekerings-
maatschappijen en de Bankcommissie op de banken en de gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen.  De BSP, in 1962 één van de regeringspartners, wilde al in 
1959 ook de holdings, de verzekeringsmaatschappijen en de privé-spaarkassen 
onder het toezicht van de Bankcommissie plaatsen198. 
 Op 8 juni 1962 hield De Voghel een uiteenzetting over het verslag in het 
MCESC.  Zijn betoog werd met gespannen aandacht gevolgd199.  Toch 
aarzelde premier Lefèvre om de voorgestelde veranderingen ten uitvoer te 
leggen alvorens het parlement zich over de fiscale hervorming had 
uitgesproken.  Dequae van zijn kant ging ermee akkoord dat de tijd nog niet 
rijp was voor een gezamenlijk financieel hervormingsplan, maar de hervorming 
van de twee adviesraden, Hoge Raad van Financiën en Raad voor 
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Kredietinstellingen, moest wel onverwijld plaatsvinden200.  Tevens zou hij zijn 
departement laten onderzoeken of bestaande koninklijke besluiten konden 
worden aangepast zonder voorafgaand optreden van het Parlement201.  Tijdens 
een gesprek met De Voghel aarzelde Dequae tussen twee alternatieven wat 
later studiewerk en voorbereiding van (wet)teksten betrof: de onmiddellijke 
(her)oprichting van de Hoge Raad van Financiën - aan wie deze werkzaam-
heden zouden worden opgedragen - of een verlenging van het mandaat van de 
Commissie.  Pas in 1967 werd voor de tweede optie gekozen. 
 In november 1962 vroeg Dequae dat De Voghel het voorzitterschap 
zou aanvaarden van een beperkte werkgroep, bestaande uit leden van de 
Commissie, in feite vooral kabinetschefs, die concrete voorstellen zouden 
formuleren en wetteksten voorbereiden202.  In het directiecomité verklaarde De 
Voghel dat de bijwerking van het statuut van de Hoge Raad van Financiën en 
de Raad voor Kredietinstellingen er wellicht op geen grote hinderpalen zou 
stuiten.  De hervorming van de controle-organen, de autonomie van de 
bankfunctie, de controle op de holdings waren volgens De Voghel andere 
koek.  Enige maanden later203 bracht De Voghel in het comité verslag uit over 
de ontwerp-conclusies die de beperkte werkgroep had opgesteld.  Hij bleef 
vooral stilstaan bij kwesties die voor de Bank van belang waren.  In de 
werkgroep bestond er min of meer een consensus om het vraagstuk van de 
overheidsfinanciën uit het bevoegdheidspakket van de Hoge Raad van 
Financiën te lichten.  Evenmin als de voltallige commissie slaagde de 
werkgroep er echter in een unaniem besluit te nemen wat de uitbreiding van de 
bevoegdheid tot het monetaire beleid en de valutapolitiek betrof204.  De 
Voghel had zijn slag dus blijkbaar nog niet definitief thuisgehaald.  Ten aanzien 
van de Raad voor de (openbare) Kredietinstellingen lagen de voorstellen van 
de werkgroep precies in de lijn van de verslagteksten.  Ten slotte sprak de 
werkgroep zich uit voor een vereenvoudiging van de controle van de financiële 
instellingen uit de privé-sector in één orgaan, de Bankcommissie. 
 Eind mei 1963 stelde De Voghel het eindrapport van de beperkte 
werkgroep ter beschikking van minister Dequae en adjunct-minister Henri 
Deruelles205.  In november 1963, ruim anderhalf jaar na de publicatie van het 
verslag, was er nog niet veel terechtgekomen van de aanbevelingen van het 
verslag en de voorstellen van de werkgroep.  In de Kamercommissie voor 
begroting interpelleerde een lid minister Dequae.  De volksvertegenwoordiger 
was van mening dat om het even welke economische programmering dode 
letter zou blijven als "men zich niet beijvert om de besluiten van de Commissie-
De Voghel in de praktijk om te zetten".  Zou men resultaten boeken in weerwil van 
"de slechte wil van de belanghebbende financiële kringen"206?  In zijn antwoord wees de 
minister op volgende realisaties: een nieuwe hervorming van de geldmarkt eind 
1962, de afschaffing van het zegelrecht van 2 frank op de cheques207, een 
versoepeling van de gebruiksvoorwaarden van de spaardeposito's en de 
postchequerekeningen, selectievere criteria bij het toepassen van de wetten van 
17 en 18 juli 1959 op de economische expansie, oprichting van de Nationale 
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Investeringsmaatschappij (NIM)208 en hervorming van de directe belastingen 
en van de omzetbelasting. 
 Al met al een vrij mager resultaat, te meer daar de Commissie geen echte 
aanbevelingen had gedaan betreffende de geldmarkt en ze in feite niet bevoegd 
was voor fiscale problemen.  Wel had ze zijdelings gewezen op verschillende 
fiscale bepalingen die de financiering van de economie zouden kunnen 
verstoren.  De Commissie209 had haar onderzoek niet doorgedreven, vermits 
de regering hieromtrent zelf voorstellen deed in haar ontwerp voor fiscale 
hervorming210.   
 Eerste minister Lefèvre drukte er zijn spijt over uit dat hij zich nog niet 
had kunnen bezighouden met het verslag, noch met de aanbevelingen van de 
beperkte werkgroep.  De regering had blijkbaar wel wat anders aan haar hoofd.  
Ook in de loop van 1964 was men nog niet ver opgeschoten.  Wel lagen er 
wetsontwerpen in de lade over de hervorming van de Raad voor Krediet-
instellingen en het openbaar beroep op het spaarwezen door financiële 
instellingen die, via bijzondere technische formules, zich tot dusver hadden 
weten te onttrekken aan om het even welke wettelijke controle.  Voorts was 
een werkgroep onder de paraplu van het CBKS druk bezig om een nieuw 
statuut voor de privé-spaarkassen uit te tekenen, waarbij de aanbevelingen van 
de Commissie de leidraad waren211.  De wet van 10 juni 1964 op het openbaar 
beroep op het spaarwezen liet ook de bovengenoemde kapers uiteindelijk in 
het gareel van de Bankcommissie lopen.  Op 24 februari 1965 werd een 
wetsontwerp bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend, om het 
Koninklijk Besluit 42 van 15 december 1934 inzake de controle op de privé-
spaarkassen en de wet van 7 december 1934 die het CBKS had opgericht, te 
moderniseren.  Hete hangijzers, zoals het statuut der banken (aanhouden van 
aandelen en obligaties, kredieten op halflange en lange termijn, de autonomie 
van de bankfuncties), dat van de verzekeringsmaatschappijen, de Hoge Raad 
van Financiën, de holdings en de controle van de financiële instellingen van de 
privé-sector, schoof de regering Lefèvre-Spaak die trouwens aan het einde van 
haar regeerperiode was, nog wat voor zich uit. 
 De nieuwe regering Harmel-Spinoy (27 juli 1965 - 11 februari 1966) 
nam de draad weer op in haar regeringsverklaring.  Ze vroeg De Voghel 
aanvullende problemen te onderzoeken en hervatte, in een gewijzigde vorm, 
aanbevelingen uit het verslag van 1962 over de aandelenmarkt, met name een 
ruimere keuze van de beleggingsmogelijkheden der banken.  Volgens de Bank 
was dit echter een politiek probleem en ze had bezwaren tegen het loskoppelen 
van dit voorstel uit het gezamenlijke pakket voorgesteld in 1962.  Voor de 
nieuwe thema's, aldus De Voghel aan adjunct-minister Scokaert, zou de 
Commissie een vol jaar moeten uittrekken.  Alhoewel er nog enkele contacten 
waren tussen De Voghel en de nieuwe regering om de aanbevelingen van de 
Commissie van 1962 verder uit te werken, kwam er niets van terecht.  Een en 
ander had wellicht te maken met het feit dat die regering het maar zes maanden 
uitzong.   
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De oprichting van de Nationale Investeringsmaatschappij (NIM) 
 
 In 1951 was een voorstel om de NMKN in aandelen van nieuwe 
bedrijven te laten beleggen en haar zo als een soort publieke 
investeringsmaatschappij te laten functioneren door de werkgevers in de CRB 
afgewezen212.  Het idee van een nationale investeringsmaatschappij was in 1959 
opnieuw op scepsis en verdeeldheid bij de sociale partners in de CRB gestuit.  
De rooms-blauwe regering Eyskens van 1958-1961 bereikte weliswaar een 
compromis over zo'n maatschappij - de openbare en de privé-sector zouden 
elk de helft financieren - maar tot een daadwerkelijke oprichting kwam het 
niet213.  Een nationale investeringsmaatschappij, waarvan ook al sprake was in 
het rapport De Voghel-Janne naar aanleiding van de crisis rond de 
Eenheidswet, werd nogmaals aanbevolen in het rapport van de eerste 
Commissie-De Voghel.  De regering Lefèvre-Spaak richtte de Nationale 
Investeringsmaatschappij (NIM) uiteindelijk op in 1962.  Ze moest kapitaal 
leveren aan vennootschappen die niet over de draagkracht beschikten om 
leningen aan te gaan of die geen toegang tot de kapitaalmarkt langs de normale 
wegen hadden.  Het aanmoedigen van de industriële vernieuwing en het 
mogelijk maken van aanpassing aan snellere economische evoluties door het 
verlenen van 'risicokapitaal' vormden belangrijke oogmerken van een dergelijke 
maatschappij214. 
 In de memorie van toelichting bij de wet tot oprichting van de NIM 
stond de Bank vermeld als een van de financiële instellingen van openbaar nut 
die in deze maatschappij konden participeren215.  Hoewel de Bank nota's met 
technische opmerkingen over het wetsvoorstel had laten opstellen, voelde ze er 
niets voor om zelf op het kapitaal in te tekenen.  Om niet de indruk te geven 
zich te engageren zag ze er zelfs van af deze zakelijke opmerkingen in verband 
met de NIM kenbaar te maken216.  Marcel D'Haeze, kabinetschef van minister 
van Financiën Dequae, had echter van deze laatste de opdracht gekregen om 
contact op te nemen met de Bank, de NMKN, de ASLK en de NKBK over 
hun mogelijke intekening op het kapitaal van de NIM.  Dit bedroeg in totaal 
2 miljard frank, waarvan de Staat en de OKI's 1,5 miljard moesten dragen217.  
De Bank weerde D'Haeze's voorstel af door te verwijzen naar haar statuten en 
haar eigen karakter van centrale bank218.  Wel zette ze zich in om een regeling 
te bewerkstelligen in verband met de deelnemingen in het kapitaal van de NIM 
door de NMKN, de ASLK, het Gemeentekrediet, de NKBK en de Nationale 
Kas voor Bediendenpensioenen (NKBP)219. 
 
Economische programmering en conjunctuurbeleid 
 
 Het concept van de economische programmering was begin jaren '60 in 
volle ontwikkeling.  Naar aanleiding van het eerste programma voor 
economische expansie presenteerde professor en senator Janne in juni 1963 als 
verslaggever in de senaat een overzicht van de economische programmering in 
België.  In Jannes ogen strekte een programmeringsbeleid ertoe een coherente 
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economische expansie mogelijk te maken.  Dat wil zeggen dat de 
vooruitzichten en intenties van de publieke en privé-bedrijven enerzijds en van 
de vakbonden anderzijds op elkaar afgestemd zouden worden.  Door het 
parlement goedgekeurde wetten moesten de doelstellingen vastleggen, de 
regering (en niet alleen de 'technocratie') diende ze uit te voeren, terwijl de 
bedrijfsvoering, waaronder investeringen, een taak van de bedrijven was.  Hij 
noemde als wegbereiders van zo'n beleid uitdrukkelijk de New Deal van 
Franklin D. Roosevelt, het Plan van de Arbeid van de Belgische socialisten in 
de jaren dertig, het aanvaarden in 1954 van de 'soepele planning' door het 
ABVV als fundament van haar economische actie en de stellingname van de 
BSP ten gunste van een 'democratische en socialistische planning' in 1959.  In 
de creatie van een Ministerie voor Nationale Bevoorrading in 1946, de 
oprichting van grote petroleumraffinaderijen met de hulp van aanzienlijke 
NMKN-kredieten met staatsgarantie, het aanbieden van financiële stimuli zoals 
lage rentevoeten, staatsgarantie, fiscale begunstiging van investeringen in 1953, 
1955 en 1959, de oprichting van het Programmatiebureau in 1959, het creëren 
van het Nationaal Comité voor Economische Expansie in 1960, het 
vijfjarenplan voor openbare investeringen in datzelfde jaar en de Eenheidswet 
van 1961 zag Janne concrete aanlopen daartoe.  De rooms-rode regering 
Lefèvre-Spaak beschouwde hij als de eerste om dit programmeringsbeleid 
daadwerkelijk te realiseren.  De versterking van het Programmatiebureau, zeer 
gunstige voorwaarden voor de afschrijvingen, de techniek van het 'economisch 
budget' - een voorafspiegeling van de nationale rekeningen - om zonodig 
jaarlijks het economische programma bij te sturen en de installatie van de NIM 
zouden deze politiek echt op de sporen zetten.  Janne hoopte in een volgend 
programma meer dan de eenentwintig betrokken sectoren in te schakelen om 
een verfijnder beleid te kunnen voeren. 
 Het liberale parlementslid August De Winter bracht hiertegen in dat de 
nieuwe programmering even goed voortvloeide uit wat zijn eigen partij 
daarover had voorgesteld.  Volgens Janne echter was de planning eerder een 
methode dan een doctrine. Al naargelang het om een planning voor het 
kapitalisme, fascisme of een totalitair socialisme ging, kon de inhoud immers 
zeer verschillen.  Dat Janne naar eigen zeggen blij was dit te kunnen preciseren, 
bewijst dat het toch duidelijk een ideologisch gevoelig thema bleef.  Het 
'vaderschap' over dit economisch concept valt inderdaad niet eenduidig vast te 
stellen.  Dan nog deelde niet iedereen dit enthousiasme voor de economische 
planning.  De liberale senator Roger Motz gaf Janne na diens uiteenzetting 
sterk weerwerk en bepleitte eerder een indicatieve programmering om de 
inspanningen van de overheid te coördineren.  Uiteindelijk zou volgens hem 
toch vooral het privé-initiatief voor economische groei zorgen en lokte 
ongebreidelde aanwakkering van de bestedingen slechts inflatie uit220. 
 In 1964 bevond de economie zich in een staat van oververhitting, die de 
werkloosheid tot een minimum reduceerde en door de krapte op de 
arbeidsmarkt, met name in de bouwsector, de lonen de hoogte injoeg.  Voor 
de Bank vormde dit een aanleiding tot bijstelling en aanvulling van haar 
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monetair beleid (zoals hoofdstuk 3 laat zien).  Tijdens een vergadering van het 
Monetair Comité van de EEG had De Voghel het over het verloop van de 
inkomens.  Dit schiep een probleem wat de conjunctuurpolitiek betrof.  De 
koppeling van lonen en salarissen aan het indexcijfer van de kleinhandels-
prijzen riep eveneens vragen op.  De andere leden van het Monetair Comité, 
inclusief voorzitter Emile van Lennep, vielen De Voghel bij en ondervoorzitter 
van de Europese Commissie Marjolin plaatste op advies van het Comité de 
kwestie op de agenda van de Raad van Ministers van de EEG.  Deze besloot 
de verschillende aspecten van de inkomenspolitiek in de EEG te bestuderen. 
 Nationaal werd op dit vlak eveneens een en ander ondernomen.  Henri 
Simonet, de kabinetschef van minister van Economische Zaken en Energie 
Antoon Spinoy, meldde aan De Voghel de bezorgdheid van de minister over 
de prijs- en loonpolitiek en vroeg de steun van de Bank voor de voorbereiding 
van een nationale arbeidsconferentie.  Spinoy vreesde dat de krediet-
beperkingen van de Bank niet volstonden om lonen en prijzen te drukken.  
Het Nationaal Comité voor Economische Expansie, dat hij al officieus had 
gepolst, had voorgesteld de betaling van een deel van de lonen uit te stellen om 
de consumptie af te remmen en het sparen te bevorderen.  De Voghel voelde 
daar wel iets voor, omdat alleen een matiging België's concurrentiekracht 
verzekerde en omdat periodes van hoogconjunctuur dienden aangegrepen te 
worden om reserves op te bouwen voor wanneer een ommekeer intrad.  
Technische hulp, in tegenstelling tot politieke verantwoordelijkheid, kon de 
Bank volgens hem niet weigeren en het directiecomité volgde hem daarin221. 
 Op 24 augustus had een beperkte vergadering plaats met de leiders van 
de vakbonden, die er zelf ook van overtuigd waren dat een matigingspolitiek 
voor de hand lag.  De Bank hielp bij de samenstelling van een dossier met een 
gefundeerde argumentatie waarmee ze hun organisaties konden overtuigen.  
Die argumentatie vertrok van het veilig stellen van de Belgische concurrentie-
positie en handelsbalans.  Een herstel van de overheidsfinanciën en een 
restrictief kredietbeleid volstonden hiervoor niet.  Het ging erom ook een 
inkomensbeleid te voeren dat rechtstreeks op de consumptie inwerkte en elke 
spanning voorkwam222.  Zo overwoog Nederland, dat geconfronteerd was met 
hetzelfde probleem, de formule van een participatiefonds in de onder-
nemingen.  Daarin zou een deel van het loon of salaris van de werknemers 
belanden waardoor het verbruik beperkt bleef ten gunste van het sparen223. 
 Zowel minister van Financiën Andries Dequae, Simonet en zijn minister 
Spinoy, als baron Kervyn de Lettenhove, secretaris-generaal van het Bureau 
voor Economische Programmatie, stemden in met het dossier dat De Voghel 
had toegestuurd.  Op 2 september had een vergadering plaats van het NCEE 
met telkens twee vertegenwoordigers van het VBN, het ACV en het ABVV, 
met minister Dequae en met zijn collega Léon Servais van Tewerkstelling en 
Arbeid.  De Voghel nam er als technisch adviseur aan deel zonder zich in de 
onderhandelingen zelf te mogen mengen224.  De regering verscherpte de 
prijzenreglementering en trachtte de spanning op de arbeidsmarkt te 
verminderen door het binnenhalen van vreemde arbeidskrachten en het 
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opkrikken van de activiteitsgraad van de beroepsbevolking.  Meerdere 
vergaderingen van het NCEE wierpen evenwel geen echte vruchten af.  De 
vakbonden wisten in dat jaar wel loonsverhogingen en andere sociale 
voordelen in de wacht te slepen225.  Het overleg, dat deze keer op initiatief van 
de regering tot stand was gekomen en waar de Bank weer bij hielp, bleek 
opnieuw geen toverformule te zijn. 
 De matigingspolitiek die de Bank zelf mee propageerde, sloeg natuurlijk 
ook terug op haar eigen bedrijfsvoering.  Regent De Staercke van het VBN 
verklaarde tegenover Ansiaux dat de term 'matiging' zoals gebruikt tijdens de 
regentenraad voor de werkgevers alleen betekende dat de verhoging van de 
dividenden van de ondernemingen geen invloed op de verkoopprijzen mocht 
hebben226. 
 De politiek van de socialistische minister van Economische Zaken 
Antoon Spinoy in de regering Lefèvre-Spaak van 1961-1965 was gepaard 
gegaan met een economische hoogconjunctuur en de komst van multinationals 
die de gaten in de industrie hadden opgevuld.  Dit en de schaalvergroting van 
banken en bedrijven was een nieuw en onontkoombaar gegeven.  In 1965 
bejegende de Bankcommissie, anders dan vroeger bij fusieplannen, de fusie 
van de Bank van de Société Générale de Belgique, de Belgische Bankmaat-
schappij en de Bank van Antwerpen tot de nieuwe Generale Bankmaatschappij 
welwillend.  Het was immers nodig dat een Belgische bank ontstond die 
aangepast was aan de omvang van de industriële bedrijven en de EEG.  
Hoewel een fusie van holdings niet op stapel stond, betreurde de socialistische 
regent Henri Lemaire het dat de politieke macht zich ondanks de economische 
en financiële gevolgen bij dit alles afzijdig hield.  Hij beval een controle op de 
holdings en een hervatting van de werkzaamheden van de Commissie-De 
Voghel aan.  Industriële concentraties waren volgens regent Cool noodzakelijk, 
maar om monopolies te vermijden pleitte hij voor controlecomité's naar het 
model van het controlecomité van de elekriciteit227. 
 Op het vlak van de economische expansie, die er ruimschoots was 
geweest, hadden de structuurhervormingen, die in de socialistische doctrine 
vervat lagen, geen rol van betekenis gespeeld.  De daaropvolgende 
socialistische verkiezingsnederlaag in 1965 en de snelle val van de regering 
Harmel-Spinoy in 1966 bracht renardisten als Joseph Jean Merlot, Freddy 
Terwagne, André Cools en René Ewalenko sterker op de voorgrond.  Ook de 
gewestvorming kreeg toen vooral van de Waalse socialisten een duw in de 
rug228.  De politiek voor de ontwikkeling van de gewesten was namelijk stilaan 
een communautaire splijtzwam aan het worden en dreigde om te slaan in een 
regionalisering van het economische beleid zelf.  Van Waalse zijde klonk 
immers het verwijt dat Vlaanderen bevoordeeld werd, terwijl Eyskens, de 
ontwerper van dit beleid, het slechts als middel zag waarmee het noorden van 
het land zijn achterstand had kunnen inlopen tegen voorwaarden die overigens 
voor heel België gelijk waren229. 
 De stijging van de lonen gaf in 1966 in de regentenraad aanleiding tot 
een discussie over de index. Ze ging meer bepaald over de berekening van het 
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indexcijfer van de consumptieprijzen.  De weerslag daarvan op de 
bezoldigingen die de Bank zelf moest uitbetalen gaf aanleiding tot deze 
gedachtewisseling.  De duurzame consumptiegoederen waren over het 
algemeen goedkoper geworden, terwijl de prijzen van de landbouwproducten 
aan seizoenschommelingen onderhevig waren.  De Staercke vond dat een 
herziening van de indexberekening moest mikken op het verkleinen van het 
aandeel van landbouwartikelen, het vergroten van het aandeel industrie-
producten en het behouden van het aandeel diensten in de goederenkorf die 
voor die berekening in aanmerking werd genomen.  Directeur Beauvois 
geloofde niet dat een andere formule veel veranderde aan de bestaande 
resultaten en stelde dat de lonen ook zonder de koppeling aan de index zouden 
zijn gestegen.  De Staercke en Vandeputte betwijfelden dat, maar volgens 
regent Willy Schugens van het ABVV zouden de lonen zelfs verstard zijn 
indien hun evolutie alleen maar had afgehangen van indexaanpassingen.  Op 
verzoek van Vandeputte om meer aandacht voor de ontwikkeling van prijzen 
en lonen en de tussenkomst van de Bank daarbij, antwoordde deze dat ze alles 
had gedaan wat tot haar terrein behoorde: ze had gevraagd de kredietexpansie 
te matigen, de discontovoet verhoogd en herhaaldelijk opmerkingen gemaakt 
over de financiële situatie van de schatkist230. 
 
Het aanslepende steenkooldossier 
 
 Een ander heikel sociaal-economisch thema, het steenkooldossier, bleef 
aanslepen.  In 1961 was bij wijze van compromis een Directorium voor de 
Steenkoolnijverheid gecreëerd: de sector werd niet genationaliseerd, maar dit 
college van technici zou wel adviseren over een gezamenlijk en coherent 
steenkolenbeleid231.  Het beschikte over ruime bevoegdheden inzake prijzen, 
productieplanning, herschikkingen en coördinatie van de investeringen232.  Het 
Ministerieel Comité voor Economische en Sociale Coördinatie nam op 
13 november 1964 het verslag van het Directorium voor de Steenkool-
nijverheid over de kolenpolitiek op middellange termijn onder ogen.  Het 
verslag hield niet alleen de sluiting van nog enkele putten in, maar het 
Directorium vroeg tevens dat de conjuncturele stocks konden gewarranteerd 
worden buiten de door de Bank aan de financiële instellingen opgelegde 
kredietquota.  Gouverneur Ansiaux wees er echter op dat de voorgestelde 
verruiming van de toen geldende normen de matigingspolitiek zou 
ontzenuwen.  1964 was immers het eerste jaar waarin de Bank werkte met 
kwantitatieve kredietbeperkingen om de oververhitte economie te doen 
afkoelen.  Opnieuw weigerde ze haar eigen domein te laten betreden233. 
 De sluiting van steenkoolmijnen beperkte zich niet tot Wallonië, maar 
breidde zich vanaf 1965 met de opheffing van die van Zwartberg uit tot 
Limburg.  Sociale onrust was het gevolg, maar de regering ontwierp ook 
omschakelingsplannen om het verlies aan economische activiteit en de 
werkloosheid op te vangen.  Op een colloquium van de regering over de 
omschakeling van de mijnstreken begin 1966 met de leiders van de grote 
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banken, de NMKN, de NIM en het VBN was ook gouverneur Ansiaux 
aanwezig.  Hij wees erop dat de bedrijven die aan de herstructurering 
deelnamen geen te grote schuldenlast mochten opbouwen en dat overmatige 
kredietexpansie ten gevolge van de operatie diende te worden vermeden.  
Daartoe zou een gezamenlijke grens voor de kredietexpansie met voorrang 
voor de economisch om te schakelen gebieden kunnen gelden.  Een andere 
mogelijkheid was het aantrekken van spaargelden en het beter organiseren van 
hun bestemming: door de ASLK maximaal te helpen bij het inzamelen van 
kleine spaarvermogens, de NMKN meer vanuit de privé-sector te 
ondersteunen en een deel van de middelen van de privé-spaarkassen in te 
zetten voor de industrialisering in plaats van het woningkrediet.  De voorzitter 
van de Investeringsmaatschappij benadrukte het belang van de zelffinanciering.  
Premier Harmel vroeg de Bank om met de banken, de OKI's en de privé-
spaarkassen een gemeenschappelijk standpunt uit te werken234.  Het ruimere 
kader van deze problematiek was een kolfje naar de hand van De Voghel en 
zijn financiële commissie. 
 
De tweede financiële Commissie-De Voghel 
 
 Op 20 april 1966 vroeg de nieuwe minister van Financiën Robert 
Henrion, van de regering Vanden Boeynants-De Clercq, aan De Voghel een 
tweede commissie op te starten235.  De Bank was in deze commissie 
vertegenwoordigd door Roland Beauvois, ondertussen directeur geworden en 
door Godelieve Van Poucke, toen chef van het departement Studiën.  Jacques 
Baudewyns, Maurice Toussaint en Frans Junius, adviseurs bij het departement 
Studiën, waren verslaggevers236.  De werkzaamheden van de diverse werk-
groepen namen een aanvang in mei 1966 en werden in oktober 1967 afgerond.  
Partiële verslagen werden etappegewijs aan minister Henrion afgegeven237. 
 In het definitieve verslag, gepubliceerd op 5 december 1967, deed de 
Commissie aanbevelingen op het gebied van de markt van het (handels)papier 
met halflange looptijd, de werking van de beurs238 en het statuut van de 
effectenmakelaars, de investeringsbanken en de problemen van het 
risicodragend kapitaal, de coördinatie van de openbare kredietinstellingen239, de 
capaciteit van de kapitaalmarkt, de voorlichting van de aandeelhouders240 en 
het publiek, de coördinatie van instellingen uit de sociale zekerheid die sociale 
spaargelden beheren en het betrekken van de holdings bij de economische en 
financiële programmering241. 
 Tijdens de desbetreffende discussies in het directiecomité werd veel 
aandacht besteed aan de markt van het halflange papier, het risicokapitaal en 
de coördinatie van de organisatie van de overheidskredietinstellingen242.  In 
verband met de markt van het papier met halflange looptijd, dat kredieten aan 
de nijverheid vertegenwoordigde of dat betrekking had op uitvoertransacties, 
stelde de Bank dat zij zich niet tot mobilisering kon verbinden.  Haar 
interventies op die markt waren in beginsel niet uit te sluiten indien zij met het 
monetaire beleid strookten en als het de Bank vrijstond er de omvang en 
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voorwaarden van te bepalen243.  De Bank was het eens met de adviezen van de 
commissie waarbij ze preciseerde dat de interventies via het Herdiscontering- 
en Waarborginstituut (HWI) dienden te geschieden244. 
 In de werkgroep die de commissie oprichtte voor het thema 
'Investeringsbanken en problemen van het risicodragend kapitaal' wees 
Beauvois erop dat de financiële structuur van Belgische bedrijven tussen 1955 
en 1965 een zorgwekkend verloop vertoonde: een aanzienlijke stijging van het 
beroep op leningen en tegelijkertijd een afgetekende vermindering van de rol 
die de eigen middelen vervulden in de financiering van de ondernemingen.  De 
achteruitgang was zeer duidelijk wat de zelffinanciering betrof (vooral dan de 
gereserveerde winsten), van 81,5 procent naar 64,6 procent, terwijl de via 
emissie van aandelen verkregen middelen vrij stabiel bleven op 6,9 procent.  
Een en ander bracht mee dat het beroep op leningen gestegen was van 
11,6 procent in 1955 tot 28,5 procent in 1965245.  Beauvois stelde voor om een 
publiek of gemengd gemeenschappelijk beleggingsfonds op te richten met 
deelnemers uit de openbare en de particuliere sector.  Dat zou dan de 
besparingen van de kleine beleggers moeten kanaliseren246.  Als complement 
hiervan beval hij een optreden van de wetgever aan.  Die zou, net als de 
financiële instellingen, de ter beurze genoteerde industriële of commerciële 
bedrijven een solvabiliteitscoëfficiënt opleggen, met andere woorden een 
minimumverhouding tussen de eigen middelen en de schulden.  De 
Bankcommissie kon het controle-orgaan zijn.  Het voorstel-Beauvois was maar 
een van de vele waarover geen enkele consensus werd bereikt.  Met een zekere 
gelatenheid noteert de Commissie dan ook: "De verschillende voorstellen werden 
slechts opgetekend, maar niet aan een onderzoek onderworpen.  Naar voren gebracht door 
sommige leden, riepen zij vaak dadelijk bezwaren op bij andere leden.  Zij kunnen derhalve 
niet worden beschouwd als voorstellen die werden aangenomen, doch alleen als voorstellen 
waarvan nota werd genomen"247. 
 Met deze passage wilden de commissieleden wellicht rekening houden 
met de bekommernissen van René De Schutter, gewestelijk secretaris van het 
Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) die op 6 april 1967 aan De Voghel 
schreef dat "l'expérience récente montre en effet que le prestige de la commission que vous 
précidez est telle, qu'on n'hésite pas à l'utiliser indûment"248.  De eigen visie van De 
Schutter verklaart trouwens het voorbehoud van de commissie.  In een andere 
brief stelt hij dat het voorontwerp van het verslag alleen maatregelen voorstelt 
om het risicokapitaal te bevorderen.  Volgens hem was de toestand op dit 
gebied onomkeerbaar geworden.  Nooit zou het grote publiek nog beleggen in 
aandelen, dit wil zeggen in risicokapitaal zoals men dat "gewoonlijk" begreep  
zolang er geen nieuwe formules in het leven werden geroepen.  In alle geval 
was een terugkeer van het grote publiek naar de aandelenmarkt pas mogelijk 
als men er een prijs - lees: fiscale voordelen - voor betaalde, maar het sop was 
volgens De Schutter de kool niet waard249. 
 Op 28 februari 1967, de Commissie was toen al maanden aan de slag, 
vroeg minister Henrion dat De Voghel speciaal de middelen zou bestuderen 
om tot een betere coördinatie van de activiteit der openbare kredietinstellingen 
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te komen, inzonderheid wat het aantrekken van geldmiddelen betrof250.  Via 
het voorzitterschap van de gouverneur was de Bank nauw betrokken bij de 
werking van de Raad voor Kredietinstellingen.  In het directiecomité 
ontsponnen zich dan ook vaak debatten rond dit thema.  Een volledige 
hervorming gaande tot een centralisatie van het aantrekken van spaarmiddelen 
via een coöperatieve vennootschap of gespecialiseerde instelling leek De 
Voghel op het eerste gezicht rationeel.  Ze was echter slechts denkbaar als zij 
gepaard ging met een programmering - lees verdeling tussen de krediet-
verstrekkende instellingen - van de aanwending van de middelen.  Maar wat te 
doen met de zelfstandigheid van de OKI's, de noodzakelijke statutenwijziging, 
de feitelijke toestand, om nog maar te zwijgen van personenkwesties?  Het feit 
dat een instelling als de ASLK beter kon concurreren met de banken, die 
'ontelbare' contactpunten bezaten, op die plaatsen waar ze eigen 
agentschappen bezat, pleitte volgens de Bank dan weer voor een handhaving 
van het bestaande stelsel, als er maar voldoende coördinatie plaatsvond.  De 
programmering van de kredietverlening kon via andere wegen dan het 
aantrekken van geldmiddelen door één enkel orgaan.  Het was voldoende dat 
de regering precieze richtlijnen verstrekte aan haar commissarissen en de 
OKI's die zou laten nakomen.  Tijdsgebrek zou het de Commissie trouwens 
onmogelijk maken om het hele landschap van de OKI's in een tijdsspanne van 
enkele maanden te hertekenen251. 
 In de werkgroep had Robert Vandeputte, voorzitter van de NMKN, 
ondertussen met veel overtuiging verkondigd dat de OKI's meer kapitalen 
tegen lagere kosten zouden aantrekken als de emissie van kasbons en obligaties 
collectief zou gebeuren.  De aldus gevormde gelden zouden verdeeld worden 
op grond van de huidige capaciteit van elke instelling en met de doelstellingen 
van het economische beleid van de regering.  Ook Jacques Basyn, voorzitter 
van de Nationale Kas voor Beroepskrediet (NKBK), was voorstander van een 
dergelijke concentratie.  Hij greep aldus terug naar een idee dat hij begin van de 
jaren zestig al had gelanceerd 252, waarbij hij vooral dacht aan de kleinere 
OKI's, te weten zijn eigen NKBK, het Centraal Bureau voor Hypothecair 
Krediet (CBHK) en het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet (NILK).  
Die drie kleine instellingen dreigden zijns inziens immers door de grote uit de 
markt te worden gedrumd.  De vertegenwoordigers van de Bank in de 
werkgroep, de directeuren Paul Callebaut en Roland Beauvois, pleitten voor 
"redelijke" coördinatiemaatregelen.  Daarbij had laatstgenoemde een duidelijke 
voorkeur voor spaarvorming bij één enkele instelling en de verdeling van de 
geldmiddelen, gebaseerd op het economische beleid van de regering, over 
instellingen gespecialiseerd in de kredietverstrekking aan welbepaalde sectoren 
van de economie: nijverheidskrediet, landbouwkrediet, beroepskrediet, 
hypothecair krediet253.  De enige dissonant in die vrij algemene voorkeur 
vormde de tussenkomst van André Oleffe, directeur-generaal van de 
Bankcommissie: in tegenstelling met de idee van een fusie, verdedigde hij de 
doeltreffendheid van de concurrentie.  Deze had haar waarde bewezen in de 
banksector; zodra de rentabiliteit van een agentschap van een bank of een OKI 
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vaststond, was zijn bestaan verantwoord254.  Op 3 april zei Henrion aan De 
Voghel dat hij het hele kredietsysteem wou rationaliseren door precies de 
'overontwikkeling' via een multiplicatie van de agentschappen te reguleren.  Hij 
was bereid gebruik te maken van de bijzondere machten om een doelmatigere 
coördinatie te verkrijgen van de geldinzameling door de OKI's en de 
oprichting van agentschappen - van deze instellingen, maar ook van de banken 
- eventueel aan een vergunning te onderwerpen.  Dat was het enige haalbare, 
want de bijzondere machten liepen op 14 november 1967 af en er was derhalve 
geen tijd meer om in het kader van die wet verregaande structuurhervormingen 
te realiseren zoals de centralisatie van de besparingen of de fusie van sommige 
OKI's.   
 Politiek lag een en ander trouwens ook erg gevoelig.  De voorstellen 
vielen bovendien niet in goede aarde bij vele topmensen van de betrokken 
openbare kredietinstellingen255.  Wel zag Vandeputte als voorzitter van de 
NMKN zoiets wel zitten wegens de harde concurrentiestrijd met de banken, 
die een lagere debetrente konden aanrekenen aan de industriële clientèle omdat 
ze vooral werkten met gelden op korte termijn, waaronder zichtdeposito's.  
Max Drechsel, eveneens regent bij de Bank en voorzitter van de ASLK hield 
het liever bij de bestaande taakverdeling tussen de OKI's256.  Een uitbreiding 
van de, louter consultatieve, bevoegdheden van de Raad voor Kredietinstel-
lingen kon nog wel.  Die Raad zou dan een belangrijke rol vervullen door de 
minister te adviseren alvorens deze laatste zijn beslissingsmacht zou 
uitoefenen. 
 Uiteindelijk werd er een consensus gevonden rond een grotere 
vrijwillige coördinatie van de OKI's en een betere informatie van de minister 
van Financiën, onder meer op het gebied van de rentevergoeding, 
spaardeposito's en obligaties, dit alles in het kader van een herschikking van de 
Raad voor Kredietinstellingen. 
 Net zoals het eerste verslag, krijgt het tweede een goed onthaal.  "Het feit 
dat al deze hervormingen in geen enkel professioneel of politiek milieu vijandige reacties noch 
onaangename commentaar hebben uitgelokt en dat het onder een regering Lefèvre-Spaak-
Dequae aangevatte en door de regering Harmel-Spinoy-Eyskens voortgezette werk kon 
worden beëindigd onder de regering Vanden Boeynants-Declercq-Henrion, lijkt mij een 
bemoedigend bewijs dat er in dit land een zekere continuïteit kan optreden, wanneer men erin 
slaagt afstand te nemen van de problemen", vertrouwde De Voghel toe aan advocaat  
Marcel Grégoire, dezelfde die hij tijdens de oorlog op de hoogte had gebracht 
van zijn inzichten in de naoorlogse economie257.  Toch moest De Voghel 
toegeven dat evenmin als de eerste commissie de tweede regeringscommissie 
voor de studie van de financiële problemen van de economische expansie erin 
geslaagd was een unanieme doctrine te ontwikkelen258.  De Voghel vond dit 
niet erg.  De commissie was immers niet gemandateerd om politieke 
beslissingen voor te stellen op het gebied van het financiële beleid.  Ze moest 
de problemen bestuderen, dossiers samenstellen, opties voorstellen waaruit de 
regering een keuze kon maken.  Het ontrafelen van de problemen maakte het 
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mogelijk de reële draagwijdte ervan te preciseren, wat volgens De Voghel al 
een grote verdienste was. 
 Krachtens de wet van 31 maart 1967 op de bijzondere machten259 werd 
een aantal aanbevelingen uit het eerste verslag van 1962 door de regering in 
wetteksten gegoten260.  Ze hadden onder meer betrekking op een (nog) grotere 
selectiviteit bij de toepassing van de wetten voor de economische expansie, de 
hervorming van het statuut van de particuliere spaarkassen, dat al sedert 1961 
ter tafel lag261, de hervorming van de Hoge Raad van Financiën en van de Raad 
voor Kredietinstellingen262 die in 'Raad voor de Openbare Kredietinstellingen' 
werd herdoopt.  Deze laatste wijzigingen maakten het mogelijk de activiteit van 
de financiële instellingen van de overheidssector en van de particuliere sector 
beter te coördineren en konden bijdragen tot een doorbreking van de 
compartimentering die tussen de onderdelen van de financiële markt bestond.  
De Hoge Raad van Financiën was conform de wens van de Bank niet bevoegd 
om adviezen te verstrekken over het monetaire beleid.  Wel formuleerde hij 
aanbevelingen in verband met de werking van de geldmarkt.  De plechtige 
installatie van de Hoge Raad had plaats op 3 maart 1969.  Voorzitter werd 
minister van Financiën baron Snoy et d'Oppuers, terwijl oud-minister Jean Van 
Houtte, vice-voorzitter werd.  De Voghel vertegenwoordigde er de Bank. 
 De wet op de bijzondere machten realiseerde maar enkele aanbevelingen 
van de tweede Commissie-De Voghel, namelijk de oprichting van een 
waarborgkas van de 'wisselagenten' en de oprichting van een Interprofessionele 
Kas voor Bewaargeving en Overschrijving van Effecten263.  Koninklijk Besluit 
64 van 10 november 1967 organiseerde de medewerking van de holdings aan 
de economische programmering.  Ze dienden hun investeringsplannen voor te 
leggen aan het Bureau voor Economische Programmering.  Net als de 
oprichting van de Nationale Investeringsmaatschappij in 1962 ging het hierbij 
om een verwezenlijking van een thema uit het zespuntenprogramma van Janne 
en De Voghel tijdens de crisis rond de Eenheidswet in 1961.  Datzelfde besluit 
organiseerde de bescherming van de daarin geïnvesteerde besparingen.  
Anderzijds publiceerde een werkgroep, onder de auspiciën van het Centrum 
voor Bank- en Financiewezen, aanbevelingen in verband met de door de 
vennootschappen gepubliceerde voorlichting van het publiek264.  Het in 1934 
opgerichte en door de gouverneur van de Bank voorgezeten Centraal Bureau 
voor de Kleine Spaarders, dat de spaarbanken controleerde, zag in 1967 zijn 
bevoegdheden uitgebreid worden.  De spaarkassen zelf kregen meer beleg-
gingsmogelijkheden265. 
 Vanwege zijn voorzitterschap van deze tweede financiële commissie 
werd De Voghel tot Grootofficier in de Leopoldsorde verheven en directeur 
Beauvois werd officier in deze orde. 
 
De Bank stapt in de NIM 
 
 In 1967 werd het kapitaal van de NIM met een miljard verhoogd.  De 
Staat had de verplichting om het bedrag dat de andere aandeelhouders van de 
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openbare of privé-sector niet opbrachten zelf bij te passen.  Om die reden 
drong minister van Financiën Henrion er bij de Bank op aan dat haar 
vertegenwoordigers in de raden van de NMKN en ASLK, die geen van beide 
veel voelden voor een verhoging van hun deelname, zijn standpunt ten gunste 
van zo'n verhoging zouden steunen.  Hoewel de Bank daarop inging omdat ze 
de kapitaalverhoging zelf ook verantwoord vond, liet ze verstaan niet gediend 
te zijn met een 'imperatief mandaat' van de minister.  Deze ontkende dat hij dit 
op het oog had gehad266.  De Bank nam zelf weer geen aandelen in de NIM, 
maar stond in oktober 1969 wel een voorschottenrekening-courant aan deze 
maatschappij toe267. 
 Het baarde bij een aantal regenten enig opzien toen de Bank einde 1970 
bij een tweede kapitaalverhoging van de NIM besloot om deze keer wel in de 
boot te stappen.  Nu luidde het dat, aangezien de Bank volgens haar statuten 
de eigen middelen mocht gebruiken om aan een operatie als de 
kapitaalverhoging van de NIM deel te nemen, ze op een eventueel verzoek van 
de regering zou ingaan om 10 procent (of 200 miljoen frank) aan een 
verhoging van 2 miljard over vier jaar bij te dragen.  Ongetwijfeld was dat 
verzoek van de regering van meet af aan niet hypothetisch.  Hoewel De 
Voghel betoogde dat de Bank tot deze operatie wilde overgaan uit 
belangstelling voor de NIM en het algemeen belang, vroeg regent en 
industrieel Lucien Boël zich toch af of deze maatschappij en de Bank geen 
volkomen verschillende doelstellingen nastreefden.  De NMKN 
(oorspronkelijk bedoeld als financier voor de nijverheid, zoals de naam het zelf 
zegt) was in 1919 opgericht door de Bank, zo stelde Ansiaux, wat bewees dat 
deze van oudsher belangstelling toonde voor 'initiatieven met een nationaal 
karakter'.  Net hetzelfde argument had D'Haeze in 1962 gebruikt en toen had 
de Bank zich hierdoor niet laten overtuigen268.  Regent Cool was van oordeel 
dat de participatie in de verhoging gerechtvaardigd was, al was de aankondiging 
ervan nog vóór de regering een verzoek daartoe had gedaan voorbarig269. 
 Op 24 december 1970 formuleerde de minister van Financiën het 
formele verzoek, waarbij hij de deelname van de Bank beargumenteerde door 
te wijzen op de opdracht van algemeen belang die de NIM vervulde en op de 
verruiming van deze opdracht in het kader van de pas goedgekeurde wet over 
de economische expansie.  De expansiepolitiek had kort daarvoor inderdaad 
een nieuwe impuls gekregen.  Op 15 juli 1970 was de wet over de organisatie 
van de economische planning en decentralisatie tot stand gekomen.  Het bij de 
wet-Terwagne opgerichte Planbureau, dat ten dienste stond van een 
imperatieve 'planning' voor de overheidssector, een contractuele planning van 
door de Staat gesteunde ondernemingen en indicatieve planning van de privé-
sector, verving het Programmatiebureau270. 
 Naar aanleiding van de participatie van de Bank in de NIM expliciteerde 
Ansiaux wat hij daarvoor al had aangegeven: omdat de buitenlandse 
investeringen in België omvangrijk waren geworden, kon men Belgisch kapitaal 
maar beter met dit buitenlands kapitaal associëren om een zekere 'nationale 
controle' op de ondernemingen mogelijk te maken (wat later ook wel 
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'verankeringspolitiek' zou worden genoemd).  De NIM beschikte voortaan 
over een kapitaal van 5 miljard frank in plaats van de 3 miljard daarvoor.  
Afgezien van de reserve van Cool tegenover de omvang van de som - hij zag 
liever een participatie door de Bank van minder dan 200 miljoen - stond 
blijkbaar alleen regent Boël zonder meer afwijzend tegenover de operatie.  
Slechts wegens de stappen die de minister van Financiën al had ondernomen, 
onthield hij zich bij de stemming271.  Het VBN stond negatief tegenover de 
uitbreiding van de NIM tot financier van risicodragend kapitaal tegen 
voordelige voorwaarden.  Ook toenemende planning wees het Verbond af272.  
Allicht daarom deed Boël moeilijk over deze kwestie in de regentenraad. 
 
De derde financiële Commissie-De Voghel 
 
 Aan het einde van de jaren zestig nam een aantal buitenlandse banken 
participaties in Belgische banken.  Op 30 oktober 1969 werd minister van 
Financiën Snoy et d'Oppuers in de kamer geïnterpelleerd door Henri Simonet.  
Aanleiding hiertoe was de cessie door de holding Brufina van de helft van zijn 
aandelenpakket van ongeveer 15 procent in de Bank van Brussel aan de 
Algemene Bank Nederland.  Simonet ondervroeg de minister over "de 
omstandigheden die het gevaar inhouden dat de feitelijke controle op een der belangrijkste 
bankinstellingen gaat uitgeoefend worden door een buitenlandse financiële instelling, wat het 
wankelbare evenwicht der structuur van ons bankwezen in het gedrang brengt"273.  In zijn 
antwoord zei de minister dat de interpellatie de eigen intenties van de regering 
slechts had versneld. 
 In de vorige Commissies-De Voghel was de problematiek van het 
sparen, de financiële organisatie en meer bepaald de autonomie van de 
bankfunctie al aan bod gekomen.  Minister Snoy vroeg De Voghel de draad 
weer op te nemen en belastte hem met het voorzitterschap van de 
'Regeringscommissie voor de studie van voorstellen tot hervorming van de 
wetten op het bank- en spaarwezen'.  De naamsverandering toont duidelijk aan 
dat na tien jaar van economische boom in de golden sixties, de groei-optiek 
stilaan de plaats ruimde voor andere invalshoeken: bankentoezicht, bancaire 
autonomie en bescherming van het spaarwezen.  De Commissie werd op 
vrijwel soortgelijke wijze samengesteld als de Commissies-De Voghel I en II. 
 Het belang van de derde Commissie-De Voghel blijkt onder meer uit 
een verklaring van Jef Houthuys, voorzitter van het ACV tijdens de Sociaal-
Economische Conferentie op 23 februari 1970.  Het ACV verwachtte 
duidelijke aanbevelingen aan de regering om de autonomie van het bankwezen 
tegenover andere banken en buitenlandse holdings te garanderen.  Op het 
politieke vlak verwachtte ze dat de regering - en de Bankcommissie op 
technisch niveau - garant stond dat fusies, concentraties en overnames van 
bedrijven het algemeen belang dienden.  Hoe kon men voorts het sociale 
sparen beschermen, bevorderen en in het Plan integreren ?  Ten slotte vroeg 
Houthuys dat de Commissie stelsels van vermogensaanwasdeling - het uitkeren 
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van een deel van het salaris in de vorm van aandelen - en van investeringsloon 
zou bestuderen274. 
 In haar eindverslag van 30 november 1970 was de Commissie van 
oordeel dat "het zou kunnen dat de wetgeving op de banken en op de bescherming van het 
sparen een herziening moet ondergaan wegens de nieuwe feiten die zich sinds de uitwerking 
van de voornaamste basisteksten kort vóór de tweede wereldoorlog hebben voorgedaan".  De 
Commissie formuleerde aanbevelingen betreffende die bankwetgeving en de 
bescherming en de bevordering van het sparen.  Aan drie bijzondere 
problemen werd een apart onderzoek gewijd: de autonomie van de 
bankfunctie, de buitenlandse banken en de internationalisering van de 
bankactiviteiten en de branchevervaging in de financiële instellingen275. 
 Al in 1960 was er op verzoek van de Bankcommissie een protocol tot 
stand gekomen tussen de twee grootste portefeuillemaatschappijen, de Société 
Générale en Brufina en de door hen gecontroleerde banken, de Bank van de 
Société Générale en de Bank van Brussel.  In dat protocol werd de publieke rol 
van de banken, de noodzaak van een stabiel aandeelhouderschap en een 
grotere onafhankelijkheid van het directiecomité tegenover de raad van bestuur 
erkend.  Behalve de aandeelhouders en de gedelegeerd bestuurders zouden ook 
personen met een algemeen economische visie uit andere kringen in die raad 
worden opgenomen.  Ook was bepaald dat het directiecomité van die banken 
het beheer collegiaal zou waarnemen.  Die teksten regelden evenwel niet alles.  
De eerste Commissie-De Voghel merkte op: "bij ontstentenis van een organieke 
hervorming brengt deze overeenkomst slechts een wankel evenwicht tot stand en is de 
toepassing ervan beslist delicaat"276.  De verkoop door Brufina van een belangrijk 
aandelenpakket in de Bank van Brussel aan de Nederlandse ABN betekende 
een flagrante schending van het protocol. 
 Inzake de autonomie van de bancaire functie, stelde het verslag van de 
derde Commissie-De Voghel twee opties voor: de eerste voorgestaan door de 
'linkse' leden van de commissie bestond uit de oprichting van een openbaar 
orgaan dat de aandelen van de controlerende holdings geheel of gedeeltelijk 
zou overnemen.  De tweede - gesteund door de banken en ook door voorzitter 
De Voghel - behelsde het sluiten van een herenakkoord tussen de 
Bankcommissie en de banken.  Aldus zou een "codificatie van de regels van goede 
organisatie en goed beheer worden opgesteld"277.  Uiteindelijk werd de tweede weg 
gekozen van een nieuw en ruimer protocol.  De protocols van de 'tweede 
generatie' werden uiteindelijk in februari 1974 ondertekend tussen de 
Bankcommissie, de banken en de betrokken holdings, dat wil zeggen: eerst met 
de drie grootste banken, nadien pas met de hele sector.  Het directiecomité 
voert het dagelijks beheer en het beginsel van de collegiale besluitvorming in 
dat comité wordt officieel bevestigd.  Om de zelfstandigheid van het directie-
comité naar buiten toe te demonstreren worden de functies van voorzitter van 
de raad van bestuur en voorzitter van het directiecomité onverenigbaar 
verklaard.  De raad van bestuur legt de algemene contouren van het beleid vast 
en krijgt een algemene toezichtsfunctie.  Hij moet op een evenwichtige wijze 
samengesteld zijn: noch de vertegenwoordigers van de aandeelhouders noch de 
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leden van het directiecomité mogen een meerderheidspositie hebben.  
Bijgevolg moeten derden in de raad zitting hebben278.  Om de stabiliteit en de 
continuïteit van de banken te garanderen dienen cessies van belangrijke 
aandelenpakketten vooraf aan de Bankcommissie te worden voorgelegd.  Deze 
laatste kan de operatie eventueel schorsen. 
 Via het voorzitterschap van de ROKI en het CBKS was de gouverneur 
nauw betrokken bij de problematiek van de branchevervaging.  Al in 1961 wou 
de NMKN spaarboekjes uitgeven.  Ansiaux verwachtte protest van de banken, 
de ASLK en de privé-spaarkassen, maar had persoonlijk toch vragen bij de 
toenmalige strikte compartimentering tussen de verschillende instellingen279.  
Minister Dequae vroeg de NMKN haar voorstel op te bergen tot de eerste 
Commissie-De Voghel haar opdracht had afgewerkt.  Desnoods zou de 
regeringscommissaris bij de NMKN gebruik maken van zijn vetorecht.  
Ansiaux was echter van mening dat, terwijl men naar een maximale coördinatie 
diende te streven, er tussen de verschillende sectoren - banken, spaarkassen, 
OKI's - toch geen waterdichte beschotten mochten bestaan, want die zouden 
de soepelheid van de markt en een goede aanwending van de beschikbare 
middelen maar doorkruisen.  Een jaar later zei de Bank nogmaals dat er 
principieel geen bezwaar bestond dat de NMKN de bovengenoemde weg 
opging280.  Het enige probleem bleef de coördinatie tussen de OKI's.  Minister 
Dequae bleef zich evenwel verzetten, omdat hij zich niet gewapend voelde om 
de protesten van de banken en de spaarkassen te ontzenuwen.  Ansiaux van 
zijn kant linkte de vraag van de NMKN aan het beleid van de banken, die ook 
niet geaarzeld hadden om tot de emissie van kasbons en obligaties, lange tijd 
het haast exclusieve domein van de OKI's, over te gaan.  Tenzij men de markt 
wou compartimenteren, kon men zich volgens Ansiaux indenken dat de OKI's 
dezelfde methodes als de banken zouden gebruiken281.  In mei 1963 verdedigt 
de NMKN bij De Voghel opnieuw haar idee om depositoboekjes uit te geven.  
Dankzij de fiscale vrijstelling verbonden aan spaardeposito's hoopte ze aldus 
over relatief goedkope middelen te kunnen beschikken282.  In 1966 komt de 
ASLK op haar beurt op de proppen met een reeks eisen.  Ze wil namelijk 
spaarcertificaten en spaarbons aan toonder uitgeven.  Het comité is dan iets 
minder gewonnen voor branchevervaging, want beide voorstellen zouden de 
concurrentie binnen de groep van OKI's te veel aanwakkeren.  De ASLK zou 
zich moeten houden aan het aantrekken van spaarmiddelen in de vorm van 
spaarboekjes terwijl de andere OKI's op het domein van de obligaties zouden 
moeten blijven.  De wens van de ASLK om ook zichtdeposito's van de 
clientèle te mogen ontvangen zou volgens de Bank de "verwarring" tussen 
OKI's en banken als gevolg hebben283. 
 Begin 1967, na dit restrictief intermezzo, voelt de Bank weer meer voor 
branchevervaging284.  Alhoewel een zekere specialisatie de rationalisatie in de 
hand werkte, viel het te betwijfelen of men zo ver zou moeten gaan om deze 
of gene transactie (actief of passief) te verbieden aan sommige categorieën van 
instellingen.  Voorts was het bepalen van, uiteraard subtiele, verschillen tussen 
depositoboekjes, spaarboekjes, "carnets" of spaarrekeningen - in feite identieke 



De stille kracht 

 

337 

spaarvormen - een hachelijke zaak285.  Het was niet ondenkbaar dat de privé-
spaarkassen zich mettertijd tot in spaardeposito's gespecialiseerde banken 
zouden omvormen.  Essentieel vanuit het standpunt van het algemeen belang 
was een maximaal bedrag aan besparingen en de organisatie van een afdoende 
bescherming van de spaarder. 
 De jaren 1966-1967 lijken sleuteljaren te zijn.  In Frankrijk wordt de 
branchevervaging in 1966 een feit286 en naast de ASLK en de NMKN komen 
de privé-spaarkassen, die in 1966 hadden gevraagd dat ze ook in aanmerking 
zouden komen om kredieten te mogen toekennen in het kader van de wetten 
van 17 en 18 juli 1959 op de economische expansie, begin 1967 met nieuwe 
eisen op de proppen287.  Ze wilden rekeningen-courant openen, valuta-
transacties uitvoeren, beursorders ontvangen, en, zoals het consortium der 
banken, deelnemen aan de vaste overnames van staatsleningen.  In de 
toenmalige omstandigheden vond Ansiaux dat hij de minister van Financiën 
een negatief advies moest geven, tenzij de wetgever zijn beleid wijzigde en zou 
toestaan dat de spaarkassen "gespecialiseerde banken" zouden worden.  De privé-
spaarkassen zouden dan wel onder het toezicht van de Bankcommissie moeten 
komen en niet langer onder dat van het CBKS.  Banken en privé-spaarkassen 
konden maar een verschillend statuut hebben als er een fundamenteel 
onderscheid werd gemaakt tussen hun transacties.  Een intermediaire oplossing 
bestond er volgens directeur Marcel Lefebvre in dat bepaalde spaarkassen 
samen een bankinstelling zouden oprichten - onderworpen aan Koninklijk 
Besluit 185 van 9 juli 1935 - die een loket zou openen in de hoofdzetel en 
agentschappen van de spaarkassen.  Minister Henrion hield in afwachting van 
de resultaten van de tweede Commissie-De Voghel de boot af. 
 Iets later was het de beurt aan het Gemeentekrediet om de knuppel in 
het hoenderhok te gooien door zijn voornemen om on tap kapitalisatiebons uit 
te geven.  Dit lokte hevig protest uit van de andere OKI's en ook van Ansiaux 
omdat de ROKI niet vooraf was geconsulteerd.  Ook voorzitter de Barsy van 
de Bankcommissie uitte bezwaren omdat de voorlichting van het publiek 
onvolledig zou geweest zijn.  In 1968 kwam de ASLK met een nieuw 
memorandum voor de dag288.  Ze vroeg onder meer een versoepeling van de 
wetsbepalingen op grond waarvan de voorlopige beleggingen van de Kas door 
toedoen en bemiddeling van de Bank geschiedden.  Het lag duidelijk in de 
bedoeling van de ASLK zich geleidelijk los te maken van de Bank (ook inzake 
discontokantoren, zie hoofdstuk 6).  Tevens wou ze deelnemen aan de 
plaatsing van overheidsleningen.  De Bank vond dat dit moest kunnen, het was 
immers niet normaal dat het bankenconsortium ter zake een monopolie had.  
Eind 1968 gaf het Gemeentekrediet te kennen dat het zijn statuten wilde 
wijzigen om hypothecaire kredieten en persoonlijke leningen aan zijn 
particuliere clientèle te kunnen verstrekken, de zogenaamde 'service de retour'.  
Opnieuw rees er oppositie van de 'zusterinstellingen' en van de minister van 
Financiën289.  Ook de Bank was van oordeel dat er meer samenwerking tussen 
OKI's moest komen290.  In mei 1969 betuigde de ROKI zijn instemming met 
een branchevervaging van de transacties van de gezamenlijke openbare 
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kredietinstellingen.  De Raad voelde niet veel voor een diversificatie van de 
transacties van elke instelling op zich.  Als men die toch aanvaardde, rezen er 
coördinatieproblemen op het vlak van de vestiging van agentschappen en de 
reclame.  Zelfs fusies lagen dan voor de hand291.  Ook minister van Financiën 
Snoy was van mening dat een herstructurering van de OKI's volstrekt nodig 
was292. 
 Een en ander wijst erop dat het probleem van de branchevervaging een 
heel decennium lang voor heel wat touwtrekkerij tussen de drie grote financiële 
sectoren heeft gezorgd.  Het was dan ook een hoofdmoot van de derde 
Commissie-De Voghel.  Het advies van de Commissie kan als volgt worden 
samengevat: de branchevervaging is een feit, wat ook de daaraan verbonden 
voor- en nadelen mogen zijn.  De tendens tot branchevervaging is 
onomkeerbaar en, globaal beschouwd, een goede zaak.  Ze is even duidelijk en 
even algemeen in het buitenland als in België.  Daarom moeten de 
verschillende categorieën financiële instellingen in de mogelijkheid worden 
gesteld zonder belemmering hun "optimaal specialisatiepeil" te bereiken.  Er moet 
dan wel worden gestreefd naar een harmonisering van de statuten die 
betrekking hebben op transacties die intrinsiek dezelfde zijn, ook al worden ze 
verricht door verschillende categorieën financiële instellingen.  Hoewel het 
proces van branchevervaging niet moet worden tegengehouden, moet het 
nochtans met toezicht en overleg gepaard gaan om de noodzakelijke 
coördinatie te bewerkstelligen.  Men mag immers niet vergeten dat de 
branchevervaging een invloed heeft op het aantrekken van geldmiddelen en op 
de uiteindelijke bestemming die aan de besparingen wordt gegeven293. 
 De derde Commissie-De Voghel kwam eveneens terug op het probleem 
van de eventuele eenmaking van de controle-organen294.  Mede ten gevolge 
van de aanbevelingen van deze derde Commissie richtte de Hoge Raad van 
Financiën begin 1971 een werkgroep op onder voorzitterschap van André 
Oleffe van de Bankcommissie.  De Strycker vertegenwoordigde de Bank295.  
Algemeen overheerste de overtuiging dat de wetgeving op de controle van de 
privé-spaarkassen moest worden gewijzigd zodat ze dezelfde transacties als de 
banken konden uitvoeren.  De branchevervaging van de OKI's kwam er veel 
minder aan bod, vanwege de vele praktische problemen zoals de rationalisatie 
van hun agentschappennet en statutaire problemen.  In feite bevonden ze zich 
in een ondergeschikte positie, omdat hun transacties aan nauwkeurig 
omschreven statutaire beperkingen onderhevig waren.  De minister van 
Financiën en de Bank waren van oordeel dat de volledige branchevervaging 
van de passivatransacties - spaardeposito's en obligaties bijvoorbeeld - 
weliswaar algemeen was aanvaard, maar de Hoge Raad van Financiën, de 
Commissies-De Voghel en de ROKI hadden zich wat de activaverrichtingen - 
de kredietverlening en de beleggingen - betrof steeds uitgesproken voor een 
coördinatie van de activiteiten van de OKI's296. 
 In de regentenraad gingen er ook stemmen op om de controle over de 
financiële instellingen van de privé-sector aan één orgaan toe te vertrouwen.  
Regent Roger Ramaekers vroeg zich zelfs af of de Bankcommissie nog wel 
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tegen de nieuwe situatie van branchevervanging was opgewassen.  De 
kersverse gouverneur Vandeputte vond echter dat het de Bank niet toekwam 
hiervoor initiatieven te nemen297.  Wel bleef de Bank van oordeel dat de 
prudentiële controle door één instelling, bijvoorbeeld de Bankcommissie, 
moest gebeuren.  De directeurs René Ewalenko en Roland Beauvois werden 
belast met een onderzoek in de Bank zelf, de ROKI en het CBKS.  Naar 
aanleiding van de gestage uitbreiding van de activiteiten van de spaarkassen, die 
meer en meer de hele waaier van bankdiensten begonnen aan te bieden298, 
pleitte Ewalenko voor een strengere controle.  Logischerwijze zou die via de 
Bankcommissie lopen.  Deze zou een kamer per branche - depositobanken, 
privé-spaarkassen, andere financiële instellingen en verzekerings-
maatschappijen - hebben, maar terzelfder tijd zou het monetaire beleid 
integraal in de Bank geconcentreerd worden, wat een belangrijke aanpassing 
tegenover de toenmalige toestand inhield.  Prudentiëel toezicht en monetair 
beleid waren volgens de Bank immers twee verschillende dingen.  Ewalenko 
ging nog een stapje verder met het alternatief om meteen een nieuwe 
commissie, een Commission de contrôle des intermédiaires financiers, in de Bank te 
creëren, waardoor ipso facto ook alle bevoegdheden in verband met monetair 
beleid bij haar kwam te liggen299.  Het was, nog steeds volgens Ewalenko, 
denkbaar dat de president van een dergelijke commissie ambsthalve lid zou zijn 
van het directiecomité van de Bank, hetzij als directeur, hetzij als vice-
gouverneur.  In het laatste geval was er dan  wel een nieuwe wet en een 
wijziging van de statuten van de Bank nodig om twee functies van vice-
gouverneur in het leven te roepen.  Ewalenko was zich ervan bewust dat de 
tweede oplossing een levensgroot politiek probleem creëerde, dat lang zou 
kunnen aanslepen.  Het kunnen bepalen van of minstens medebeslissen over 
alle bankcoëfficiënten was een centrale bekommernis in de gedachtegang van 
de Bank naar aanleiding van de hervorming van de controle op de financiële 
instellingen.  Het uiteindelijke compromis bestond erin dat de Bank, die als 
naamloze vennootschap geen controlerende bevoegdheden ten aanzien van 
andere ondernemingen kon uitoefenen, monetaire aanbevelingen terzake zou 
doen aan de Bankcommissie die deze zou omzetten in reglementen300. 
 De Commissie-Oleffe en het derde verslag van de Commissie-
De Voghel lagen mede aan de basis van de wet van 30 juni 1975, beter bekend 
onder de benaming mammoetwet, die de uniformisering van de sector 
accentueerde.  De wet van 1975 verbreedde de actieradius van de privé-
spaarkassen, hevelde de verantwoordelijkheid voor hun prudentiële controle 
naar de Bankcommissie over en kende de banken een grotere vrijheid toe 
inzake het bezit van aandelen en obligaties301. 
 
De Bank en de openbare financiën: kritische geluiden maar een veelal 
accomoderend beleid 
 
 De Bank begeleidde de ontwikkeling van de overlegeconomie en de rol 
van de Staat daarin.  Maar als rijkskassier, bankier van de Staat en als monetaire 
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overheid was ze ook nauw betrokken bij de overheidsfinanciën.  Ze eigende 
zich de rol toe van waakhond die erop lette dat de Staat op dat punt een 
gezond beleid voerde.  De Bank maakte er een gewoonte van om de regering 
en meer bepaald de ministers van Financiën te bestoken met een stroom van 
ononderbroken waarschuwingen betreffende het, volgens haar, bedenkelijke 
verloop van de overheidsfinanciën.  Zelfs in de golden sixties met een 
gemiddelde reële groei van om en bij de 5 procent sloot de rijksbegroting ieder 
jaar met een tekort en had de Schatkist permanent problemen om haar 
financieringsbehoeften met langlopende leningen te dekken.  De Thesaurie 
moest dan ook vrijwel voortdurend een beroep doen op haar voorschotten-
marge bij de Bank, kortlopend schatkistpapier plaatsen bij financiële 
instellingen, lenen in het buitenland of, als het water helemaal aan de lippen 
stond, haar toevlucht nemen tot regularisatietransacties van het Rentenfonds. 
 De Bank gaf in diverse vormen blijk van haar bezorgdheid: tijdens de 
traditionele wekelijkse gesprekken van gouverneur Ansiaux of vice-gouverneur 
De Voghel met de minister van Financiën, door het sturen van brieven naar 
Financiën of de premier en door het afgeven, al dan niet op verzoek van de 
gesprekspartner, van omstandige nota's of memoranda aan de eerste minister, 
de minister van Financiën, een informateur of een regeringsformateur over de 
toestand en de vooruitzichten van de openbare financiën302.  De Bank aarzelde 
ook niet om de begrotingsproblematiek voor het forum van de publieke opinie 
te brengen via vermaningen in de inleiding tot haar jaarverslagen.  Tijdens de 
jaren dat de nettofinancieringsbehoeften van de Schatkist lager waren dan die 
van het voorafgaande jaar - 1961, 1962, 1964, 1966, 1969 en 1970 - wijdde de 
Bank vrij weinig beschouwingen aan de openbare financiën303.  De schaarse 
neutraal-positieve commentaar beperkte zich doorgaans tot de constatering dat 
het kastekort was gedaald en dat de structuur van de openbare schuld was 
verbeterd.  Hiermee bedoelde de Bank, waarvoor eerst De Voghel en daarna 
Beauvois de pen hield, dat de schuld meer de vorm aannam van langlopende 
obligaties, dat het beroep op de geldscheppende instellingen, waaronder de 
Bank, was teruggelopen en dat ook de vlottende schuld in vreemde valuta's 
was gedaald.  Gedurende de resterende jaren van het tijdvak 1959-1971 
overheersten de kritische geluiden in het jaarverslag.  Van economisch 
standpunt uit diende men, volgens de Bank, de begroting in haar geheel te zien 
en het gezamenlijke tekort binnen de mogelijkheden van de Belgische 
kapitaalmarkt te houden304. 
 Tijdens de wekelijkse ontmoeting van de gouverneur met de minister 
van Financiën passeerden steevast dezelfde thema's de revue: de internationale 
monetaire problematiek, de Europese monetaire integratie, de binnen- en 
buitenlandse rentestand, de toestand op de valutamarkt, de overheidsbegroting 
en de financiering van de Schatkist die uiteraard nauw verbonden was met de 
omvang van de tekorten.  Een vaak terugkerend punt in dit verband waren 
bijvoorbeeld de voorwaarden - rente en emissieprijs - van de staatsleningen op 
lange termijn305.  Zonder overdrijving kan gesteld worden dat gouverneur en 
minister tijdens honderden têtes-à-têtes de toestand van de overheidsfinanciën 
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onder de loep namen.  Telkens hamerde Ansiaux op matiging306.  Vaak moest 
de gouverneur er op wijzen dat de Schatkist het plafond van haar 
voorschottenmarge van 10 miljard gevaarlijk dicht naderde of zelfs had 
overschreden307.  Daarom noemde minister van Financiën Robert Henrion 
zichzelf eens een "ongelukkige bonafide debiteur" van de Bank308.  Tot een op het 
publieke forum gebracht conflict zoals in 1957 met minister Henri Liebaert 
kwam het evenwel niet meer.  Even dikwijls had de gouverneur bezwaren 
tegen de omvang van de kortlopende schuld in Belgische franken bij financiële 
instellingen309 en, vooral, tegen het niveau van de vlottende schuld in vreemde 
valuta's310.  Deze laatste maakte, aldus Ansiaux, een zeer slechte indruk bij zijn 
collegae centrale-bankpresidenten in de Bank voor Internationale Betalingen 
(BIB), bij het IMF en ook bij buitenlandse topbankiers311.   
 Het meest betreurde de leiding van de Bank evenwel de 
regularisatietransacties van het Rentenfonds.  Als alle andere kortlopende 
financieringsbronnen waren opgedroogd, kon alleen het Rentenfonds nog 
soelaas bieden in het kader van openmarkttransacties312.  Het - paritair door 
Financiën en de Bank beheerde - Rentenfonds kocht dan met de opbrengst 
van zijn eigen viermaandscertificaten, met opgenomen daggeld of, wat Ansiaux 
veel erger vond, met voorschotten van de Bank bestaand schatkistpapier van 
financiële instellingen van de overheidssector, het Gemeentekrediet of de 
NMKN, over.  Deze laatste belegden de aldus verkregen liquiditeiten op hun 
beurt in nieuw schatkistpapier.  Zodoende werd de voorschottenmarge van de 
Staat bij de Bank in bepaalde gevallen de facto op een indirecte wijze 
overschreden.  Vaak gaf de Bank met de dood in het hart de toestemming tot 
deze transacties, waarbij haar protest zich meestal beperkte tot de opmerking 
dat die regularisatietransacties "niet te lang mochten duren".  Het beroep op de 
techniek van het Rentenfonds werd ook vaak gekapitteld in brieven van de 
Bank.  Zo schreef Ansiaux herhaaldelijk dat dit een verkapte verhoging was 
van de kredietmarge.  Reeds toen in 1937 de eerste stappen in een 
openmarktbeleid gezet werden, waren waarschuwende stemmen opgegaan dat 
het ging om een verdoken kredietverlening aan de Staat en dat gevaar voor 
inflatoire geldschepping dreigde313.  De interventies van het Rentenfonds ten 
gunste van de Staat werden steeds frequenter, voor steeds hogere bedragen en 
voor steeds langere periodes.  Exceptioneel kon dit wel, maar het bleef voor de 
rest wel hoogst inopportuun. 
 Al met al was de Bank van oordeel dat een veel groter deel van de 
behoeften van de schatkist door langlopende leningen moest worden gedekt.  
Volgens haar was de capaciteit van de binnenlandse kapitaalmarkt evenwel 
vaak te klein om de rijksbehoeftes integraal te dekken, alhoewel ze hiervoor 
geen mathematische bewijzen aanbracht. 
 Ansiaux schreef op 29 oktober 1959 in een brief aan eerste minister 
Eyskens dat de regering in een periode van afgetekende economische opleving 
geen even ruim beroep op de geld- en kapitaalmarkt mocht doen als tijdens de 
recessie.  Een dergelijk beroep was trouwens strijdig met het principe zelf van 
het anticyclische beleid dat de Staat zich bij de wet van 19 juni 1959 door de 
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oprichting van een Permanent Egalisatiefonds van de begrotingen net zelf had 
opgelegd314.  Begrotingsoverschotten tijdens jaren van hoogconjunctuur 
zouden dit Fonds stijven om tekorten tijdens de magere jaren te financieren.  
Tijdens een recessie kon een tekort op de gewone begroting worden aanvaard, 
als de particuliere consumptie en investeringen tekortschoten, maar bij de toen 
aan de gang zijnde heropleving, diende de Staat de gezamenlijke vraag niet 
langer te ondersteunen.  De Bank betreurde het dat bovengenoemde wet dode 
letter was gebleven, alhoewel alle voorwaarden perfect vervuld waren315.  
Volgens de Bank was het door de overheid gevoerde anticyclisch beleid 
asymmetrisch: het werd alleen toegepast tijdens de eerste fase van de 
conjunctuurcyclus, tijdens de recessie en de opleving maar niet tijdens de 
tweede fase, de bloeiperiode.  Voorts was de Bank het niet eens met de idee 
van Eyskens dat zij sowieso een rol te spelen had in de financiering van de 
economische expansie "en proportionnant les moyens de paiement qu'elle émet au rythme 
de cette expansion".  Volgens Ansiaux klopte het wel dat de centrale bank bij het 
uitstippelen van haar beleid rekening hield met het verloop van het nationale 
inkomen, maar het parallellisme tussen nationaal inkomen en geldomloop was 
niet absoluut: vertragingen of versnellingen van de geldcreatie moesten worden 
georganiseerd om respectievelijk inflatoire of deflatoire tendensen te 
neutraliseren.  De Bank wou wel helpen, maar niet ten koste van de monetaire 
stabiliteit. 
 In haar jaarverslag van 1960 stelde de Bank dat het feit dat de gewone 
begroting in dat jaar van economische voorspoed een tekort bleef vertonen, op 
zichzelf het bewijs was van een gebrekkige werking van de openbare financiën 
die in genen dele verholpen werd door de invoering in 1959 van een cyclisch 
begrotingssysteem dat trouwens in feite niet toegepast werd.  Bovendien 
hadden de wankele toestand van de Schatkist en haar toegenomen 
afhankelijkheid van kortlopende buitenlandse leningen de noodzaak van een 
diepgaande sanering nog duidelijker doen uitschijnen.  Voor de dekking van 
haar behoeften was de Schatkist afhankelijk van het aanbod op de 
kapitaalmarkten en ze ondervond onmiddellijk de gevolgen van de storingen 
op die markten.  In 1960 kon het Rentenfonds tijdelijk regulariserend optreden 
op de markt van het overheidspapier op korte termijn, maar zulke interventies 
waren alleen verantwoord indien ze geen bestendig karakter vertoonden316.  
Op 16 september 1960 schreef de gouverneur dat een financiering via het 
Rentenfonds een monetaire financiering was die hoogst schadelijk was voor de 
economie.  Lenen in het buitenland was dan nog een kleiner kwaad.  Zonder 
die buitenlandse hulp zou een grote thesauriecrisis - die volgens Ansiaux fataal 
zou kunnen zijn - binnen een korte tijdsspanne onvermijdelijk worden.  
Ansiaux bleef altijd bereid, zodra een herstelprogramma was vastgelegd, om 
onderhandelingen met buitenlandse bankiers aan te knopen317. 
 Een paar maanden later, 2 maart 1961, schreef Ansiaux aan premier 
Eyskens dat zijn recente contacten met buitenlandse bankiers hadden 
uitgewezen dat geen enkele het avontuur zou wagen om een geconsolideerde 
lening in vreemde valuta's uit te geven.  Alleen schulden op korte termijn in 
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deviezen konden nog.  Deze schuld vond hoofdzakelijk haar voedingsbodem 
in deposito's in vreemde valuta's die Belgische banken bij buitenlandse 
correspondenten tegen interessante rentevoorwaarden aantrokken.  Het was 
hot money dat op de internationale markten op zoek was naar een renderende 
toevluchtshaven, maar dat even gemakkelijk weer wegvloeide als die 
correspondenten het risico op België wilden beperken, als de internationale 
liquiditeiten verminderden, de VS maatregelen namen om hun betalingsbalans 
te herstellen of ernstige politieke gebeurtenissen opdoemden.  Volgens 
Ansiaux was er maar één oplossing: een fundamenteel herstel van de 
overheidsfinanciën.  Daarbij vroeg de gouverneur aan de eerste minister dat de 
Eenheidswet onverkort zou worden uitgevoerd, anders zou het vertrouwen 
van het buitenland worden geschaad.  Als er een vaste wil was om de situatie 
recht te trekken, dan zou de Schatkist weer toegang krijgen tot de 
kapitaalmarkt, zowel in binnen- als buitenland.  Dan kon de vlottende schuld 
geleidelijk worden geconsolideerd318.  Aan de regenten vroeg Ansiaux "de 
prêcher la bonne parole" in de kringen waarin ze verkeerden.  Hiermee bedoelde 
hij ze in te lichten over de werkelijke begrotingstoestand319. 
 In 1963 wees het jaarverslag op het gevaar dat de geldschepping via de 
verkoop van buitenlandse valuta's door de Schatkist aan de Bank een 
evenwichtsverstorende factor dreigde te worden, alhoewel de daling van de 
omloopsnelheid neutraliserend werkte320.  Het was wachten tot 19 mei 1965 - 
logisch in het licht van de verkleining van de tekorten in drie van de vier jaren 
1961-1964 - eer de Bank opnieuw aan de alarmbel trok.  Op 19 mei, aan de 
vooravond van de verkiezingen van 23 mei 1965, stelde de Bank een nota ter 
beschikking van Dequae.  Op grond van het verloop tijdens de eerste vier 
maanden van 1965 kwam de Bank tot het besluit dat het herstel stokte, wat ze 
onder meer toeschreef aan het pre-electorale klimaat.  In zijn vertrouwelijk 
antwoord van 21 mei 1965 aan Ansiaux formuleerde Dequae een serie ernstige 
bezwaren tegen de diagnose van de Bank.  Die hadden onder meer betrekking 
op de extrapolatie van de resultaten van de eerste vier maanden naar het hele 
jaar 1965, op het precaire karakter van de schatkistvooruitzichten voor het 
eerste semester van 1965 en op door de Bank veronachtzaamde fiscale 
meerwaarden.  De minister vroeg Ansiaux de wederzijdse standpunten met 
elkaar te confronteren om een document op te stellen "dont je reconnais toute 
l'utilité, mais auquel je souhaite ne pas devoir opposer des objections par trop fondamentales".  
In een nieuwe versie van 2 juni 1965 rondde de Bank de scherpe kanten wat af, 
maar bleef bij haar standpunt dat het tekort in 1965 wellicht hoger zou 
uitvallen dan in 1964321.  De feiten zouden haar gelijk geven. 
 In juli 1965 had er een gesprek plaats tussen Ansiaux en Harmel, die 
belast was met de vorming van een nieuwe regering322.  De toestand van de 
openbare financiën was opnieuw het gespreksthema en Harmel vroeg de 
gouverneur een nota voor te bereiden.  Harmel zou van deze nota kennis 
nemen en nadien Ansiaux ontbieden voor een bespreking met het oog op de 
definitieve uitwerking van de regeringsverklaring323.  Ook de nieuwe minister 
van Financiën, Eyskens, vond dit document van 27 juli onmiddellijk na zijn 
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ambtsaanvaarding op zijn bureau.  Volgens Eyskens kon zelfs de Bank geen 
uitsluitsel geven over de echte toestand van de openbare financiën324.  De Bank 
kende echter als rijkskassier wel degelijk de precieze financieringsbehoeften - 
de nettostijging van de schuld - exact dag aan dag, tot op een paar miljoen na.  
Waar ze slechts met vertraging een kijk op kreeg, waren de achterliggende 
cijfers op maandbasis: het tekort op de gewone begroting, de buitengewone en 
de thesaurieverrichtingen omdat ze daarvoor afhankelijk was van gedetailleerde 
cijfers van Financiën.  Hoe het ook zij, Ansiaux beklemtoonde in zijn nota dat 
in de gunstigste hypothese de openbare schuld met 5 miljard meer zou stijgen 
dan aanvankelijk geraamd.  Hij maande de regering tot grote voorzichtigheid 
aan en waarschuwde met aandrang geen nieuwe uitgaven meer te aanvaarden.  
Hij steunde zijn advies op de wetenschap dat de mogelijkheden van de 
Schatkist om het tekort te financieren beperkt waren.  Zo wees hij erop dat het 
bijzonder moeilijk zou zijn om de kortlopende buitenlandse schuld nog te 
verhogen.  Deze werd immers voor een aanzienlijk deel gefinancierd met 
eurovaluta's.  De lening daarvan was duurder geworden door de maatregelen 
van de VS om hun betalingsbalanstekort te verminderen.  In 1965 gaf de 
verslechtering van het saldo van de gewone begroting uiteindelijk aanleiding 
tot een uitzonderlijk beroep van de minister van Financiën op de banken voor 
3,7 miljard frank325. 
 Nadat binnen de CVP-BSP-coalitie van Harmel een ernstig conflict over 
de financiering van de ziekteverzekering was gerezen, bood de premier op 
4 februari 1966 het ontslag van de regering aan de Koning aan.  Deze weigerde 
dat, maar stemde er op 11 februari, toen Harmel het nogmaals aanbood, toch 
mee in.  De Koning ging over tot het raadplegen van een reeks prominenten 
uit de politieke en sociaal-economische wereld en ontving op 14 februari 
gouverneur Ansiaux.  Op 17 februari belastte Boudewijn Paul W. Segers, 
éminence grise van de CVP, met de vorming van een nieuwe regering. 
 Segers sprak op 19 februari met Ansiaux en De Voghel om hun advies 
in te winnen326.  Hij vroeg Ansiaux om het voorzitterschap uit te oefenen over 
een commissie van experts, die een objectieve en volledige studie zou maken 
van de financiële toestand van de Staat, de provincies, de gemeenten en de 
parastatalen.  Deze studie moest plaats vinden in een algemeen economisch 
kader, waarbij een geordende sociale vooruitgang het oogmerk was.  Op basis 
van dit verslag zou een CVP-BSP-programmacommissie - de liberalen hadden 
op 18 februari bedankt voor een driepartijenregering - een regerings-
programma uitwerken.  De commissie van experts bevatte naast Ansiaux, De 
Voghel en directeur Beauvois vertegenwoordigers van de kabinetten van de 
ministers van Financiën, van Coördinatie van de Sociale Politiek en van 
Coördinatie van de Economische Politiek, afgevaardigden van de Schatkist, 
van de ASLK, van het Gemeentekrediet, van de NMKN, van het 
Programmatiebureau en van de NIM327. 
 Op 23 februari gaven de experts aan de formateur een finale tekst af.  
Met Segers was eerst ruggespraak gehouden aan de hand van een eerdere 
versie328.  Deze was in feite door de Bank opgesteld op grond van de 
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begrotingsgegevens verstrekt door kabinetschefs en ambtenaren van Financiën.  
In de ogen van het directiecomité droeg de Bank hiervoor geen 
verantwoordelijkheid329.  Terwijl sommigen het aanvankelijk bijgevoegde 
oordeel van de commissie van experts afgezwakt vonden in vergelijking met de 
diagnose van het verslag zelf, kreeg na discussie daarover het definitieve 
verslag een conclusie met drie krachtlijnen: het te voorziene overheidsdeficit - 
de openbare schuld zou in 1966 en 1967 respectievelijk met 26 en 38 miljard 
stijgen - zou moeilijk te financieren zijn, lenen in het buitenland of gebruik 
maken van monetaire instrumenten zou de inflatie alleen maar aanwakkeren en 
de koopkracht van de bevolking aantasten, zodat ten slotte alleen het 
aanspreken van de spaargelden op de kapitaalmarkt nog in aanmerking kwam.  
Aangezien de mogelijkheden van deze laatste beperkt waren, zouden 
staatsleningen onvermijdelijk gepaard gaan met stijgende rentes en zouden er 
minder middelen overblijven voor productieve investeringen, waarop de 
economische groei en de sociale vooruitgang waren gestoeld330. 
 Hoewel Segers op een vergadering tussen CVP en BSP op 23 februari 
vaststelde dat er overeenstemming bestond om de begroting voor 1967 niet 
meer dan 5 tot 6 procent te laten toenemen in vergelijking met 1966331, gaf hij 
op 2 maart zijn formatieopdracht terug.  Naarmate de besparingen 
geconcretiseerd moesten worden, verliep de bespreking immers een stuk 
stroever.  Segers was er niet in geslaagd om de uitgaven onder controle te 
houden volgens de eerst aanvaarde norm332.  Diezelfde dag nam Vanden 
Boeynants het roer over en vormde uiteindelijk op 19 maart met de liberalen 
een rooms-blauwe regering.  Via een driejarenplan zou deze de financiële 
toestand saneren door in 1967 10 miljard minder uit te geven dan aanvankelijk 
voorzien en in 1968 het evenwicht tussen gewone uitgaven en inkomsten te 
herstellen.  Daarin slaagde ze, maar de structurele problemen in verband met 
de openbare financiën gaven niettemin de aanzet tot volmachtwetten en 
hervormingen in 1967333. 
 Ondanks een dalend tekort in 1966, legde de Bank in haar jaarverslag 
voor dat jaar toch nog de vinger op enkele zwakke plekken van de 
overheidshuishouding.  Zo schreef ze dat, alhoewel de aangroei van de 
openbare schuld geringer was dan in 1965, het tekort de mogelijkheden van de 
Schatkist om openbare emissies van obligaties te plaatsen aanmerkelijk 
overtrof.  De Schatkist bleef dan ook een beroep doen op de Belgische 
geldmarkt en op de buitenlandse markten.  Om de invloed van die 
financieringsmethode op de liquiditeitscreatie van de Bank te verzachten, werd 
een gedeelte van de aldus opgenomen deviezen op de vrije valutamarkt 
verkocht.  Voorts stelde de Bank nogmaals dat het totale begrotingssaldo - en 
niet alleen dat van de gewone begroting - zou moeten bewegen in 
overeenstemming met de eisen van een anticyclisch beleid.  Ofschoon het 
onderscheid dat in België tussen gewone en buitengewone begroting gemaakt 
werd op een gevestigde traditie steunde, zou het moeten worden prijsgegeven.  
Uit algemeen economisch oogpunt beschouwd, vormden de buitengewone 
uitgaven een vraag naar goederen en diensten op dezelfde wijze als de gewone 
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uitgaven.  Bovendien was de samenstelling van de uitgaven niet zonder belang.  
Wilde de begrotingspolitiek anticyclisch werken en tevens voldoende ruimte 
laten voor de financiering van de noodzakelijke infrastructuurprojecten, dan 
moesten de lopende uitgaven zo worden aangepast dat de rekening van de 
Staat een toereikend spaarsaldo vertoonde.  De omvang van die besparingen 
was van uitzonderlijk belang voor de voortzetting van een evenwichtige groei.  
Voor zover hij al besparingen vormde, financierde de Staat daar slechts een 
gering deel van zijn burgerlijke investeringen mee.  Reeds in 1959 had de CRB 
in verband met de openbare financiën onder meer de fusie van de twee 
budgetten naast de samenstelling van een conjunctuurreserve in tijden van 
overvloed door terugbetaling van de vlottende schuld en de vorming van een 
tegoed op een rekening bij de Bank aanbevolen.  De CRB had toen trouwens 
ook al vastgesteld dat het openmarktbeleid het begrotingstekort niet 
fundamenteel kon oplossen en een beroep op buitenlandse leningen het best 
alleen plaatshad bij een deficit, niet bij een overschot van de begroting334. 
 Alhoewel de stijging van de rijksschuld voor het jaar 1967 groter was 
dan in 1966 - in wezen dus een verslechtering - overweegt toch de positieve 
toon in het desbetreffende jaarverslag.  De nieuwe schulden konden immers 
hoofdzakelijk worden aangegaan in de vorm van gevestigde leningen in 
Belgische franken.  Bovendien had de Staat zijn schuld tegenover de 
buitenlandse markten en de aanwending van zijn kredietmarge bij de Bank 
verminderd: gedurende een deel van de maanden oktober en december 
vertoonde zijn rekening bij de Bank zelfs een creditstand. 
 Om de achterstand van België tijdens de internationaal zich 
herpakkende conjunctuur in te lopen, vroeg Ansiaux minister van Financiën 
Henrion begin 1968 de economische activiteit en werkgelegenheid aan te 
moedigen zonder het budgettaire evenwicht in gevaar te brengen.  Hij 
suggereerde ook om tot een nieuw sociaal akkoord zoals in 1960 te komen.  
Dat had toen de Belgische economie geholpen een moeilijke periode goed te 
doorstaan335. 
 Toen Jean-Charles Snoy et d'Oppuers minister van Financiën werd in de 
regering Eyskens-Merlot-Cools van 17 juni 1968 kreeg de correspondentie 
tussen gouverneur en minister - de heren tutoyeerden elkaar - een persoonlijk 
tintje.  Zo schreef Ansiaux op 6 augustus 1968 aan Snoy een brief die alleen 
voor de minister bestemd was, maar hij wilde er wel een officiële 
communicatie voor Snoy of de premier van maken336.  Ansiaux slaakte een 
alarmkreet in verband met de begrotingsvooruitzichten voor 1969, een 
begrotingsimpasse van 54 miljard frank en een brutoberoep van de Schatkist 
op de geld- en kapitaalmarkt van 72,5 miljard, tot dan toe ongekende cijfers.  
Als de Staat zo'n bedrag zou vragen, voerde hij een pro-cyclisch beleid, 
verzwakte hij de industrie, bedreigde hij het concurrentievermogen, met andere 
woorden handelde hij tegen het algemeen belang.  Bovendien werkte hij de 
rentehausse in de hand, waardoor de economische herleving in de kiem werd 
gesmoord.  Politieke overwegingen waren volgens Ansiaux geen voldoende 
reden "pour te laisser entraîner au-delà de ce qui est raisonnable".  De gouverneur 
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raadde de minister bovendien aan andere prognoses te publiceren dan die 
welke aan de pers waren verstrekt, want die hadden er een slechte indruk 
gemaakt en kapitaaluitvoer teweeggebracht.  In het slot bezwoer Ansiaux Snoy 
een krachtige houding aan te nemen: de uitgaven moesten teruggeschroefd 
worden of nieuwe ontvangsten aangeboord.  Met veel pathos besloot de 
gouverneur zijn brief met de woorden: "ta responsabilité et ta réputation sont en 
jeu!". 
 Dat de Staat voortdurend op zoek was naar nieuwe ontvangsten blijkt 
uit een andere brief van Ansiaux aan Snoy.  Tijdens een onderhoud van de 
gouverneur met premier Eyskens had deze laatste het idee geopperd bepaalde 
staatsgoederen te verkopen om de universitaire investeringen te financieren.  
Het was volgens Ansiaux interessant dat de Staat een deel van zijn 
onproductief vermogen te gelde maakte om er productieve investeringen mee 
te betalen.  Directeur Beauvois en de Studiedienst onderzochten het project en 
de Bank gaf een officieus aide-mémoire aan Snoy af.  Zodoende kon deze de zaak 
officieel aankaarten bij het departement Financiën en bij de Commissie die 
belast was met het opmaken van de inventaris van de rijksgoederen.  Terloops 
wees Ansiaux er nog op dat de bestaande documentatie ontoereikend was337. 
 De Bank liet in haar jaarverslag over 1968 weten dat de actie van het 
monetaire beleid veel doeltreffender zou zijn indien de begrotingspolitiek tijdig 
op de conjunctuur kon worden afgestemd: een aanpassing van de 
belastingontvangsten en van de gewone uitgaven zou de Staat de gelegenheid 
bieden, in tijden van opgaande conjunctuur, zijn eigen besparingen te 
vermeerderen en zodoende een groter deel van de onontbeerlijk geachte 
overheidsinvesteringen te kunnen dekken338. 
 De teneur van een ontwerp-brief van 26 augustus 1969 door Ansiaux, 
waarbij het niet duidelijk is of de brief ooit werd opgestuurd, was al even 
somber als die van het jaar daarvoor.  Volgens de gouverneur had het strenge 
kredietbeleid van de Bank maar kans op succes als de Staat in de uitvoering 
van zijn begroting zelf niet te veel liquiditeiten creëerde.  Die zouden anders 
toch naar de banken vloeien en zo aan de controle van de Bank ontsnappen.  
De Staat moest een positieve bijdrage leveren om het algemeen evenwicht te 
bewaren en afzien van elke - weliswaar niet gedefinieerde - monetaire 
financiering.  Voorts suggereerde Ansiaux geen nieuwe verbintenissen aan te 
gaan op de buitengewone begroting, vooral openbare werken, de programma's 
inzake sociale woningbouw fors terug te schroeven en een gewone begroting 
met een overschot te presenteren voor 1969 zoals alle landen die een 
anticyclisch beleid voerden.  De voortdurende stijging van de overheids-
uitgaven en haar uitvloeisel, de schuldgroei, waren volgens Ansiaux factoren 
die in het buitenland aan de stabiliteit van de munt deden twijfelen.  Als de 
regering de minister van Financiën niet zou volgen, zou de gouverneur niet 
aarzelen de kredietkraan voor de particuliere sector nog verder dicht te 
schroeven om de buitensporige staatsuitgaven te compenseren.  Ansiaux 
verhulde de nadelen van een dergelijk beleid niet, "mais celle-ci me serait 
imposée"339. 
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 De volgende dag, 27 augustus 1969, schreef Ansiaux met de hand een 
nieuw missive naar Snoy waarin hij stelde dat hij die officieel zou kunnen sturen 
met kopieën aan de collegae-ministers.  De gouverneur schreef dat hij getracht 
had niet "offensif" te zijn omdat die brief aan een vriend was gericht en hij niet 
de indruk wilde wekken de andere excellenties de les te willen lezen.  Toch 
haalde hij het zware geschut boven: als de regering de minister niet volgde, zou 
hij zich verplicht zien zijn houding te verstrakken en dat kon zelfs tot een 
schatkistcrisis leiden.  Dit en een open conflict met de regering zouden de 
frank in gevaar brengen.  Hij zou zich met alle middelen verzetten tegen een 
stijging van de monetaire financiering.  (Hiermee bedoelde de gouverneur de 
voorschottenmarge bij de Bank en de indirecte financiering via het 
Rentenfonds.)  Als die nog toenam, zou hij niet meer in staat zijn de pariteit 
van de frank te handhaven.  Volgens Ansiaux was het de eerste maal sinds 
1944 dat België tegelijkertijd het hoofd moest bieden aan financierings-
behoeften van de Schatkist die niet langer door de markt konden worden 
gedekt en een vertrouwenscrisis in de munt.  In het slot van de brief vroeg 
Ansiaux dat Snoy bij zijn collega's zou pleiten voor een gewone begroting in 
evenwicht, eventueel via nieuwe belastingen, en een forse daling van de 
buitengewone uitgaven.  Beide waren essentiële voorwaarden om het 
vertrouwen in de Belgische frank op de valutamarkt te herstellen.  Ansiaux 
rondde zijn brief af met er op te wijzen dat de reputatie van de minister op het 
spel stond.  Hij maande hem aan niet in te gaan op de irrationele eisen van zijn 
collega's.  Desnoods moest hij zijn portefeuille ter beschikking stellen en 
ontslag nemen, in welk geval hij zijn prestige zou verhogen.  Als hij 
daarentegen zou toegeven, zou hij niet moeten rekenen op de erkentelijkheid 
van de politici die hem nadien met alle zonden Israëls zouden beladen340. 
 In het jaarverslag over 1969 schreef de Bank de uiteindelijke daling van 
de vlottende schuld expliciet toe aan de aanmerkelijke verbetering van de rente 
toegekend aan inschrijvers op obligaties341. 
 In oktober van 1971 vroeg minister Snoy het advies van de Bank inzake 
de financiële programmering die volgens hem moest worden opgenomen in de 
regeringsverklaring die de nieuwe regering na de parlementsverkiezingen van 
7 november 1971 zou opstellen.  De Bank stelde een nota op waarin enkele 
technische problemen werden opgesomd die dringend om een oplossing 
vroegen, waaronder meer duidelijkheid in en coördinatie van de verschillende 
vormen van schatkistpapier - in Belgische frank, in vreemde valuta's en de 
voorschotten van de Bank - om een en ander meer actief te kunnen 
inschakelen in een beleid van regulering van de liquiditeiten342. 
 Voor 1971 overheerste de sombere toon in het jaarverslag.  Mede via de 
conjunctuurenquêtes van de Bank kende de Regering de ontwikkeling van de 
economische cyclus.  De uitvoering van de begroting, zowel aan de zijde van 
de ontvangsten als aan die van de uitgaven, zou evenwel aanmerkelijk moeten 
worden verbeterd om sneller en doeltreffender te kunnen inspelen op 
wijzigingen van het conjuncturele klimaat.  Niet alleen de regering had tot taak 
het gebrek aan soepelheid, dat lange tijd een kenmerk was van de Belgische 
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overheidsfinanciën, te verhelpen.  Het hele land moest zich ervan bewust 
worden dat het aan die inspanning diende deel te nemen.  De Bank drukte de 
wens uit dat de regering hiertoe het initiatief zou nemen343. 
 
De Bank als veelzijdig adviseur 
 
 De Bank werd om advies of bemiddeling gevraagd in verband met nog 
meer thema's die niet echt tot haar kernactiviteit van centrale bank behoorden.  
Dit soort dossiers was zeer verscheiden.  Zo gaf ze in 1960 als financieel 
ambassadeur advies in verband met de omvorming van de Organisatie voor 
Europese Economische Samenwerking (OEES) tot de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waarbij Ansiaux 
vreesde voor enige verzwakking van de instelling.  In 1963 raadde Ansiaux 
desgevraagd af om het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet toe te staan 
rekeningen-courant te openen.  Een fusie tussen de Nationale Kas voor 
Beroepskrediet (NKBK) en het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet 
(CBHK), die overwogen werd, zag de Bank wel zitten.  De Bank werd in 1965 
om inlichtingen gevraagd voor een wetenschappelijke studie over de 'decision 
making' in de economie.  Ansiaux weigerde de assistentie van de Bank bij dit 
onderzoek van professor Etienne Sadi Kirschen van de ULB.  Gaston Eyskens 
schreef Ansiaux dat hij dat betreurde: het ging om een objectieve studie en zelf 
leidde hij aan het Centrum voor Economische Studiën (KUL) een onderzoek 
nopens het nieuwe onderzoeksterrein van de 'investment decisions'. 
 Op 22 maart 1967 vroegen Petrofina, Esso en British Petroleum aan het 
Ministerie van Economische Zaken een vergunning tot aanleg van een 
petroleumpijpleiding van Rotterdam naar Antwerpen.  Op 26 september gaven 
De Voghel en Paul De Groote, ere-voorzitter van de Vrije Universiteit Brussel, 
een rapport over de rentabiliteit van deze pijplijn aan minister van 
Economische Zaken en vice-premier Joseph Jean Merlot af. Het werd op 
27 september doorgegeven aan de leden van het Ministerieel Comité voor 
Economische en Sociale Coordinatie (MCESC).  Deze door het MCESC 
gevraagde expertise was een belangrijk element in het dossier.  Het rapport van 
De Voghel en De Groote, waaraan De Voghels zoon, ingenieur van opleiding, 
in belangrijke mate schijnt te hebben bijgedragen, onderzocht acht 
werkhypothesen, waarvan er twee grondig econometrisch werden getoetst.  
Deze twee hypothesen waren respectievelijk het leggen van een pijplijn en het 
gebruik van een omslaghaven aan de Atlantische Oceaan, zoals Le Havre.  Uit 
het onderzoek bleek dat, zelfs als de kostprijs van deze pijplijn volledig ten 
laste zou komen van de promotors, het hun een miljoenenwinst opleverde 
door besparingen in vergelijking met de bestaande transportkosten of die bij 
gebruik van een omslaghaven.  Merlot sprak zich onder bepaalde voorwaarden 
uit voor de toekenning van een vergunning voor tien jaar om ruwe petroleum 
per pipeline te vervoeren over het traject Rotterdam-Antwerpen.  Eén van de 
voorwaarden was het onderhouden van een minimale petroleumomslag in de 
haven van Antwerpen, die wegens inkomstenderving tegenstander was van de 
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pijpleiding. Verder onderzoek was nodig voor wat er na die tien jaar te doen 
stond: transport van ruwe petroleum via een omslaghaven, via een haven vóór 
de Belgische kust of via een haven op grond gewonnen van de Noordzee.   
 Begin 1968 vroeg Senaatsvoorzitter Paul Struye aan De Voghel een 
voorbereidende vergadering bij te wonen in verband met Struyes idee voor een 
soort Marshallplan voor het Nabije Oosten, waarop deze toezegde.  Toen de 
Nationale Confederatie voor het Bouwbedrijf in 1968 de Bank verzocht om 
deel te nemen aan de onderhandelingen met de vakbonden, antwoordde deze 
alleen een objectieve uiteenzetting te willen geven over de economische 
toestand en slechts op verzoek van de regering als sociale bemiddelaar te willen 
optreden.  Begin jaren zeventig nam de Bank een coördinerende rol op zich bij 
de invoering van de elektronica in het Belgische financieel systeem. 
 Vanaf 1 januari 1971 voerde België het BTW-stelsel in, dat in andere 
EEG-landen al bestond.  In de daaropvolgende periode waren prijsstijgingen 
het gevolg.  Reeds in 1963 besprak de regentenraad het toen nieuwe stelsel van 
belasting op de toegevoegde waarde, zoals eerst ingevoerd in Frankrijk, 
vervolgens in Duitsland, dat het bestaande cascadesysteem van indirecte 
belastingen zou vervangen.  In 1967, 1969 en 1970 verstrekte de Bank 
informatie en advies aan de regering in verband met de invoering van de 
nieuwe belasting op de toegevoegde waarde (BTW).  Prijsstijgingen werden 
algemeen op voorhand aangevoeld en de regentenraad ging op de zaak in.  
Regent Cool en directeur Callebaut stelden voor dat de regering samen met de 
grote ondernemingen en warenhuizen een campagne op touw zou zetten om 
het publiek gerust te stellen en de 'haussepsychose' te stuiten.  Die stemming 
viel volgens regeringscommissaris Marcel D'Haeze nog wel mee in vergelijking 
met de ongerustheid einde 1969 toen gedacht werd de BTW al vanaf 1970 in te 
voeren.  De BTW-kwestie zorgde in januari 1971 voor problemen omdat de 
handelaars een provisie van ongeveer een maand BTW zouden moeten betalen 
in ruil voor de verlaging van de BTW-tarieven.  In januari liet een 
middenstandersfront luide protesten horen, waarna in de nacht van 11 op 
12 februari 1971 de regering met dit front de vervanging van de provisie door 
een inning van de BTW op kortere termijn overeenkwam.  Dit conflict deed 
zich trouwens voor in een sociaal onrustig jaar waarin de boeren opkwamen 
tegen de verlaging van hun inkomen en de vakbonden van het 
overheidspersoneel een verhoging van de basiswedden eisten.  In oktober 1972 
volgde er nogmaals een winkelsluiting van de handelaars uit protest tegen de 
'rompslomp' in verband met de BTW en de 'onhoudbare' concurrentie met de 
warenhuizen344. 
 De gewaardeerde inzet van de Bank ten dienste van talrijke 
maatschappelijke partners werd ook na De Voghels vertrek in de Bank 
voortgezet.  Met zijn pensionering en dus ook zijn ontslag als gecoöpteerd lid 
van de CRB, een van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen voor de 
medespelers in het economische leven van België, verdween wel de directe 
band tussen deze Raad en de Bank.  De deelname van een ambtenaar van de 
Bank aan de Gemengde Commissie Conjunctuur stond even ter discussie.  Op 
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aangeven van de Bank zelf vroeg de CRB haar om een ambtenaar te laten 
deelnemen aan die commissie.  De Bank verrichtte immers het conjunctuur-
onderzoek voor de Raad345.  Het wekt dan ook evenmin verwondering dat de 
leden van het directiecomité directeur Ewalenko graag lieten ingaan op het 
verzoek van vice-premier André Cools, het ABVV en de Centrale der 
Metaalbewerkers om voorzitter te worden van de CRB.  Dat was nuttig om 
informatie van de CRB naar de Bank te laten doorstromen346.  Van die plannen 
kwam evenwel niets terecht.  Secretaris van de CRB Felix Michielssen stelde 
voor dat de Bank een deskundige stuurde naar alle secties of commissies die 
een probleem behandelden dat voor de Bank van belang was en ook naar alle 
algemene vergaderingen van de CRB.  Dat laatste ging voor Ansiaux niet op 
aangezien de Bank geen lid was van de Raad.  Wel kon een deskundige van de 
Bank aanwezig zijn op de finale beraadslagingen over een voor haar relevant 
probleem347. 
 Toen De Voghel aftrad had zich reeds enige tijd, zeker sinds het 
revoltejaar 1968, een kentering ingezet in de sociale verhoudingen: de afstand 
tussen de partners vergrootte en het harmoniemodel week voor hardere 
opstellingen.  Het ABVV had zich, in tegenstelling tot het ACV, nooit 
volmondig uitgesproken voor de 'klassensamenwerking' en kende een nieuwe 
radicaliseringsgolf. De democratisering bij de vakbonden luidde bovendien het 
einde in van een tijdperk waarin de 'bonzen' onderling op eigen gezag 
akkoorden konden afsluiten348. 
 
Tot slot 
 
 De Bank opereerde als adviseur, technicus en bemiddelaar in tal van 
dossiers die de grenzen van haar core business soms ver overschreden.  De 
discrete diplomatie van met name De Voghel behaalde successen bij het 
ontstaan in de jaren vijftig van een gestructureerd sociaal overleg en bij het tot 
stand komen van het eerste programmeringsakkoord in 1960.  Ze stuitte 
evenwel ook op haar grenzen, zoals bij de mislukte bemiddeling in de crisis 
rond de Eenheidswet begin 1961.  Met de drie financiële Commissies-De 
Voghel, heeft de Bank haar strikt monetaire domein kunnen verbreden tot de 
structuur en werking van het financiële bestel van het land.  Niet langer 
vormde zij een monetair en bancair eiland.  Langs allerlei wegen kwam ze in 
aanraking met instellingen, groepen en personen in de economie en daarbuiten. 
 Het Belgisch model van het driehoeksoverleg tussen werkgevers, 
vakbonden en overheid en dat van de gemengde economie heeft mede door 
toedoen van de Bank vorm en ontplooiingskansen gekregen.  Dat model was 
gekenmerkt door veel pragmatisme en de afwezigheid van een dwingende 
programmering.  Revelerend voor de Belgische versie van de economische 
programmering is een nota van Beauvois : "L'incohérence dans l'action est, sans 
aucun doute, une de nos plus vieilles traditions : sa vertu se révèle déjà dans les pages 
d'histoire que César a consacrées à ses victoires successives sur les tribus belges"349. 
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 De Bank schreef zich aan de ene kant in de naoorlogse gemengde 
economie in en streefde naar inbedding van haar optreden in de 
welvaartspolitiek.  Aan de andere kant echter liet ze niet raken aan de 
afbakening van haar monetair domein en voerde ze het principe van budgettair 
evenwicht hoog in het vaandel. 
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p. 482.  

41  Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie. Brief Brussel, 29.09.1955, De Voghel aan 
Cool. 

42  DC 11.02.1955 en 20.02.1959. 
43  Daarnaast was nog een Adviesraad (Assemblée consultative) van de contracterende partijen 

van de overeenkomst, de verbruikers en de bestendige deputaties van de provincies 
werkzaam.  Het Controlecomité werd vanaf 1964 ook bevoegd voor het gas.  De conventie 
van dat jaar keurde de overheid voor het eerst officieel goed en haar rol werd er deze keer 
duidelijk in gepreciseerd. In 1980 werd deze oorspronkelijk privaatrechtelijke instelling een 
openbare instelling.  Zie R. Vandeputte, Economische Geschiedenis van België 1944-1984, Tielt-
Weesp, 1985, p. 25; B.-S. Chlepner, Cent ans d'histoire sociale en Belgique (Institut de Sociologie 
Solvay, Etudes d'histoire politique, économique et sociale), Bruxelles, 1972, pp. 251-253; 
Michielssen, p. 169; L. Peiren en J.-J. Messiaen eds., Een eeuw solidariteit 1898-1998. 
Geschiedenis van de socialistische vakbeweging, s.l., 1997, p. 81; P. Van den Eeckhout en 
G. Vanthemsche eds., pp. 658-659. 

44  Cool had dit gevraagd en Renard drong nogmaals aan.  Aanvankelijk zag De Voghel een 
onverenigbaarheid tussen deze bezoldigde functie en zijn directeurschap op de Bank. Na 
overleg in het directiecomité liet de gouverneur echter weten dat De Voghel, maar wel op 
persoonlijke titel, ter beschikking stond van het Controlecomité. Zie DC 19.07.1959, 
08.11.1955 en 18.11.1955; Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie. Brief Brussel, 
29.09.1955, De Voghel aan Cool; NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. Comité de 
contrôle de l'électricité. Correspondance. (oorspr. nr. 2) 09.07.03.00 E 593 (1). Brief Brussel, 
24.10.1955, De Voghel aan J. Henrard (Secretaris van het Controlecomité) en brief Brussel, 
29.12.1955, Henrard aan De Voghel. 

45  Zie ook: NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. Comité de contrôle de l'électricité. 
Correspondance. (oorspr. nr. 2) 09.07.03.00 E 593 (1). Brieven Brussel, 30.05.1958, 
P. Vermeylen (minister van Binnenlandse Zaken) aan A.G. Closon (voorzitter 
Controlecomité) en Brussel, 04.06.1958, Closon aan De Voghel. 

46  NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. Comité de contrôle de l'électricité. Correspondance. 
(oorspr. nr. 2) 09.07.03.00 E 593 (1). Over De Voghels gunstige beoordeling (en die van 
anderen) hiervan: brief Brussel, 17.01.1957, De Voghel aan A. Thys (Gedelegeerd bestuurder 
van Electrobel).  

47  W. Dewachter, De mythe van de parlementaire democratie. Een Belgische analyse, Leuven-Leusden, 
2001, p. 263.  In dat jaar bereidde hij ook een amendement voor op de wet van 1953 
aangaande het verlenen van de staatsgarantie aan de industrie om de kredieten aan het 
atoomcentrum te Mol hiervoor ook in aanmerking te laten komen.   

48  G. Eyskens, De memoires (J. Smits ed.), Tielt, 1993, pp. 466-467. 
49  Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie.  Brief Brussel, 01.08.1958, De Voghel aan 

Scheyven. 
50  Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie.  Brief Brussel, 11.08.1958, De Voghel aan 

Aspeslagh. 
51  Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie.  Brief Brussel, 22.10.1958, De Voghel, 

L.H. Dupriez, P. Lambert en F. Vinck aan Meyers; 22.10.1958, Rapport sur le problème 
charbonnier. A l'attention du Groupe d'Experts chargés par le Conseil National des Charbonnages de 
poursuivre l'étude des programmes d'intégration des charbonnages belges - Annexes au rapport sur le 
problème charbonnier. 
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52  RR 21.01.1959. 
53  DC 20.02.1959. 
54  Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie. Brief Brussel, 01.06.1959, De Voghel aan 

De Staercke. 
55  NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. Comité de contrôle de l'électricité. Correspondance. 

(oorspr. nr. 2) 09.07.03.00 E 593 (1). Brieven Brussel, 01.06.1959, De Voghel aan 
De Staercke en Brussel, 02.06.1959, De Staercke aan De Voghel. 

56  Ganshof van der Meersch, pp. 156-167.  
57  Uiteindelijk zou de wet van 12.03.1957 deze buitengewone belasting invoeren.  De 

opbrengst werd geboekt op een afzonderlijke rekening van de Schatkist bij de Bank.  
58  Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie. Brief Brussel, 06.03.1957, De Voghel aan 

Ganshof van der Meersch; brief Brussel, 21.03.1961, De Voghel aan Gubbels. 
59  RR 18.09.1946. 
60  DC 21.04.1950 en 02.05.1950. 
61  DC 13.06.1950. 
62  DC 27.09.1955.  De gouverneur ondernam daartoe stappen bij minister van Financiën Henri 

Liebaert, terwijl minister van Economische Zaken Jean Rey besloot de zaak voor te leggen 
aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.  Daar verdedigde De Voghel het standpunt van 
de Bank.  De minister van Economische Zaken zag uiteindelijk in dat de tegemoetkoming in 
de rentelast diende te worden beperkt tijdens de toenmalige periode van bijna volledige 
werkgelegenheid. De hele regering sloeg die weg in.  Zie DC 27.09.1955, 23.12.1955, 
17.02.1956 en 10.12.1956. 

63  DC 06.03.1956. 
64  DC 21.06.1957, 28.06.1957 en 02.07.1957. 
65  Vandeputte e.a., p. 124. 
66  DC 22.10.1957. 
67  DC 10.01.1958. 
68  F. Vandenbroucke, 'De moeizame weg der structuurhervormingen', in: J. Brepoels e.a., 

Eeuwige dilemma's.  Honderd jaar socialistische partij, Leuven, 1985, pp.169-171. 
69  Luyten, pp. 192-193. 
70 G. Vanthemsche, 'Deel III. De Bank van 1934 tot vandaag', in: H. Van der Wee ed., De 

Generale Bank 1822-1997, Tielt, 1997, p. 419. 
71  Eyskens 1993, pp. 474-477. Zie ook DC 25.07.1958, 03.02.1959, 13.03.1959, 10.04.1959, 

24.04.1959 en 10.09.1959. 
72  Eyskens 1993, p. 481. 
73  DC 09.01.1959. 
74  Zie o.m.: Persoonlijk archief De Voghel, Correspondentie. Brief Brussel, 24.01.1959, 

De Voghel aan Bekaert.  Daarin trachte De Voghel de reserves van Bekaert en vooral De 
Staercke, zoals garanties rond de besteding van het extra geld, de reeds bestaande 
inspanningen van de privé-sector op gebied van wetenschappelijk onderzoek, de betwijfelde 
doelmatigheid van alle onderzoek en de ongunstige conjunctuur, weg te nemen. 

75  Souvenirs de Hubert Jacques Nicolas Baron Ansiaux 1908-1987, s.l., s.d., p. 167.  Na contacten 
met VBN-voorzitter Bekaert stelde de industrie zich al minder afwijzend op.  Verschillende 
overheidsinstellingen, de grote verzekeringsmaatschappijen en de vakbonden deden mee.  
De banken zouden niet kunnen weigeren.  Om de deelname van de betrokken instellingen te 
vergemakkelijken stelde de gouverneur de mogelijkheid voor om deze obligaties te 
mobiliseren in de vorm van voorschotten in rekening-courant tegen onderpand daarvan of 
via de creatie van een markt onder de deelnemers voor de bewuste effecten met coördinatie 
door de Bank.  Het directiecomité zag het verlenen van voorschotten in rekening-courant 
tegen deze obligaties evenwel niet zitten, omdat de Bank zich altijd had verzet tegen het 
aanvaarden van effecten van een privé-uitgifte met bijzondere kenmerken en waarvoor geen 
echte markt bestond.  Zie DC 23.01.1959 en 30.01.1959. 

76  DC 03.02.1959. 
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77  DC 20.02.1959.  Alvorens de premier weldra zijn officieel verzoek tot participatie in het 

financieringsproject tot de Bank zou richten, diende de gouverneur het programma op de 
eerstvolgende vergadering van de aandeelhouders voor te leggen.  Dit had plaats op de 
Algemene Vergadering van 23.02.1959. 

78  De Raad daarvan was op dezelfde manier samengesteld als het Bureau van de Nationale 
Raad voor het Wetenschapsbeleid, waarvan Ansiaux deel uitmaakte als eerste vice-voorzitter 
tot 1971 en in 1965 ad interim als voorzitter. Zie DC 17.11.1959.  De Nationale Raad voor 
Wetenschapsbeleid was er in september 1959 gekomen op advies van de voormelde 
Nationale Commissie o.v.v. Leopold III.  Hij had een adviserende taak aangaande 
universitair onderwijs- en wetenschapsbeleid en was samengesteld uit prominenten uit de 
academische, sociale en bedrijfswereld. Zie Eyskens 1993, p. 481; Souvenirs Ansiaux, pp. 168-
169.  De Raad droeg tevens zorg voor de controle op en het gebruik van de aan 
wetenschappelijk onderzoek verleende kredieten. Zie AV 23.02.1959. Ansiaux had zo de 
gelegenheid om te controleren wat er gebeurde met de middelen die hij had helpen 
samenbrengen en volgens hem werd daarvan niet veel besteed aan toegepast onderzoek ten 
bate van de industrie.  In 1959 werd Ansiaux tevens lid van de Raad van de Université Libre 
de Bruxelles. 

79  DC 06.05.1960. 
80  Eyskens 1993, p. 481.  Blijkens een brief van Eyskens aan Ansiaux, waarin hij deze dankte 

voor zijn inspanningen, richtte die oproep zich ook tot de landbouwsector. Zie NBB. 
Archief SD. 93553 (2). Map: Soutien de la Recherche Scientifique. Participation de la Banque. Brief 
Brussel, 20.02.1959, Eyskens aan Ansiaux.  Het voorstel vier jaar later om de bouw van een 
nieuw museum voor moderne kunst te financieren met een lening tegen lage rente, zoals 
voor het wetenschappelijk onderzoek was gebeurd, haalde het niet. Zie DC 19.06.1964. 

81  KADOC. Archief A. Cool-ACV 1.26.2/2. Toespraak van de eerste minister voor de Centrale Raad 
voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad (maandag 9 maart 1959). 

82  DC 29.05.1959. 
83  DC 16.06.1959. 
84  DC 07.07.1959. 
85  Persoonlijk archief De Voghel. Verslag zonder titel en zonder auteur van de gesprekken van 

De Voghel met de Koning en de partners n.a.v. de Kongocrisis in 1959 (02.12.-14.12.1959).  
Hierop is de weergave van de officieuze onderhandelingen met De Voghel als bemiddelaar 
gebaseerd buiten de andere aangegeven referenties. Het document begint met de neerslag 
van een gesprek op 2 december 1959, dat vermoedelijk gevoerd werd tussen Boudewijn en 
De Voghel. Het vervolg van dit document lijkt daar op te wijzen. 

86  Luykx en Platel II, p. 459 en X. Mabille, Histoire politique de la Belgique. Facteurs et acteurs de 
changement, Bruxelles, 1992, p. 318.  Sinds een op 5 december 1968 goedgekeurde wet kon 
deze NAR op nationaal centraal niveau bindende collectieve arbeidsakkoorden afsluiten. 

87  Luyten, p. 175. 
88  RR 20.05.1959. 
89  RR 17.06.1959. 
90  Eyskens 1993, p. 420. 
91  NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. Comité de contrôle de l'électricité. Correspondance. 

(oorspr. nr. 2) 09.07.03.00 E 593 (1). Brief Brussel, 11.12.1959, Eyskens aan De Voghel met 
bijgevoegd de tekst van de interventie in de Kamer. 

92  Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie. Brief Brussel, 19.01.1960, De Voghel aan 
Lefebure.  Van de aanwezigheid van Van der Rest was De Voghel niet zeker en hij 
vermeldde ook geen precieze data. 

93  Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie. Brief Brussel, 19.01.1960, De Voghel aan 
Lefebure. 

94  Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie. Brief Brussel, 22.03.1960, De Voghel aan 
Lefebure. Na de mislukking van de driepartijenonderhandelingen in maart 1960 wilde het 
ABVV slechts voortgaan met strikt paritaire en officieuze onderhandelingen. Zie Brion en 
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Moreau 1995, p. 66. Het hele overleg was, zoals aangetoond, al sowieso mogelijk gemaakt 
door officieuze gesprekken. 

95  Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie. Brief Brussel, 01.12.1961, De Voghel aan 
A. Molitor (kabinetschef van de koning). 

96  Luyten, pp. 175-177.  Economische criteria voor de toekenning van sociale voordelen en de 
coördinatie van de verschillende overlegniveaus kwamen evenwel niet tot stand, aangezien er 
alleen op centraal niveau geen nieuwe sociale eisen gesteld mochten worden. 

97  Jaarverslag NBB over 1960, Brussel, 1961, pp. 10-11. 
98  R. Vandeputte, De harde strijd. Beknopte geschiedenis van het A.C.V. van Eylenbosch tot Cool, Gent, 

1983, p. 103; Mampuys, p. 239. 
99  De cedulaire belastingen, verschillende aanslagen op verschillende soorten inkomsten, 

werden bij de wet van 20 november 1962 vervangen door een belasting op het gezamenlijk 
inkomen en reeds betaalde belastingen waren niet meer aftrekbaar. Zie Luykx en Platel II, 
pp. 513-514. 

100  Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie. Brief Brussel, 16.12.1960, De Voghel aan 
Lefebure. 

101  Ze hielden respectievelijk in: dubbel vakantiegeld in 1960, derde week vakantie in 1963, 
dubbel vakantiegeld voor die derde week in 1966 en een kortere werkweek in 1969.  
Daarnaast werden drie akkoorden bereikt in de jaren zeventig: in 1971 syndicale vorming, 
pensioenen, arbeidsduurverkorting, in 1973 gewaarborgd maandloon, kortere werkweek, in 
1975 minimumloon, gelijk loon voor mannen en vrouwen, dubbel vakantiegeld voor een 
deel van de vierde vakantieweek. Zie Luyten, p. 174. 

102  Luyten, pp. 174-179. 
103  Brion en Moreau 1995, p. 115. 
104  Eyskens 1993, pp. 479-480. 
105  Vandenbroucke, p. 171. 
106  Michielssen, p. 172. 
107  Eyskens 1993, p. 501; Koninkrijk België. Ministerie van Economische Zaken en Energie. 

Nationaal Comité voor Economische Expansie, Wettelijke en reglementaire teksten. Officieuze 
coördinatie, Brussel, 1973; R. A. Van Straelen, Sociaal-economische programmatie (Publicaties 
Studiecentrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek), Antwerpen, 1964, p. 24; Brion en 
Moreau 1995, p. 115. 

108  Michielssen, p. 176. 
109  DC 03.02.1961 en 14.03.1961. 
110  RR 20.05.1959. 
111  DC 12.06.1959. 
112  RR 17.06.1959. 
113  DC 15.01.1960. 
114  RR 13.01.1960. 
115  RR 03.02.1960. 
116  DC 09.02.1960. 
117  RR 09.03.1960. 
118  RR 16.03.1960. 
119  RR 06.07.1960. 
120  DC 14.10.1960. 
121 RR 19.10.1960. 
122  RR 09.11.1960 met bijlage: brief Brussel, 04.11.1960, P. Vanden Boeynants aan De Voghel 

en Brussel, z.d., Vanden Boeynants aan J. vander Schueren. 
123  DC 02.12.1960. 
124  Lambilliote, pp. 79, 83 en 111. 
125  Michielssen, p. 174. 
126  Luykx en Platel II, pp. 502-503 en Mabille, pp. 325-326. 
127 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/37. Map: Correspondance privée avec André van 

Campenhout. Brief, 03.06.1960, Ansiaux aan van Campenhout. 
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128 DC 14.06.1960. 
129  Eyskens 1993, p. 610. 
130 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/39. Map: Correspondance avec A. van 

Campenhout.  Brief 10.11.1960, Ansiaux aan van Campenhout. 
131  NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/48. Map: Correspondance avec M. Van Houtte 

juin 1958 à avril 1961. Brief Brussel, 21.11.1960, Ansiaux aan Eyskens. 
132  DC 02.12.1960. 
133  DC 16.12.1960. 
134  NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/70. s.l., s.d., s.a., Le projet de loi unique et le 

budget pour l'exercice 1961.  Deze nota werd in december 1960 overhandigd aan de 
kabinetschef van de Koning. 

135  NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/39. Submap 1960-62. Brief Brussel, 
29.12.1960, Ansiaux aan van Campenhout. 

136 Het ging om Bekaert en De Staercke voor het VBN, gouverneur van de Société Générale 
Paul Gillet, Paul de Launoit van Cofinindus-Brufina, Cool voor het ACV, Major voor het 
ABVV en Armand Colle voor de liberale vakbond.  Zie G. Deneckere, 'Hoofdstuk IX; 
Koning Boudewijn en de modus vivendi op sociaal-economisch gebied. Casus-analyse: een 
discrete koninklijke interventie tijdens de staking van 1960-'61', in: C. Koninckx en 
P. Lefèvre ed., Boudewijn. Een koning en zijn tijd, Tielt, 1998, pp. 192-193. 

137 Deneckere, p. 193. 
138  Eyskens 1993, pp. 628-629. 
139 Deneckere, p. 193. Renard ondertekende de resolutie daarover mee en tegen de traditie in 

kwam over de resolutie geen perscommuniqué.  
140  AMSAB-Centrum Major. Papieren Major. Dossier 632. Nota van 06.01.1961 ('gedicteerd door 

Major onmiddellijk bij het gebeuren').  Volgens Eyskens zouden Renard, Major en Janne op 
zaterdag 7 januari 1961 aan De Voghel hebben gevraagd om te bemiddelen en hem hebben 
geïnformeerd over het zespuntenprogramma, dat als basis kon dienen voor 
onderhandelingen tussen de werkgevers en werknemers.  Zie Eyskens 1993, pp. 630-631.  
Volgens de bovengenoemde nota-Major van 06.01.1961 zou Janne op deze laatste datum al 
verklaard hebben samen te werken met De Voghel als bemiddelaar. 

141  Eyskens 1993, pp. 630-631; Deneckere, p. 197.  Deze auteur wijst er althans op hoe 
onwetend Major zich voordoet.  Deneckere lijkt te suggereren dat Boudewijn De Voghel 
met een opdracht heeft belast.  Ondenkbaar is dat niet, gezien de contacten in 1959 in de 
aanloop van het sociaal pact van 1960.  Elders stelde Eyskens dat Renard en Major aan De 
Voghel een economisch programma, met een controle op de holdings en de 
institutionalisering van de economische programmering, voorstelden.  Wanneer precies 
wordt daarbij niet aangegeven.  Zie G. Eyskens, Het laatste gesprek. Herinneringen aan veertig jaar 
politiek leven. Een interview van Jozef Smits, Kapellen-Brussel, 1988, p. 138.  In de nota van 
Major van 06.01.1961 wordt het daarentegen voorgesteld alsof Janne, bijgestaan door De 
Voghel, bij Major met een economisch programma aankwam. 

142  AMSAB-Centrum Major. Papieren Major. Dossier 632. 'Onderhoud 8 januari 1961' Cool-Major 
Janne-De Vogel [sic]; Dossier 773. Verslag vergadering Bureau ABVV van 09.01.1961, van 
24.01.1961 en 25.01.1961.  Tijdens deze laatste vergadering gaf Collard tekst en uitleg over 
de gesprekken tussen Cool en Renard die op zijn voorstel plaats hadden gevonden maar op 
niets waren uitgelopen. 

143  Eyskens 1993, pp. 630-631. 
144  Luykx en Platel II, p. 576 en Mabille, p. 343. 
145  Deneckere, p. 198-199 en Eyskens 1993, p. 632 en Eyskens 1988, p. 138.  Volgens Eyskens 

beschikte Théo Lefèvre al over dat document, dat Eyskens via Harmel in handen kreeg.   
Lefèvre behoorde tot de 'linkse' vleugel van de CVP, was het niet eens met de Eenheidswet 
en zou de volgende 'travaillistische' regering met de socialisten vormen. 

 Het memorandum van 11 januari 1961 werd inderdaad door Janne en De Voghel afgegeven 
aan Harmel en tevens aan Ansiaux, Oleffe, Bekaert, Cool, Major, Janne en Lefebure.  Het is 
treffend dat er voor premier Eyskens géén exemplaar was bestemd.  Aan dit document 



De Nationale Bank van België 1959 - 1971 

 

360 

 
waren achtereenvolgens een versie van Janne, een Aide-mémoire van De Voghel, een nieuwe 
en de twee voorgaande stukken versmeltende versie van Janne en De Voghel, een Déclaration, 
waarin de posities van ABVV en ACV en de zes punten werden voorgesteld en mogelijk van 
de hand van De Voghel, voorafgegaan.  Ook het standpunt van het VBN was in de 
uiteindelijke versie verwerkt.  Zie NBB. Centraal archief. Archief De Voghel. Note De Voghel-
Janne. Loi unique (oorspronkelijk nummer 18 ter) 09.07.03.00. E 588/11.  De zes punten die 
Janne voor Major tijdens hun gesprek op 6 januari 1961 van een getypt blad aflas, zijn 
waarschijnlijk te situeren tussen de tweede versie van het memorandum van Janne en de 
definitieve van 11 januari 1961. 

146  Eyskens 1993, pp. 631-633. 
147  Deneckere, p. 199.  Er zou toen gesproken zijn over de ontbinding van het parlement. Cool 

was boos vanwege deze indiscretie m.b.t. de zes punten en omdat de socialisten de tekst als 
de hunne voorstelden. 
Van diezelfde 14de januari 1961 dateert een Note sur la politique d'expansion (8 pp.) van 
De Voghel.  Het is niet duidelijk voor wie ze bestemd was.  Naast structuurhervormingen 
(holdings, NIM, programmering, overheidsinvesteringen, kolen, elektriciteit, staal, 
distributie) stelt hij maatregelen voor met betrekking tot de overheidsfinanciën (verhoging 
van het aandeel van de directe belastingen, strijd tegen sociale fraude gekoppeld aan die 
tegen fiscale fraude), prijzen, rentepeil, expansiebeleid, export, onderwijs en onderzoek, het 
economisch evenwicht na het verlies van Kongo (waartoe iets als de Franse commissie 
Rueff-Armand, die zich gebogen had over de rigiditeiten in de economie, moest opgericht 
worden), bestuurlijke hervorming en monetaire politiek.  Zie NBB. Centraal archief. 
Papieren De Voghel. Note De Voghel-Janne. Loi unique. [oorspr. nr. 18 ter] 09.07.03.00  E 
588/11. 

148  NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/39. Map: Correspondance avec M. A. van 
Campenhout. Submap: 1960-1962. Brief Brussel, 13.01.1961, Ansiaux aan van Campenhout. 

149  Luykx en Platel II, p. 503 en Mabille, pp. 325-326. 
150  Voor dit begrip zie Dewachter, pp. 259 e.v. 
151  Deneckere, p. 201. Boudewijn was trouwens het neocorporatistisch model toegedaan.  Zie 

Deneckere, p. 190. 
152 DC 24.02.1961.  Zie ook DC 21.02.1961. 
153 NBB.  Archief SD.  Copies Lettres.  Brief 02.03.1961, Ansiaux aan Eyskens. 
154 DC 04.04.1961. 
155 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/70. Brief 04.04.1961, Ansiaux aan Lefebure 

met Note relative à l'Assainissement des Finances Publiques (6 pp.). 
156 DC 14.04.1961 en 18.04.1961. 
157  Note sur la situation des Finances Publiques en 1961 (9 pp.). 
158  DC 09.05.1961. 
159  RR 10.05.1961, bijlage over de onderzoeksresultaten met betrekking tot de distributie, p. 5.  
160  Eyskens 1993, p. 482. 
161  RR 10.05.1961. 
162  RR 28.06.1961. 
163  DC 31.10.1961.  Wel was ze bereid aanvullende inlichtingen te verstrekken. 
164 In Frankrijk was er een rapport-Lorain.  Zie NBB.  Persoonlijk archief De Voghel.  

Correspondance.  Brief Brussel, 24.06.1965, De Voghel aan P. Harmel.  In het Verenigd 
Koninkrijk diende het Committee on the Working of the Monetary System zijn befaamd 
verslag (Radcliffe report) in 1959 in.  Deze verslagen bestreken een domein dat uitgebreider 
was dan het Belgische, maar hadden in 1967 nog geen uitvoering gevonden.  Zie Persoonlijk 
archief De Voghel, Correspondance, brief Brussel, 16.08.1967, De Voghel aan J. Basyn 
(voorzitter van de Beroepsvereniging der Verzekeringsmaatschappijen) en brief Brussel, 
21.02.1968, De Voghel aan P. Herremans.  In de Verenigde Staten publiceerde de 
Commission on Money and Credit (Rapport-Wilde) haar verslag in 1961.  Zie 
A.P. Timmermans, 'Les problèmes de financement de l'expansion économique étudiés par 
une Commission gouvernementale', in: La Revue de la Banque, jg. 26 (1962), nr. 6, p. 601.  De 
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auteur legt het waarom van die vertraging uit.  Hetzelfde jaar richt de Canadese regering een 
Commission Royale chargée d'étudier la structure monétaire et financière du Canada op.  Zie 
The Times, 21.10.1961. 

165 NBB.  Archief Departement Studiën, Doos C 375, Map 1.  Nota van 14.03.1961.   
166 NBB.  Centraal Archief.  Doos C375.  Map 1 ; DC 17.03.1961. 
167 De regering G. Eyskens III liep tot 27 maart 1961 en zou op 25 april 1961 opgevolgd 

worden door de regering Théo Lefèvre - Paul Henri Spaak, 25 april 1961 - 24 mei 1965. 
168 Regeringscommissie voor de Studie van de Financiële Problemen van de Economische 

Expansie, Verslag, Brussel (Nationale Bank Van België), 31 maart 1962, p. 7.  In het vervolg 
afgekort als Regeringscommissie 1962. 

169 DC 05.05.1961. 
170 Fiscale vraagstukken vielen evenwel buiten haar bevoegdheid.  Regeringscommissie 1962, 

p. 7.  
171 NBB.  Centraal Archief.  Doos C375.  Mappen 1 en 3.  DC 30.05.1961. 
172 NBB.  Centraal Archief.  Dossier C375.  Map 1.  Brief Brussel 31.05.1961, De Voghel aan 

A. Kervyn de Lettenhove. 
173 DC 30.05.1961.  Dequae vroeg tevens een advies aan A. Oleffe van de Bankcommissie.  In 

zijn persoonlijk advies schetste De Voghel de contouren van die hervorming.  Ze moest de 
gewenste vereenvoudiging meebrengen, een rechtvaardigere en juiste inning mogelijk maken, 
de goedkeuring van de meerderheid van de bevolking wegdragen en vermijden dat de 
continuïteit van de belastingontvangsten onderbroken werd. 

174 DC 16.06.1961. 
175 Timmermans, p. 4.  A. Mullier, voorzitter van het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en 

bestuurder van de NMKN, veroorloofde het zich zelfs in de Commissie het beheer van de 
instelling waarvan hij zelf deel uitmaakte te bekritiseren.  Voor de reactie van de voorzitter 
van de NMKN, die sprak van een "steek in het hart", zie NBB.  Archief Departement Studiën.  
Doos C375.  Map 2.  Brief Brussel, 24.07.1961, R. Vandeputte aan De Voghel met bijlage; 
DC 26.12.1961. 

176 Regeringscommissie 1962, p. 13. 
177 Regeringscommissie 1962, pp. 8, 195-196. 
178 Bij de plechtige installatie van de Hoge Raad van Financiën op 3 maart 1969 zei minister 

van Financiën Jean-Charles Snoy et d'Oppuers dat de economische programmering: "est 
d'actualité dans tous les pays; les organismes internationaux, tels l'OCDE et la CEE, lui accordent une 
priorité.  Notre pays également, depuis une dizaine d'années, à peu près au moment où furent adoptées les 
lois d'expansion économique de juillet 1959, coïncidant par ailleurs avec l'installation du Comité national 
de l'expansion économique et la mise sur pied du Bureau de programmation économique, a adopté une 
programmation économique axée sur la politique d'expansion en général, combinée avec des objectifs de 
reconversion des régions en déclin et de développement des régions en retard."  Zie NBB. Centraal archief. 
Papieren De Voghel.  03.03.1969, Conseil Supérieur des Finances. Séance d'installation. Allocution du 
Ministre des Finances. 

179 In dit verband schrijft De Voghel op 22.08.1967 (naar aanleiding van de tweede commissie) 
aan minister van Financiën R. Henrion: "A mon avis l'autonomie réelle de la fonction bancaire ne sera 
assurée adéquatement que par un protocole unilatéral, c'est-à-dire une déclaration de principe de la 
Commission bancaire, s'appliquant indistinctement à toutes les banques et à toutes les participations de 
contrôle, actuelles et futures, de celles-ci".  Zie Persoonlijk archief De Voghel.  Correspondentie.  
Een dergelijk protocol kwam in 1974 tot stand.  

180 DC 26.12.1961. 
181 DC 17.10.1961 en 26.12.1961. 
182 Regeringscommissie 1962, pp. 17-18.  Zie ook NBB.  Centraal Archief.  Papieren 

De Voghel.  Map: Nota De Voghel-Janne.  Loi unique.  09.07.03.00 E588/11.  14.01.1961, 
De Voghel, Note sur la politique d'expansion: "l'investissement est la pièce maîtresse d'une politique 
d'expansion". 

183 Regeringscommissie 1962, pp. 20-24. 
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184 Regeringscommissie 1962, pp. 24-27.  André Oleffe, directeur bij de Bankcommissie, had 

gewild dat men veel meer de nadruk legde op de noodzaak tot sanering van de 
overheidsfinanciën "préalable [onderstreept door de auteur] à toute programmation économique 
sérieuse".  Zie NBB.  Archief Departement Studiën.  Doos C378.  Map 3.  Brief Brussel, 
12.03.1962, Oleffe aan De Voghel.  Anderzijds was De Voghel van oordeel dat "le 
redressement des finances publiques est absolument urgent si on veut éviter de compromettre la stabilité 
monétaire".  Zie NBB.  Centraal Archief 09.07.03.00, E589/11.  Nota van 14.01.1961 van De 
Voghel, Note sur la politique d'expansion. 

185 Voor de bevordering van het girale geldverkeer zie Hoofdstuk 6 van deel III.  Op initiatief 
van de Belgische Vereniging der Banken (BVB) wordt een commissie in het leven geroepen.  
Zie DC 23.02.1962. 

186 Regeringscommissie 1962, p. 27. "om de tegenstelling te overbruggen tussen het verlangen van de 
spaarder om een tamelijk liquide financieel actief aan te houden en de noodzaak, voor de investeerder, 
financiële middelen op lange termijn aan te trekken". 

187 Om de verbinding tussen de twee organen van de financiële programmering, de Hoge Raad 
van Financiën en de Raad voor Kredietinstellingen, te bevorderen, stelden sommige leden 
voor het secretariaat van de Raad voor Kredietinstellingen toe te vertrouwen aan de 
secretaris-generaal van de Hoge Raad of te bepalen dat die secretaris-generaal deel zou 
uitmaken van de Raad voor Kredietinstellingen.  Zie DC 26.12.1961.  Dit voorstel werd 
nooit gerealiseerd.  De adviesorganen zouden afzonderlijke secretariaten krijgen.  De Bank 
zou het secretariaat van de Raad voor de openbare Kredietinstellingen blijven waarnemen, 
terwijl de Studiedienst van het Ministerie van Financiën belast werd met het secretariaat van 
de Hoge Raad van Financiën. 

188 DC 08.05.1964.  Deze notulen bevatten een merkwaardige zinsnede: "l'on pourrait dire que 
[l'histoire de la Banque] est celle de l'extension progressive, en droit ou en fait, de ses attributions."  Die zin 
staat in de besluiten van een gedachtewisseling in het directiecomité.  Hij kan niet aan deze 
of gene persoon worden toegeschreven. 

189 Opgericht bij Koninklijk Besluit van 1936, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 23 september 
1938 en 6 februari 1939. 

190 In deze logica had de in november 1962 opgerichte werkgroep (zie verder) het advies 
gegeven: "la compétence du Conseil, chargé essentiellement d'organiser la coopération des intermédiaires 
financiers au financement de la programmation par la coordination du crédit, à l'exclusion cependant des 
problèmes de finances publiques, recommande l'appellation de 'Conseil Supérieur ou National du Crédit', 
plutôt que celle de 'Conseil Supérieur des Finances'".  Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. 
Doos 9.1/63. Conclusions du groupe de travail, mai 1963, p. 57. 

191 Regeringscommissie 1962, pp. 148-150. 
192 Regeringscommissie 1962, p. 140. 
193 Vandenbroucke, p. 169. 
194 Bij Koninklijk Besluit van 22 oktober 1937 was een Raad voor Kredietinstellingen opgericht.  

Hij had als opdracht toezicht uit te oefenen op de coördinatie van de bedrijvigheid, de 
organisatie en de bevoegdheden van de bij de wet opgerichte kredietinstellingen.  Van bij de 
start was de gouverneur van de Bank voorzitter. 

195 Bijvoorbeeld Nationaal Instituut voor Landbouw-krediet (NILK). 
196 De OKI's zouden de Raad moeten consulteren over hun plannen inzake nieuwe activa- en 

passivatransacties, hem informatie verstrekken over de verdeling van hun beleggingen en 
verleende kredieten en een uniform boekhoudkundige staat opmaken. 

197 Regeringscommissie 1962, p. 174. 
198 Vandenbroucke, p. 129. 
199 DC 12.06.1962. 
200 DC 12.06.1962. 
201 DC 19.06.1962. 
202 DC 23.11.1962 en 05.02.1963. 
203 DC 16.04.1963. 
204 DC 16.04.1963. 
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205 DC 31.05.1963. 
206 Kamer van Volksvertegenwoordigers, zitting 1963-1964, 4 - I (1963-1964) nr. 2, 

21 november 1963, p. 43.  Verslag namens de Commissie voor begroting uitgebracht door 
de heer Scheyven. 

207 De wet van 21 december 1962 schafte het zegelrecht van 2 frank af.  Deze maatregel had tot 
doel het giraal geld te promoten. 

208 Wet van 2 april 1962. 
209 Regeringscommissie 1962, p. 72. 
210 Wet van 20 november 1962 houdende hervorming van de inkomensbelastingen. 
211 NBB.  Archief Departement Studiën.  Doos C 379, Map 1.  Nota 20.10.1964, Suite donnée aux 

propositions contenues dans le rapport de mars 1962 de la Commission pour l'Etude des Problèmes de 
Financement de l'Expansion Economique ; Idem Nota 04.05.1965, Application des recommandations de 
la Commission pour l'Etude des problèmes de financement de l'Expansion Economique (Commission 
De Voghel). 

212  DC 09.11.1951. 
213  Eyskens 1993, pp. 480-481.  Eyskens weet dit aan de onwil en het getalm van de liberale 

coalitiepartner. 
214 C. D'Hoogh, 'La société nationale d'investissement et le concept moderne de risque 

d'économie', in: Cahiers économiques de Bruxelles, jg. 5 (1963), nr. 19, pp. 455-462. 
215  DC 16.01.1962. 
216  DC 19.01.1962. 
217  DC 30.03.1962. 
218  DC 03.04.1962.  Hoewel artikel 18 van de toen geldende statuten van 1948 wel ruimte voor 

een dergelijke operatie leek te bieden. 
219  Het idee van De Voghel om door middel van een participatie van de Bank in het kapitaal 

van de NMKN deze in staat te stellen een groter aandeel te nemen in het kapitaal van de 
NIM, verdedigde Ansiaux bij de minister zonder dat hij daar een goed onthaal voor vond.  
Voorzitter Vandeputte van de NMKN vond het een aantrekkelijk scenario, maar vanwege 
zowel juridische als psychologische redenen niet haalbaar.   Hij zegde wel toe voor 
200 miljoen in de NIM te kunnen deelnemen, indien de inbreng van de NMKN in de 
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk Onderzoek (NSFWO) 
tot 25 miljoen (of 2,5 miljoen per jaar) zou worden teruggebracht.  Zie DC 06.04.1962 en 
04.05.1962.  De Bank nam met haar participatie van reeds 600 miljoen in de NSFWO liever 
geen lasten van de NMKN daarin over.  De Voghel vroeg aan voorzitter Max Drechsel van 
de ASLK, die eerst voor 500 maar uiteindelijk slechts voor 400 miljoen op de NIM zou 
inschrijven, de NMKN wat financiële verlichting in de NSFWO te bezorgen.  Drechsel sloot 
dat niet uit als de ASLK drie in plaats van twee zetels in de Raad van Bestuur van de NIM 
zou krijgen.  D'Haeze wees dit af.  Van de zestien zetels (buiten die van de voorzitter) vielen 
er acht te verdelen onder het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Economische 
Zaken, de ASLK, de NMKN, het Gemeentekrediet van België, de NKBK en de Nationale 
Kas voor Bediendenpensioenen (NKBP).  Dat wilde zeggen dat elk van de genoemde één en 
de ASLK ten hoogste twee zetels kregen, omdat anders één van de partijen helemaal niet 
vertegenwoordigd zou zijn.  Zie DC 10.08.1962. 

 Tenslotte kwam een definitieve regeling rond de participaties in zowel de NIM als het 
NSFWO uit de bus.  Aan de twee miljard voor de NIM droegen de ASLK 400 miljoen, de 
NMKN en het Gemeentekrediet telkens 200 miljoen en de NKBK en NKBP elk 
100 miljoen bij.  De Bank beperkte er zich toe de NIM te helpen bij haar 
beleggingsverrichtingen.  Zie DC 09.10.1962. 

 De NMKN stemde erin toe 25 miljoen van de aanvankelijk toegezegde honderd miljoen in 
het NSFWO te handhaven, terwijl de Bank en de ASLK elk dertig en het HWI vijftien 
miljoen van de overige 75 miljoen voor hun rekening namen.  Zie DC 19.10.1962. 

220 Senaat - Parlementaire Handelingen. Vergadering van woensdag 12 juni 1963, pp. 1339-1344. 
221  DC 07.08.1964. 
222  DC 11.08.1964. 
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223  DC 25.08.1964. 
224  DC 28.08.1964. 
225  Vandeputte 1987, pp. 99-101. 
226  DC 08.01.1965. 
227 RR 06.10.1965. 
228  Vandenbroucke, pp. 172, 175-177. 
229  Eyskens 1993, p. 479.  Eyskens vond overigens dat deze politiek in de jaren '70 ontspoorde 

in een wilde subsidiëring.  Zie daarover ook: G. Eyskens e.a., Het land waarin wij werken. Een 
doorlichting van het Belgisch economisch systeem, Antwerpen-Amsterdam, 1974, p. 96. 

230  RR 22.06.1966. 
231  Vandenbroucke, pp. 173-174. 
232  Vandeputte 1985, p. 70.  
233  DC 13.11.1964.  De NMKN van zijn kant leek blijkbaar bij gebrek aan middelen te weigeren 

die zogenaamde conjunctuurwarrants te mobiliseren.  De Bank stond wel al sinds langere 
tijd het disconteren van seizoenswarrants voor huishoudkolen toe. 

234  DC 21.01.1966. 
235 DC 22.04.1966. 
236 DC 22.04.1966. 
237 In chronologische volgorde: 
 - 10 november 1966: Markt van het papier met halflange looptijd; 
 - 13 april 1967: Werking van de beurs; 
 - 18 april 1967: Investeringsbanken en probleem van het risicodragend kapitaal; 
 - 18 mei 1967: Coördinatie van de openbare kredietinstellingen; 
 - 19 juni 1967: Statuut van de wisselagenten; 
 - 20 juli 1967: Capaciteit van de kapitaalmarkt; 
 - 27 juli 1967: Voorlichting van de aandeelhouders en van het publiek; 
 - 25 september 1967: Coördinatie van de instellingen die sociale spaargelden beheren; 
 - 16 oktober 1967: Holdingmaatschappijen. 
 Onder de te behandelen thema's behoorde aanvankelijk ook de organisatie van de geldmarkt 

en de verbetering van de instrumenten van monetaire politiek en van de werkmiddelen van 
het Rentenfonds, inzonderheid wat de technische voorwaarden van het beheer van de 
openbare schuld betrof.  Er werd een studie gemaakt.  Zie NBB.  Archief Departement 
Studiën, Doos 378 C, map 8.  Met de instemming van de minister van Financiën werd het 
laatste punt uitgesteld.  Van uitstel zou afstel komen.  Zie Regeringscommissie voor de 
Studie van de Financiële Problemen van de Economische Expansie, Tweede verslag, Brussel 
(Nationale Bank Van België), 5 december 1967, p. 8.  In het vervolg afgekort als 
Regeringscommissie 1967. 

238 Beauvois deed voorstellen in dit verband.  Zie NBB Archief Departement Studiën, Doos B 
673/3.  Werkgroep nr. 1.  Beurs.  Note de séance n° 1, bijlage 1.  De Brusselse 
Beurscommissie had voorgesteld de beurzen van het Koninkrijk te fusioneren.  Ze gaf dit 
idee bij gebrek aan overeenkomst met de andere beurzen op.  Zie NBB. Archief 
Departement Studiën, Doos B 675/8.  Brief van 03.02.1966 aan de minister van Financiën.  
In Frankrijk was het statuut van de effectenmakelaars gewijzigd bij de wet nr. 66-1009 van 
28.12.1966.  Zie NBB. Archief van het Departement Studiën.  Doos B 675/16. 

239 DC 14.03.1967.  De Bank formuleert voorstellen in dit verband.  Zie DC 11.04.1967. 
240 Meer bepaald voorstellen in verband met het vastleggen van regels voor het opstellen van de 

balansen en de winst- en verliesrekeningen.  R. Vandeputte, voorzitter van de NMKN sprak 
van "la valeur assez relative des éléments comptables publiés" wat belette "d'attribuer une importance 
relative excessive aux statistiques que la Banque Nationale a laborieusement constituées".  Zie NBB. 
Archief Departement Studiën, Doos I 529. Map 3.  Brief 23.12.1966, Vandeputte aan 
M. Toussaint. 

241 Regeringscommissie 1967, pp. 181-182.  Het aandeel van de door de holdings 
gecontroleerde sectoren in het nationaal product bedroeg ongeveer 60 miljard, hetzij 
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10 procent van het BNP.  Zie NBB. Archief Departement Studiën, Doos 678, map 18.  
25.05.1966, Groupe Sociétés à portefeuille.  Document n° 5: résumé de l'exposé de R. Beauvois. 

242 De definitie van halflange termijn was zeer vaag; volgens sommige auteurs varieerde ze van 
2 tot 15 jaar.  Zie NBB. Archief departement Studiën, Doos B 676.  Map 9.  Brief van 
07.06.1966. 

243 Regeringscommissie 1967, p. 31.  Wat de interventies van de Bank op die markt betreft, zie 
NBB.  Archief Departement Studiën.  Doos B 676.  Map 8; DC van 23.08.1966. 

244 DC 23.08.1966. 
245 NBB. Archief departement Studiën, Doos B 680. Map 23.  24.05.1966, Groupe Banques 

d'investissement et promotion du capital à risques, document nr. 1. 
246 NBB. Archief departement Studiën.  Doos B 679/5.  Nota van 03.11.1966, punt 4 en 

Regeringscommissie 1967, p. 101. 
247 Regeringscommissie 1967, p. 89. 
248 NBB. Archief departement Studiën. Doos B 680. Map 13. Brief Brussel, 06.04.1967, 

De Schutter aan De Voghel. 
249 "L'avant-projet de rapport en vient tout naturellement à ne proposer que des mesures pour dévélopper les 

capitaux à risque.  [...]  Or, ma conviction personnelle est qu'il y a en la matière une situation irréversible.  
Il n'y aura plus jamais un retour de l'épargne du grand public vers la prise d'actions, c'est à dire de capitaux 
à risque au sens où on entend 'habituellement' ces termes et sans formule nouvelle.  Ou tout au moins il ne 
pourrait y avoir un retour du grand public ou d'une partie de celui-ci qu'en y mettant un prix (facilités 
fiscales, etc.) qui m'apparaît absolument démesuré par rapport à l'intérêt de la chose."  Zie NBB. Archief 
departement Studiën. Doos B 680.  Map 2.  Brief Brussel, 13.03.1967, De Schutter aan 
De Voghel. 

250 Regeringscommissie 1967, p. 9. 
251 DC 19.03.1967. 
252 NBB.  Archief Departement Studiën.  Doos C 378. Map 2.  Brief Brussel 22.01.1962, 

J. Basyn aan De Voghel; NBB. Archief Departement Studiën, Doos B 680, Map 12.  Brief 
Brussel 13.03.1967, Basyn aan De Voghel. 

253 DC 11.04.1967.  De centralisatie in een pool van de door de OKI's via de traditionele 
kanalen ingezamelde middelen (of een deel ervan) werd door de Bank vroeger al overwogen 
vanuit het oogpunt van het beheer van de kasmiddelen van de openbare kredietinstellingen 
(alsmede van de instellingen uit de sociale zekerheid en de openbare bedrijven); dit alles met 
het oog op een afvlakking van de schommelingen in de vlottende overheidsschuld en een 
goede functionering van de geldmarkt. 

254 DC 04.04.1967. 
255 DC 21.04.1967. 
256 RR 12.04.1967.  Al in 1963 had de NMKN aan de ASLK voorgesteld om 

gemeenschappelijke agentschappen op te richten.  Zie DC 27.05.1963. 
257 "Le fait que toutes ces réformes n'aient pas provoqué de réactions hostiles ni de commentaires désagréables 

dans aucun milieu professionnel ou politique et que le travail initié sous un Gouvernement Lefèvre-Spaak-
Dequae, relancé par le Gouvernement Harmel-Spinoy-Eyskens, ait pu être terminé sous le Gouvernement 
Vanden Boeynants-De Clercq-Henrion, me semble également être une preuve réconfortante qu'il peut y avoir 
dans ce pays une certaine continuité lorsqu'on parvient à 'dépassionnaliser' les problèmes."  Zie NBB.  
Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie. Brief, 04.01.1968, De Voghel aan Maître 
M. Grégoire. 

258 NBB.  Persoonlijk archief De Voghel.  Brief van 21.04.1968 van De Voghel aan 
P. Herremans.  "la Commission n'était pas mandatée pour déboucher sur des décisions politiques et en 
particulier de politique financière.  Elle était mandatée seulement pour étudier les problèmes, établir les 
dossiers, confronter les vues et énumérer les solutions possibles sur la base de considérations soit doctrinales 
soit pragmatiques, afin de permettre au pouvoir politique, seul compétent en l'occurrence, de lever des options.  
J'ai eu personnellement le plus grand souci de ne pas empiéter sur les prérogatives du pouvoir politique et, 
dans l'esprit du mandat, d'établir seulement à l'usage de ce pouvoir le dossier du problème.  Le but n'était 
donc pas d'élaborer une doctrine unanime ni de réduire des divergences de vue, mais uniquement de poser 
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correctement le problème et de faire une sélection entre les arguments avancés de part et d'autre, afin de ne 
retenir que les arguments techniquement valables. 

 [...] l'étude des problèmes a souvent permis de préciser la portée réelle de ceux-ci, ce qui me semble déjà un 
mérite". 

259 Belgisch Staatsblad , 04.04.1967, p 3410.  Wet van 31 maart 1967 tot toekenning van bepaalde machten 
aan de Koning ten einde de economische heropleving, de bespoediging van de regionale reconversie en de 
stabilisatie van het begrotingsevenwicht te verzekeren. 

260 Tijdens een toespraak die minister Henrion op 14 februari 1967 hield voor de Union 
Professionnelle de la Presse quotidienne Economique, Industrielle et Financière verklaarde hij dat het 
grootste deel van de suggesties van het eerste verslag nog niet ten uitvoer waren gebracht "et 
qu'il s'indique de le faire sans tarder".  Zie DC 17.02.1967, bijlage 2. 

261 Besluit nr. 11 van 18.04.1967.  De beleggingsmogelijkheden van de privé-spaarkassen 
werden verruimd.  Bovendien kreeg het CBKS de mogelijkheid om de financiering van 
industriële investeringen alsmede een uitgebreider dienstverlening aan de particuliere 
clientèle toe te staan.  Zie K. Veraghtert, 'VI Van Spaarkas tot Spaarbank 1940-1975', in: 
A. Van Put e.a., De Belgische Spaarbanken.  Geschiedenis, Recht, Economische Funktie en Instellingen, 
Tielt, 1986, pp. 230-231 en RR 15.02.1967. 

262 Besluiten nrs. 17 en 18 van 23.05.1967.  Minister van Financiën Henrion had reeds in januari 
1967 aan de gouverneur gevraagd dat deze suggesties zou doen i.v.m. financiële kwesties die 
in het kader van de bijzondere machten konden worden opgelost.  Ansiaux dacht aan het 
statuut van de privé-spaarkassen, de aanpassing van de organieke wet van de ASLK en de 
hervorming van de Raad voor Kredietinstellingen.  Zie DC 13.01.1967. 

263 Respectievelijk door KB nr. 61 en KB nr. 62 van 10.11.1967. 
264 Die aanbevelingen werden door de Bank in 1968 gepubliceerd voor rekening van het 

Centrum.  Zie NBB.  Archief Departement Studiën. Doos I527. Map 10. 
265 Al sinds 1961 lag een hervorming ter tafel.  Het CBKS moest toezicht houden op alle 

vormen van sparen, dus niet alleen op de deposito's, en kon de spaarkassen meer in het 
algemeen economisch beleid inschakelen.  De gemengde spaarkassen werden toen ook 
afgeschaft en een solvabiliteitscoëfficiënt ingevoerd.  De beleggingen echter konden 
uitgebreid worden tot kortlopend overheidspapier en met toestemming van het Centraal 
Bureau tot andere vormen zoals daggeldleningen en voorschotten op onderpand, en alle 
diensten die hun clientèle interesseerden mochten met de goedkeuring van het Centraal 
Bureau ontplooid worden.  Zie Veraghtert, pp. 230-231. 

266  DC 13.10.1967. 
267  DC 07.10.1969.  Directeur-Generaal van de NIM J. Van Essche had eerst 75 of 100 miljoen 

gevraagd, maar het directiecomité beperkte het tot 50 miljoen. 
268  DC 03.04.1962. 
269  RR 02.12.1970.  Zie ook DC 13.11.1970.  De totale verhoging van twee miljard zou worden 

gestort in vier jaarlijkse schijven van 500 miljoen. 
270  Brion en Moreau 1995, p. 122. 
271  RR 30.12.1970. 
272  Brion en Moreau 1995, p. 122.  
273 Regeringscommissie voor de Studie van Voorstellen tot Hervorming van de Wetten op het 

Bank- en Spaarwezen, Verslag, Brussel (Nationale Bank van België), 30 november 1970, p. 5.  
In het vervolg afgekort als Regeringscommissie 1970; NBB. Archief Departement Studiën.  
Doos I 530, Map: 7.  Conseil Supérieur des Finances.  Document 12.01.1970, Communication 
du ministre des Finances au conseil supérieur des Finances concernant la déclaration du gouvernement en date 
du 30 octobre 1969 de charger M. De Voghel de présider un groupe restreint qui lui soumettra, à bref délai, 
des propositions de réforme des lois relatives à la banque et à l'épargne. 

274 NBB. Archief Departement Studiën. Doos I 530. Map 7. Brief Brussel, 25.02.1970, 
M. Defossez (kabinetschef van de minister van Financiën) aan De Voghel. 

275 Regeringscommissie, 1970, pp. 127-134. 
276 Regeringscommissie, 1962, p. 112. 
277 Regeringscommissie, 1970, p. 132. 
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278 Vanthemsche 1997, pp. 440-442. 
279 DC 14.11.1961 en 24.11.1961. 
280 DC 28.08.1962. 
281 DC 12.10.1962. 
282 DC 10.05.1963. 
283 DC 18.03.1966. 
284 DC 24.01.1967. 
285 Voor hun passivaverrichtingen mochten banken geen gebruik maken van benamingen 

waarin het woord 'sparen' voorkwam.  Ze gebruikten daarom de benaming 'depositoboekjes' 
of 'carnets' voor een spaarvorm die dezelfde was als de spaarboekjes bij de ASLK of privé-
spaarkassen. 

286 Frans decreet nr. 66-81 van 25.01.1966. Zie M. Vasseur, Droit et économie bancaires. Maîtrise. 
Fascicule I, Paris, 1979, pp. 115-116. 

287 DC 17.02.1967. 
288 Het vroegere van 1966 was grotendeels gerealiseerd door Koninklijk Besluit nr. 44 van 

24.10.1967 houdende wijziging van de organieke wet van de ASLK.  Zie DC 22.10.1968. 
289 DC 10.01.1969, 07.02.1969 en 14.02.1969. 
290 DC 28.02.1969. 
291 DC 16.12.1969. 
292 DC 17.04.1970. 
293 Regeringscommissie 1970, pp. 122-123. 
294 Regeringscommissie 1962, pp. 165-180. 
295 DC 22.01.1971 en 05.03.1971. 
296 DC 26.05.1972 en 23.02.1973.  Pas in de jaren '80 kregen de OKI's meer bevoegdheden, 

maar die maatregelen gingen gepaard met een stroomlijning van hun statuut met dat van de 
privé-sector.  In de jaren '90 kwamen ze, met de ASLK in 1993 op kop, uiteindelijk in een 
proces van privatisering terecht. 

297 RR 05.05.1971. 
298 Veraghtert p. 233. 
299 DC 01.06.1971, bijlage: 27.05.1971, R. Ewalenko, Note pour le comité de direction.  Les caisses 

d'épargne privées et le contrôle des intermédiaires financiers. 
300 Artikel 1, § 2 van de wet van 28 december betreffende de budgettaire voorstellen 1973-1974, 

waarbij aan de Bankcommissie verordeningsmacht wordt toegekend om de aanbevelingen 
van de Nationale Bank van België die door monetaire beweegredenen zijn gemotiveerd, 
bindend te verklaren. 

301 Vanthemsche, p. 420.  Zie ook: A. Bruyneel, 'La loi du 30 juin 1975: "Mammouth, souris ou 
potpourri?", in: Journal des Tribunaux, n° 4931, 22 novembre 1975, pp. 649-660 et E. Gerard 
e.a., Van arbeiderscoöperatie tot bank.  De geschiedenis van BACOB, Tielt, 1995, pp. 206-212.  Dit 
laatste werk bevat schema's waarin de gevolgen van de branchevervanging van de activiteiten 
van de verschillende categorieën financiële instellingen worden geschetst. 

302 In totaal bevinden zich er een tiental in de archiefstukken. 
303 Jaarverslag NBB over 1961, pp. 12-13; jaarverslag over 1962, p. 11; jaarverslag over 1963, 

p. 9; jaarverslag over 1964, p. 10; jaarverslag over 1966, pp. 9, 17-18; jaarverslag over 1969, 
pp. 18 en 22. 

304 Jaarverslag NBB over 1959, pp. 13-14. 
305 DC 10.09.1959, 22.03.1963, 10.05.1963, 21.05.1963, 07.01.1966, 11.01.1966, 08.02.1966, 

22.09.1969 en 30.03.1971. 
306 DC 23.01.1959, 17.09.1959, 08.10.1959 en 16.10.1959, 05.11.1959, 14.06.1960, 20.01.1961, 

03.02.1961, 10.03.1961, 28.04.1961, 05.05.1961, 12.05.1961, 02.06.1961, 09.02.1962, 
26.11.1963, 23.10.1964, 30.07.1965, 30.07.1965 en 24.03.1966; NBB. Archief SD.  Papieren 
Ansiaux. 'Copies Jaunes' ('C.J.').  Ministères depuis août 1957.  Cabinet du Premier Ministre. Brief 
Brussel, 16.09.1960, Ansiaux aan Eyskens.  Tijdens een onderhoud van Ansiaux met premier 
Eyskens en minister Van Houtte op 15 oktober 1959 had de gouverneur gepleit om een 
onderscheid te maken tussen economisch rendabele buitengewone uitgaven en uitgaven die 
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in feite courante uitgaven waren.  Aan de eerste zou de regering een absolute voorrang 
moeten geven, de tweede zou naargelang van de mogelijkheden worden vastgelegd.  Beide 
gesprekspartners van Ansiaux vroegen de Bank de mogelijkheid te onderzoeken om voor de 
financiering van de prioritaire buitengewone uitgaven een investeringsmaatschappij op te 
richten; die zou direct toegang hebben tot de kapitaalmarkt en tot andere 
financieringsbronnen - banken, openbare kredietinstellingen en in laatste instantie de Bank - 
net zoals het Gemeentekrediet voor de provincies en gemeenten.  In het jaarverslag over 
1960, p. 18, is er sprake van het Fonds dat middelen zou bijeenbrengen en beheren om twee 
programma's gespreid over 15 jaar, het ene structureel, het andere conjunctureel, te 
financieren.  Zie DC 16.10.1959.  Tijdens een onderhoud van Ansiaux met R. Henrion, had 
deze laatste verklaard dat hij in het ontwerp van de regering P. Vanden Boeynants - 
W. Declercq (19 maart 1966 - 7 februari 1968) over haar economisch beleid alle zinspelingen 
op interventies van de Bank had laten schrappen.  Ansiaux wees erop dat dergelijke 
beslissingen die buiten de Bank zouden worden genomen hoe dan ook voor haar niet 
bindend waren.  Zie ook DC 23.01.1968.  Tijdens een vergadering van de top van de 
regering in Knokke waren de eerste minister en verschillende collega's daarop 
teruggekomen.  Zo wensten ze dat de Bank dollars zou accumuleren ten belope van de 
directe aanvoer van Amerikaans kapitaal (investeringen) en dat ze de conjuncturele herleving 
zou vergemakkelijken.  Henrion had op de reeds belangrijke medewerking van de Bank 
gewezen en weigerde nieuwe stappen te doen bij de Bank, wat de irritatie van zijn collega's 
had opgewekt.  Zie DC 19.01.1968.  Het begrotingstekort werd ook herhaaldelijk in de 
Regentenraad op de korrel genomen.  Zie RR 13.05.1959, 17.06.1959, 04.05.1960, 
24.01.1962, 04.09.1963, 05.05.1965, 11.05.1966, 18.01.1967, 04.06.1969 en 05.08.1970. 

307 Tijdens de regentenraad van 17 juni 1959 zei regent André Renard dat tijdens de vergadering 
van de Kamer oud-eerste minister Van Acker verklaard had dat de grens van de 
voorschotten van de Bank aan de Staat systematisch werd overschreden, zonder dat hij werd 
tegengesproken.  Volgens gouverneur Ansiaux had Van Acker naar het boekjaar 1952 
verwezen; in 1959 was er tot dan geen enkele overschrijding geweest.  Op zeker ogenblik 
stond de Schatkist wel aan de rand van de afgrond.  Ansiaux wou evenwel geen rechtzetting 
publiceren.  Zoals regent Bekaert opmerkte, was alleen de minister van Financiën bevoegd 
om een antwoord te geven op die politiek geladen insinuatie. 

 Op 7 augustus had de Schatkist haar kredietplafond bij de Bank met 60 miljoen 
overschreden.  Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Ministre des Finances, Correspondance 
avec le Ministre, 1957-1960. Brief 11.08.1959, Ansiaux aan Van Houtte.  Op 7 november 1962 
was het plafond met 830 miljoen overschreden.  Zie NBB. Archief SD. Copies Lettres. Brief 
van 08.11.1962, Ansiaux aan Dequae.  Op 3 mei 1966 was het plafond van de Schatkist met 
2.750 miljoen overschreden.  Op zijn beurt had het Rentenfonds een beroep gedaan op de 
voorschotten van de Bank ten belope van 1,2 miljard, een verkapte verhoging van de 
kredietmarge.  Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/51. Brief 04.05.1966, 
Ansiaux aan Henrion.  Vaak werd het plafond in de loop van de dag overschreden, wat ook 
tegen de geest was van de overeenkomst tussen de Bank en de Staat.  De thesaurie moest 
dan via telefonische contacten aan openbare kredietinstellingen, zoals de ASLK, vragen dat 
ze voor het afsluiten van de transacties van de Verrekenkamer nog vlug intekenden op 
nieuw schatkistpapier.  

308 NBB.  Archief SD.  Doos 9.1/51.  Niet gedateerde uitspraak van Henrion.  We kunnen ze 
situeren tijdens zijn ministerschap van 17 juni 1968-8 november 1969 tijdens een of ander 
colloquium  of vergadering, waaraan onder meer ook Louis Camu, voorzitter van de Bank 
van Brussel, deelnam.  Volgens Henrion bestond er geen mechanisme om een serieus 
conflict tussen Financiën en de Nationale Bank op te lossen.  Als een dergelijk conflict op 
het publieke forum zou komen, dan was de kans groot dat een belangrijk deel van de 
publieke opinie de kant van de Bank zou kiezen.  Voor de publieke opinie 
vertegenwoordigde de Bank wijsheid, gematigdheid en vermindering van de uitgaven, terwijl 
de Staat spilzucht, verkeerde bestedingen en politieke uitgaven representeerde. 
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309 DC 19.06.1959, 06.08.1959, 18.03.1960, 01.04.1960, 02.02.1961, 17.03.1961, 09.03.1962, 

27.07.1962, 30.04.1964 en 28.07.1967.  De behoeften van de Schatkist waren zo nijpend dat 
minister van Financiën Henrion vroeg of de Bank niet officieus kon tussenbeide komen bij 
de belangrijkste openbare kredietinstellingen, ASLK en NMKN, om de aangetrokken 
spaargelden dusdanig te beheren dat ze de belangen van de Staat het best konden dienen!  
De Voghel die met die vraag verveeld zat, wees de minister op de mogelijkheden die de 
hervorming van de Raad der kredietinstellingen zou bieden: de coördinatie tussen de diverse 
instellingen zou kunnen doorgetrokken worden tot op het niveau van het gezamenlijk 
beheer van de kasmiddelen.  Zie DC 16.06.1966. 

310 DC 04.05.1959, 22.05.1959, 05.06.1959, 18.03.1960, 24.03.1961, 13.06.1961, 23.06.1961, 
07.07.1961, 14.07.1961, 10.05.1963, 06.11.1963 en 20.08.1965.  Zie NBB. Archief SD. 
Papieren Ansiaux. Doos 9.1/51. Map: Correspondance Henrion. Brief Brussel, 17.10.1966, 
Ansiaux aan Henrion. 

311 Commentaar van de centrale-bankpresidenten in Bazel op het leningsbeleid van de Belgische 
regering en op de mogelijke inflatoire gevolgen van de aankoop door de Bank van de 
opbrengst van leningen in vreemde valuta's.  De minister had voorgesteld de opbrengst van 
die lening af te zetten op de vrije markt.  Ansiaux maakte Van Houtte attent op twee 
consequenties: de keuze van de vrije markt impliceerde ook deze markt voor de 
terugbetaling, eventueel tegen hogere koersen, en de afwikkeling op de vrije markt van de 
opbrengst van schatkistbons in deviezen had noodzakelijkerwijze als tegenpost particuliere 
kapitaaluitvoer, die de Staat aldus financierde.  Zie DC 15.05.1959.  Opmerkingen van het 
Monetair Comité van de EEG waren bij Van Houtte in het verkeerde keelgat was geschoten.  
Ansiaux repliceerde hierop dat niemand de bevoegde organen van internationale instellingen 
kon beletten de zwakke plekken van de Belgische toestand bloot te leggen.  Zie 
RR 20.05.1959 en DC 22.05.1959.  In verband met de toen op stapel staande Amerikaanse 
investeringen in Europa - de gemeenschappelijke markt - had de snelle stijging van de 
openbare schuld volgens de directeur-generaal van het IMF tot gevolg dat de VS een 
voorkeur voor andere landen uitten.  De kredietwaardigheid van ons land stond ter 
discussie. Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/39. Brief, 24.08.1959, Per 
Jacobsson (directeur IMF) aan Van Houtte.  Het betrof consultaties van het IMF met België.  
Men verwelkomde het idee van een anticyclische begroting om de economische recessie te 
lijf te gaan, maar betreurde de omvang van het toenmalige tekort.  In een herstelfase moest 
een belangrijke daling van het tekort optreden.  Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. 
Correspondentie. 'C.J.' Correspondance avec le ministre des Finances. Brief 22.10.1959, Ansiaux aan 
Van Houtte.  Gelet op de conjuncturele situatie moest de gewone begroting volgens de 
Excecutive Directors van het IMF in hun commentaar op de Staff-conclusies over de toestand 
van België in evenwicht zijn of een overschot vertonen.  Het tekort op de buitengewone 
begroting moest door binnenlandse leningen op lange termijn worden gedekt. Zie NBB. 
Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/51. Map: Correspondance avec Snoy. Brief, Brussel, 
12.08.1968, Ansiaux aan Snoy. 

312 Tijdens een onderhoud van Ansiaux met Van Houtte gaf deze laatste toe dat de grote 
liquiditeit van de geldmarkt geen openmarkttransacties nodig maakte.  Hij behield zich wel 
het recht voor om later op de kwestie terug te komen.  Hij kon de ministerraad maar 
moeilijk uitleggen dat de Schatkist financieringsproblemen had, terwijl overvloedige 
middelen door het Rentenfonds werden opgestapeld.  Zie DC 10.07.1959, 17.09.1959, 
22.10.1959, 05.11.1959, 19.11.1959, 18.03.1960, 29.09.1961, 01.03.1963, 16.10.1964, 
04.12.1964, 11.12.1964; NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Correspondentie. 'C.J.' Brief 
02.12.1965, Ansiaux aan M. D'Haeze;  DC 24.03.1966;  NBB. Archief SD. Papieren 
Ansiaux. Doos 9.1/51.  Map: Correspondance Henrion. Brief, Brussel, 26.08.1966, Ansiaux aan 
Henrion ("personnelle"). 

313  Van der Wee en Tavernier, p. 308. 
314 NBB.  Archief SD.  Papieren Ansiaux.  Doos 9.1/48.  Map: Correspondance avec Van Houtte, 

Financement cyclique des budgets.  Discours prononcé au Sénat le 5 mai 1959, par M. J. Van Houtte, 
Ministre des Finances; DC 16.10.1959.  Volgens het directiecomité was de ongecontroleerde 
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stijging van de uitgaven er  de oorzaak van dat de overheid niet in staat was het 
inkomensexcedent, dat normaliter voortvloeide uit het aantrekken van de conjunctuur, vrij 
te maken voor het stijven van het Egalisatiefonds.  Zie DC 08.10.1959. 

315 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. 'C.J.' Ministères depuis août 1957.  Cabinet du Premier 
Ministre. Brief 29.10.1959, Ansiaux aan Eyskens.  Die voorwaarden waren onder meer dat de 
fiscale ontvangsten in 1960 meer dan 100 miljard bedroegen en dat ze met meer dan 
5 procent zouden stijgen tegenover die van 1959.  De ramingen voor 1960 bedroegen 
111 miljard frank. 

316 Jaarverslag over 1960, pp. 16-18. 
317 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. 'C.J.' Ministères depuis août 1957. Cabinet du Premier 

Ministre. Brief Brussel, 16.09.1960, Ansiaux aan Eyskens.  Hierbij voegde Ansiaux een brief 
van dezelfde datum aan Van Houtte. 

318 NBB. Archief SD. Brief Brussel, 02.03.1961, Ansiaux aan Eyskens. 
319 RR 05.04.1961. 
320 Jaarverslag NBB over 1963, p. 11. 
321 NBB.  Archief SD.  Papieren Ansiaux.  Doos 9.1/49.  Map: Correspondance Dequae 1961-1965. 

Het gaat om de nota La situation des Finances Publiques (resp. versies: 7 en 10 pp.). 
322 DC 20.07.1965. 
323 DC 27.07.1965.  Op 27 juli 1965 geeft Ansiaux inderdaad de nota Les perspectives en matière de 

Finances Publiques (6 pp.) af. 
324 Eyskens 1993, p. 679. Daar schreef hij: "de gouverneur van de Nationale Bank kent de toestand van 

de overheidsfinanciën niet". 
325 Jaarverslag NBB over 1965, pp. 13, 17 tot 19. 
326 DC 22.02.1966. 
327 Voor de overheidssector maakten volgende personen deel uit van de werkgroep: D'Haeze, 

directeur-generaal van de Thesaurie en de staatsschuld,  Defossez, kabinetschef van minister 
Eyskens, Josz, secretaris-generaal van het Programmatiebureau, Fraeys, kabinetschef van 
minister Scokaert en Hebette, adjunct-kabinetschef van minister Segers.  Voor de 
overheidsinstellingen: Drechsel, voorzitter van de raad van bestuur van de ASLK, 
Vandeputte, voorzitter van de NMKN, Van Audenhove, directeur-beheerder van het 
Gemeentekrediet en Neuman, voorzitter van de NIM. 

328 KADOC. Archief Segers. 10.10.2./1. S. 1., 22.02.1966, F. Hebette (kabinetschef van Segers), 
Note à M. le Ministre; idem. Verslagen van de experts van 20.02.1966 en van 22.02.1966; 
NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. (oorspr. nr. 20) 09.07.03.00  E589/5. 
22.02.1966, Rapport sur les finances publiques rédigé par une commission d'experts présidée par 
M. H. Ansiaux à la demande de M. le Ministre Segers, chargé par le Roi de la mission de former un 
gouvernement. 

329 DC 22.02.1966. 
330 In tegenstelling tot wat de pers beweerde, wees Ansiaux erop dat niet hij de auteur was van 

het rapport, maar dat het een collectief werk was dat vooral De Voghel en Beauvois, voor de 
Bank, en het Ministerie van Financiën, voor de overheidssector, hadden voorbereid.  Zie 
DC 02.03.1966. 

331 KADOC. Archief Segers. 10.10.2./2.  Onderhandelingen C.V.P.-B.S.P.  Verslag over de vergadering 
van woensdagvoormiddag [sic] - 23 februari 1966. 

332 KADOC. Archief Segers. 10.10.2./1. Bijlage II bij Historiek van een regeringscrisis.  Van de 
regering Harmel naar de regering Vanden Boeynants.  Volgens EEG-richtlijnen mochten de 
gewone uitgaven in 1967 met slechts 6 procent stijgen.  De experts hadden  voorgerekend 
dat bij ongewijzigde wetgeving de gewone uitgaven in 1967 met 12 procent zouden groeien. 

333 Luykx en Platel II, p. 544. 
334 DC 16.06.1959. 
335 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/51.  Map: Correspondance avec R. Henrion, 

1966-1968. Brief Brussel, 19.01.1968, Ansiaux aan Henrion. 
336 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/51. Map: Correspondance avec Snoy. Brief 

06.08.1968, Ansiaux aan Snoy. 
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337 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/51. Map: Correspondance avec Snoy. Brief 

18.09.1968, Ansiaux aan Snoy. 
338 Jaarverslag over 1968, pp. 20-21. 
339 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux.  Doos 9.1/59. Map: Correspondance avec Snoy. 
340 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux.  Doos 9.1/59. Map: Correspondance avec Snoy. 
341 Jaarverslag over 1969, p. 18.  Voor de staatslening van oktober 1969 was het rendement bij 

uitgifte gestegen tot 8,51 procent tegen 6,88 procent voor de lening van februari 1969. 
342 DC 19.10.1971.  Daarnaast wees de Bank erop dat er een permanente coördinatie nodig was 

tussen de Openbare Kredietinstellingen in het kader van een herstructurering.  Voorts 
hadden de internationale monetaire gebeurtenissen van de laatste maanden aangetoond dat 
de wet van 12 april 1957 op het monetair statuut door de gebeurtenissen helemaal 
achterhaald was.  Ten slotte dienden de instrumenten van het monetaire beleid 
gemoderniseerd te worden en was een nieuwe juridische basis ervan nodig.  Zie ook 
DC 26.11.1971. Later werd de nota, Enumération de quelques problèmes techniques auxquels une 
solution doit être recherchée (3 pp.), afgegeven aan regeringsformateur Eyskens. 

343 Jaarverslag over 1971, p. XXIII. 
344 Zie respectievelijk NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Correspondentie 'C.J.' Correspondance 

avec le Ministre des Finances. Brief Brussel, 10.05.1960, Ansiaux aan Van Houtte; idem. Brief 
Brussel, 04.01.1963, Ansiaux aan Dequae; idem. Brief Brussel, 26.03.1963, Ansiaux aan 
Dequae; Zie DC 19.01.1965 en brief Leuven, 18.01.1965, Eyskens aan Ansiaux; Persoonlijk 
archief De Voghel. Correspondentie. Brief Brussel, 29.01.1968, De Voghel aan Struye; 
DC 03.05.1968;  idem. Brief Brussel, 17.10.1968, De Voghel aan Chevalier Thys; KADOC. 
Archief Segers.  10.11.8.4.1. Ministerie Economische Zaken.  Kabinet van de minister 
[J.J. Merlot], 03.10.1968, Nota voor het Interministerieel Comité voor Economische en Sociale 
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Hoofdstuk 5 
 

NAAR  WIJD  EN  ZIJD 
 
 

De relaties van de Bank met Kongo, Ruanda en Urundi 
 
 
 
 Een politiek geladen dossier waarin de Bank ook optrad als adviserende 
en assisterende instelling was dat van Kongo.  Ze deed dat zowel in de 
koloniale tijd als daarna.  Vooral vanaf 1959 raakte de Bank er nauw bij 
betrokken en kwam ze ook terecht in de meer delicate aspecten van de 
Belgische Afrika-politiek.  De rode draad in dit Afrika-verhaal was de 
voortdurende zorg van de Bank om de overzeese gebieden in financieel en 
economisch opzicht strak aan België te binden. Zij streefde meer bepaald met 
wisselend succes de institutionele en wettelijke verankering van het koloniale 
monetaire beleid in dat van België na. Ook na de koloniale periode hoopte de 
Bank, net zoals het Belgisch establishment in zijn geheel, het jonge Kongo en 
zijn economie binnen de Belgische invloedssfeer te houden. Na de relatieve 
stabilisering van het Kongolese politieke regime midden jaren zestig trad een 
periode in van 'ontwikkelingssamenwerking', die wisselende getijden kende. 
 
Financiële herstructurering en de weg naar de onafhankelijkheid - 1945-
1960 
 
 Na de oorlog beleefde de kolonie voorspoedige tijden.  Een nieuwe 
financiële structuur met een door de overheid opgerichte centrale bank, 
bevoegd voor het monetaire beleid en het bankentoezicht, zag het licht.  Toen 
de Kongolese economie in de problemen geraakte en zelfbestuur voor de 
inheemse bevolking in zicht kwam, werd de Bank meer dan ooit tevoren een 
medespeler in de kolonie. 
 
Kongolese frank en Belgische frank: twee geldeenheden of één? 
 
 Een omstreden kwestie in de financiële verhoudingen tussen België en 
Kongo was het onderscheid tussen de munten. Het statuut van de Kongolese 
munt was een thema dat de dubbelzinnigheid van de Belgisch-Kongolese 
relatie goed illustreert, toch zeker op monetair-financieel gebied. 
 Ten tijde van de Kongo-staat van Leopold II was het onderscheid 
natuurlijk duidelijk en volledig.  Vanaf 1887 had deze staat een eigen op het 
goud gebaseerd monetair systeem en in 1896 werden er aan toonder betaalbare 
biljetten uitgegeven door de Trésorerie générale de l'Etat Indépendant du 
Congo in Brussel1.  Over de dekking van deze biljetten was met geen woord 
gerept en door particulieren hoefden ze niet aanvaard te worden.  In datzelfde 
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jaar werden de eerste munten in nikkel en koper geslagen.  De monetaire 
omloop in de Vrijstaat bleef altijd zwak onder meer ten gevolge van de 
beperkte vrijhandel, het aandeel van de ruilhandel in de transacties en het recht 
van de overheid om de inboorlingen in goederen te betalen2. 
 Tussen 18 oktober 1908, de datum waarop de onafhankelijke Vrijstaat 
Kongo een Belgische kolonie werd, en de Kongolese onafhankelijkheid op 
30 juni 1960 bestond er volgens sommige juristen, onder wie het hoofd van de 
Juridische Dienst van de Bank Emmanuel de Miomandre, geen wettelijk 
omschreven Kongolese frank.  Deze werd in de decreten dienaangaande 
slechts in de vorm van biljetten omschreven en was niet meer dan een 
vordering op de Belgische goudfrank.  Alleen deze goudfrank was immers 
wettelijk geld, omdat volgens artikel 74 van de grondwet een frank geslagen 
moest worden en derhalve een stukje goudmetaal moest zijn.  Artikel 11 van 
het Koloniaal Charter bepaalde dat de in België circulerende gouden en 
zilveren munten op dezelfde voorwaarden zouden circuleren in Belgisch-
Kongo3.  Volgens het decreet van 18 juli 1911 mocht de Bank van Belgisch-
Kongo biljetten zoals die van de Nationale Bank uitgeven.  Deze biljetten, 
betaalbaar op zicht, moesten door de Kongolese centrale bank in goud- of 
zilverstukken van de Latijnse Unie of in gouden munten van andere landen 
tegen hun goudkoers omgewisseld worden.  Het ging dus om een soortgelijke 
verplichting als die van de Bank met betrekking tot de Belgische biljetten.  De 
Kongolese biljetten vertegenwoordigden op die manier slechts de wettelijke 
Belgische munt, al hadden ze een andere vormgeving dan de Belgische biljetten 
alsmede een eigen omloopgebied, en maakten deel uit van het monetaire 
gebied van de Latijnse Unie tot België die in 1926 verliet4.  Wel zijn de biljetten 
van de Bank nooit wettig betaalmiddel geweest in Belgisch-Kongo of Ruanda-
Urundi, maar alleen de biljetten uitgegeven door de Bank van Belgisch-Kongo 
van 1911 tot 1952 en daarna door haar opvolgster de Banque Centrale du 
Congo Belge (BCCBRU)5. 
 Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de inwisselbaarheid van de 
biljetten wel opgeschort, de zogenaamde gedwongen koers, die zou duren tot 
1927.  Aan het einde van deze oorlog was de Kongolese frank 20 procent meer 
waard dan de Belgische frank, maar in 1919 werden beide franken opnieuw 
gelijkgeschakeld.  In 1922 werden de Kongolese muntstukken in beperkte mate 
wettig betaalmiddel in België en voor betalingen aan de overheid was dat zelfs 
onbeperkt.  In 1927 kreeg de Kongolese frank, die de devaluatie van de 
Belgische frank in 1926 volgde, bij decreet een omschrijving zoals die van de 
Belgische het jaar daarvoor6. 
 Volgens een andere interpretatie dan die van de Miomandre had de 
Kongolese frank met het nieuwe monetaire decreet van 1927 voor het eerst 
een rechtstreekse omschrijving en autonomie verworven7.  Volgens Alfred A.J. 
Moeller, erevice-gouverneur-generaal van Belgisch-Kongo en eregouverneur 
van de Oost-Provincie, had zelfs de uitgifte bij decreet van 18 juli 1911 van 
speciale fiduciaire munten, dus andere dan gouden of zilveren, voor de kolonie 
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reeds ipso facto een aparte Kongolese munt gecreëerd en bevestigden de 
emissiecharters van 1927 en 1935 alleen dit feit8.  Verwarring troef dus. 
 De pariteit van één op één tussen de twee franken bleef van 1908 tot 
1940, afgezien van de periode 1914-1919, steeds gehandhaafd.  Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werd de eenheid voor de tweede maal doorbroken.  
Zou dit na 1944 nog het geval zijn?  De studie van voormalig vice-gouverneur-
generaal van Belgisch-Kongo Gaston Heenen Les finances du Congo belge van 
11 november 1944, vormt voor dit thema niet alleen een bron van informatie, 
maar ze zegt ook iets over de opinie die aan koloniale zijde met betrekking tot 
de statuten van de respectieve munten leefde.  Er waren natuurlijk argumenten 
voor het loslaten van deze feitelijke eenheid en voor het toekennen van 
monetaire autonomie aan de Kolonie.  Zij had een eigen economisch leven en 
een eigen betalingsbalans, die soms positiever uitviel dan die van de metropool.  
In dat geval zou Kongo de voordelen kunnen plukken van een hoger 
genoteerde munt.  De vlotte afhandeling van betalingen en van de 
handelstransacties tussen moederland en kolonie in het algemeen pleitten dan 
weer voor de pariteit van één op één.  Het valt echter niet te ontkennen dat 
ook prestige een rol heeft gespeeld: een Belgische frank die minder waard was 
dan een Kongolese was voor de kolonisator psychologisch onverteerbaar.  
Heenen hield het toch voor mogelijk dat na de oorlog de zelfstandigheid van 
de Kongolese munt gerealiseerd werd.  Dat zou dan de notering van de 
Kongolese frank met een eigen koers op de internationale valutamarkten 
betekend hebben.  De scherpe tegenstelling tussen de financiële en 
economische toestand van het vier jaar lang bezette België en de schitterende 
cijfers die Belgisch-Kongo kon voorleggen, zou immers een monetaire 
scheiding verantwoorden.  Heenen erkende weliswaar het recht van België om 
zijn nationale belang te laten voorgaan.  Maar hij waarschuwde ervoor dat als 
het nastreven hiervan de koloniale economie in moeilijkheden bracht, België 
daarmee zijn eigen welvaart op de helling zou zetten9. 
 Toch werden Kongo en Ruanda-Urundi geleidelijk opnieuw - maar 
nooit volledig - in het monetaire gareel gebracht.  Bij de monetaire 
overeenkomst tussen België, Nederland en Luxemburg, afgesloten op 
21 oktober 1943 en ingaand op 13 september 1944, werd ook de onderlinge 
pariteit van één op één tussen de Belgische en de Kongolese frank hersteld10.  
Met ingang van 5 september 1944 bedroeg de pariteit van de Belgische frank 
tegenover het pond opnieuw 176,625 frank voor 1 pond, net dezelfde koers als 
die van de Kongolese frank.  Kort daarop verliet Kongo de Sterling-zone, 
waartoe het tijdens de oorlog had behoord: van 5 oktober 1944, op welke 
datum een betalingsakkoord werd gesloten tussen België met inbegrip van de 
Afrikaanse gebieden en Groot-Brittannië, tot 1960 maakten Belgisch-Kongo 
en het mandaatgebied Ruanda-Urundi officieel deel uit van de Belgische 
monetaire zone ten gevolge van de akkoorden van Bretton Woods11.  De 
pariteiten van de Belgische en de Kongolese frank werden formeel aan het 
IMF betekend in 1946.  Bij die gelegenheid wees de Bank tegenover de 
minister van Financiën op het belang van het meedelen van één enkele pariteit 
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voor zowel de Belgische als Kongolese frank. Deze kwestie had namelijk ook 
een politiek karakter: elke twijfel die zou kunnen ontstaan over twee 
afzonderlijke economieën zou de indruk kunnen geven van een scheiding 
tussen België en zijn kolonie.  In de internationale context van toen - het 
dekolonisatieproces was in gebieden als Nederlands-Indië en het Britse Indië al 
ingetreden - leek haar dat vitaal12. 
 De verwarrende situatie van het naast elkaar bestaan van een Belgische 
en Kongolese frank in het raam van hetzelfde geldstelsel gaf soms aanleiding 
tot controverses.  Aangezien de Belgische en Kongolese frank volgens de Bank 
geenszins verschillende munten, integendeel gebonden en solidaire valuta's 
waren, diende er ook één enkele goud- en deviezenpool in Brussel te worden 
aangelegd.  Dat was een constante houding van de Bank.  Om dit te kunnen 
realiseren, beijverde ze zich dan ook vanaf het najaar van 1944 om een 
vierpartijenakkoord tussen de Bank, de Banque du Congo Belge, de Belgische 
staat en de Kolonie tot stand te brengen13.  Deze overeenkomst zou een  vrij 
kapitaalverkeer tussen beide gebieden, een eenvormige deviezencontrole en 
één deviezen- en goudpool inhouden. 
 Begin 1945 drong de Bank, naar eigen zeggen met instemming van de 
Banque du Congo Belge, er bij Gutt op aan dat Kongo de broodnodige 
deviezen aan België zou leveren en dezelfde deviezencontrole uitgaand van het 
BLIW zou toepassen14.  De eenvormige deviezencontrole moest zowel het 
vrije kapitaal- en goederenverkeer tussen de BLEU en Kongo mogelijk maken 
als het weglekken van kapitaal aan één van beide zijden voorkomen15.  Dit 
strookte niet helemaal met de wens van de Banque du Congo Belge om enige 
autonomie over die controle te behouden16.  De Bank wenste eveneens dat het 
in de kolonie ontgonnen goud net als voor de oorlog na het voldoen van de 
eigen Kongolese behoeften bij haar terecht kwam17.  De Kolonie, de Banque 
du Congo Belge en de Bank regelden dat, maar zonder formeel akkoord18.  
Over het storten van deviezen in een pool bij de Bank waaruit beide gebieden 
naar behoefte konden putten, bestond sinds de bevrijding eveneens een 
gentlemen's agreement, opnieuw dus zonder formele regeling19. 
 Zo'n officieel akkoord lag wel degelijk in de bedoeling van de Bank.  Op 
14 januari 1946 wees Maurice Frère minister van Koloniën Robert Godding 
erop dat alleen de Belgische frank internationaal genoteerd was en dat de 
transacties in Kongolese frank door middel van de Belgische munt 
geschiedden.  Dit wou zeggen dat Kongolese franken konden verkregen 
worden tegen Belgische en dat de Kongolese frank niet gedefinieerd was 
tegenover vreemde valuta's.  Zijn internationale waarde was slechts het 
resultaat van enerzijds de pariteit van de Belgische frank tegenover vreemde 
valuta's en anderzijds de waarde van de Kongolese tegenover de Belgische 
munt.  Deze beide laatste vormden dus eigenlijk slechts één munt en samen 
één monetaire zone.  Het loskoppelen van beide munten zou niet alleen 
aanleiding kunnen geven tot speculatie, maar bovendien vulden beide 
economieën elkaar aan.  Dit alles betekende voor Frère dat het moederland de 
kolonie zou voorzien van de nodige buitenlandse deviezen, maar ook dat 
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Kongo van zijn kant de gemeenschappelijke valutareserves met zijn 
overschotten moest aanvullen.  Hij kon evenmin aanvaarden dat de Kolonie 
een eigen monetair beleid zou voeren noch dat haar deviezencontrole niet in 
alle opzichten dezelfde zou zijn als die van België20.  Daarop antwoordde 
Godding hem dat Kongo en België wel degelijk twee verschillende economieën 
vormden.  De Kongolese frank was weliswaar geen vreemde munt tegenover 
de Belgische, maar hij viel er ook niet mee samen en genoot een zekere 
zelfstandigheid.  Dat hij in het buitenland niet genoteerd stond, veranderde 
daar niets aan: de Kongolese emissiebank kocht en verkocht deviezen tegen de 
eigen pariteit van 176,625 Kongolese frank met het pond, zonder dat de 
Belgische frank daar een tussenrol vervulde.  Zo ook zou een devaluatie van de 
Belgische frank nog niet de devaluatie van de Kongolese verantwoorden.  
Kongo en België waren nu eenmaal niet hetzelfde, daar kwam het op neer21. 
 In een nota van 31 mei 1946 trachtte François Selleslags van de Bank 
beide standpunten te verzoenen door onder meer voor te stellen dat de 
pariteiten van de beide munten tegenover elkaar of die van één van hen 
tegenover een vreemde munt alleen met de toestemming van beide centrale 
banken konden worden gewijzigd22.  Daarnaast wees hij op de voordelen van 
het ontworpen vierpartijenakkoord tussen het Ministerie van Koloniën, 
Financiën, de Bank en de Bank van Belgisch-Kongo.  Dit akkoord voorzag in 
het herstel van het vrije kapitaalverkeer tussen Kongo en België, de coördinatie 
van hun valutabeleid, de afstand van het Kongolese goud en 
deviezenoverschotten aan de Bank en de levering door deze van de nodige 
vreemde munten aan de Kolonie.  Net zoals de Banque du Congo Belge ging 
het departement Koloniën echter niet helemaal akkoord.  Al zou het bij de 
afstand van Kongolees goud slechts gaan om een officiële regeling van wat 
voor de oorlog al contractueel was overeengekomen met de belangrijkste 
koloniale mijnbouwmaatschappijen, toch weigerde de minister van Koloniën in 
zijn brief van 4 april 1946 het goud dat door de Bank van Belgisch-Kongo niet 
zelf werd bewaard zonder voorafgaande toestemming aan de Bank te cederen.  
Dit principe belette dus niet dat daadwerkelijk goud werd overgedragen in ruil 
voor de levering van deviezen23. 
 Toen de Banque du Congo Belge in 1948 aanstalten leek te maken om 
eigen dollarreserves aan te leggen, zinde dat de Bank geenszins24.  Elke 
gelegenheid die zich daartoe leende, diende volgens haar aangegrepen te 
worden om een vierpartijenakkoord te bewerkstelligen, zoals de devaluatie van 
beide munten in 1949 naar aanleiding van de devaluatie van het pond sterling, 
de besprekingen van de financiering van het Tienjarenplan voor Kongo in 
1950 en het herzien van het emissieprivilege van de Bank van Belgisch-
Kongo25.  Al in 1948 was ze van plan om in 1952, toen dit privilege ter 
discussie zou staan, de idee van een pool weer op het tapijt te brengen26.  De 
Bank had daarenboven graag gezien dat de koloniale overschotten aan 
Belgische franken op een rekening-courant bij haar werden gestort of omgezet 
in Belgische schatkistcertificaten.  Het privé-karakter van de Banque du Congo 
Belge maakte de samenwerking er allicht niet gemakkelijker op.  
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 De Bank mocht dan wel beweren dat twee afzonderlijke goud- en 
deviezenvoorraden alleen maar speculatie in de hand zouden werken27, van 
haar plannen is niets terechtgekomen.  In de praktijk echter bracht de manier 
waarop de Kongolese betalingen met het buitenland werden afgewikkeld 
soortgelijke effecten mee.  Betalingen aan Kongo vanuit de Europese 
Betalingsunie liepen immers over België en vulden de deviezenvoorraad van de 
Bank dus aan.  Zelfs de rechtstreeks door Kongo verworven dollars werden 
soms bij de Bank omgeruild, als er aanvullende behoeftes aan Belgische 
franken bestonden. 
 
De oprichting van de Centrale Bank van Belgisch-Kongo en Ruanda-
Urundi 
 
 Reeds in 1946, toen de voorbereiding van de 'semi-nationalisering' van 
de Nationale Bank aan de gang was gebracht, stelden deze instelling en het 
Ministerie van Financiën voor om een gelijkaardige hervorming van de Bank 
van Belgisch-Kongo door te voeren. Zelfs plannen die van de Bank van 
Belgisch-Kongo een filiaal van de Nationale Bank wilden maken, kwamen ter 
tafel28.  De Kongolese privé-bank zelf en het Ministerie van Koloniën, dat er 
steeds op bedacht was 'zijn' koloniaal patrimonium voor andere invloeden te 
vrijwaren, waren dit idee niet zeer genegen.  Het uitkopen van de privé-
aandeelhouders, waarvan de grootste de Société Générale was, zou een te mooi 
'cadeau' geweest zijn aan deze laatste en dat ging dus niet door29. Ook 
alternatieve formules bleven uit. 
 In 1949, bijna drie jaar voor het verstrijken van het emissieprivilege, 
ontspon zich een discussie binnen de Banque du Congo Belge en de Banque 
Commerciale du Congo zelf tussen voor- en tegenstanders van verlenging van 
het emissieprivilege30.  Op 30 juni 1952 zou dit privilege verstrijken.  Het was 
duidelijk dat de belangrijke verschuivingen in het economische en financiële 
leven van de kolonie hervormingen noodzakelijk maakten.  De regering in 
Brussel had er zich toe verbonden vóór 31 december 1951 te laten weten of ze 
het privilege al dan niet wilde verlengen.  Vanwege de nauwere banden tussen 
monetair en economisch beleid na de oorlog was de koloniale overheid in 
Kongo zelf niet gelukkig meer met het bestaande hybride systeem.  De 
Kolonie wou tenminste een vinger in de pap hebben bij het bestuur van de 
private emissiebank.  Bovendien was het een twijfelachtige situatie geworden 
dat de Bank van Belgisch-Kongo bevoegd was voor de deviezencontrole op de 
sinds 1911 in aantal toegenomen banken en dus op de hoogte was van hun 
transacties met het buitenland, terwijl deze banken tegelijk haar concurrenten 
waren31.  Op 12 juni 1950 sloot Jules Bagage, voorzitter van de Bank van de 
Generale Maatschappij, zich aan bij de voorkeur van de minister van Koloniën 
Pierre Wigny en een deel van het bestuur in Belgisch-Kongo om het privilege 
niet meer te verlengen32.  Na enige aarzeling was ook het departement 
Koloniën in Brussel gewonnen voor de splitsing van de gemengde bank.  De 
Société Générale was er op haar beurt van overtuigd geraakt bij een afstoten 
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van de centralebankactiviteiten meer commerciële en financiële armslag te 
krijgen.  Zodoende kwam er een consensus tot stand om een totaal nieuwe 
circulatiebank op te richten. 
 Nog dezelfde maand juni 1950 vroeg minister van Koloniën Wigny aan 
directeur Franz De Voghel om deel uit te maken van een commissie die haar 
statuten zou uittekenen.  Het departement Koloniën zag in de Bank een van de 
voornaamste kapitaalverschaffers van de nieuwe circulatiebank.  Zo'n 
deelname zou controle van de Bank op deze instelling mogelijk maken.  Het 
directiecomité was de idee niet ongenegen; ze maakte immers een 
vierpartijenakkoord tussen België, Kongo, de centrale bank van Kongo en de 
Bank, dat één Belgisch-Kongolese goud- en deviezenpool tot stand zou 
brengen, overbodig33.  De reeds lang nagestreefde 'monetaire coördinatie' 
tussen beide gebieden kwam in zicht34.  Binnen de Bank gingen er zelfs 
stemmen op om samen met de Kolonie een meerderheidsparticipatie te nemen 
als waarborg voor de onafhankelijkheid van de centrale bank tegenover de 
privé-belangen35.  Een voorstel van de minister van Koloniën had het over een 
participatie van 50 procent voor de Kolonie en van 25 procent voor de Bank.  
Het deel van de Kolonie zou echter wat afnemen ten gunste van Ruanda-
Urundi, terwijl Koloniën de suggestie van de minister van Financiën om ook 
de Belgische staat aandeelhouder te maken afwees.  De Bank van haar kant was 
bereid het gebouw dat ze van plan was in Leopoldstad te bouwen aan de 
nieuwe bank af te staan en kaderpersoneel dat ze kon missen ter beschikking te 
stellen.  De Voghel, die in dit dossier blijkbaar van meet af aan het voortouw 
nam en dat later nog zou doen voor de Kongolese zaken, ging in Leopoldstad 
daartoe de nodige contacten leggen36. 
 Tijdens zijn bezoek aan Leopoldstad in april-mei 1951 had De Voghel 
gesprekken met gouverneur-generaal Eugène Jungers en met een reeks 
plaatselijke prominenten, onder wie directeur-generaal voor Economische en 
Financiële Zaken Hendrik Cornelis.  De gouverneur-generaal zelf leek 
eigenaardig genoeg niet helemaal op de hoogte van de 'Brusselse plannen'.  
De Voghel pakte het voorzichtig aan en volgde de suggestie van vice-
gouverneur Adolphe Baudewyns door voor te stellen dat de Bank het deel van 
haar goudvoorraad dat zich in Pretoria bevond naar de kolonie zou 
overbrengen.  Daarvoor zou ze kluizen in Leopoldstad bouwen.  Dit scheen de 
gouverneur-generaal te vleien.  De sterkste persoonlijkheid van de Kolonie was 
echter Cornelis.  Hij was blijkbaar wel op de hoogte van de Brusselse plannen 
en van de principiële beslissing inzake de splitsing van het bankwezen in privé-
banken en één openbare circulatiebank.  Na een lang onderhoud kon De 
Voghel een aantal conclusies trekken die de goedkeuring wegdroegen van 
Cornelis: de splitsing werd in koloniale kringen algemeen gewild en de 
technische bijstand vanwege de Bank voor de oprichting van een nieuwe 
instelling zou belangrijk zijn.  Het wantrouwen aan Kongolese zijde tegenover 
de metropool was overwonnen37. 
 Minister van Financiën Jean Van Houtte raadpleegde onder meer 
gouverneur Frère, vice-gouverneur Baudewyns, voorzitter van de Bank-
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commissie Eugène de Barsy en regeringscommissaris bij de Bank Joseph-Jean 
Vanheurck over technische modaliteiten in verband met de oprichting van de 
bank38.  Ondanks zijn inzet voor de oprichting van Kongo's nieuwe centrale 
bank, wees De Voghel erop dat haar activiteiten in de provincie, dus buiten 
Leopoldstad, aanvankelijk vrij beperkt zouden blijven en haar diensten eerder 
kostbaar dan rendabel zouden zijn39.  Hij hield zich ook bezig met de 
praktische kant van de zaak, met name de gebouwen voor de nieuwe bank.  
Hoewel de Bank van Belgisch-Kongo een nieuw gebouw aan het oprichten 
was, kwam het oude toch niet in aanmerking voor haar opvolger.  Dat zou 
immers de indruk van afhankelijkheid kunnen wekken.  Door de 
grondspeculatie in Leopoldstad was echter alleen de afstand van een 
bouwterrein door de koloniale overheid mogelijk.  Van de verschillende 
keuzemogelijkheden vond De Voghel zelf de administratieve wijk van Kalina 
de meest geschikte40.  Marcel-Georges Van Goethem, architect van de Bank, 
kon volgens De Voghel alvast het terrein letterlijk gaan aftasten41.  Minister van 
Koloniën Andries Dequae vond het afstaan van een terrein door de Kolonie 
en van het gebouw door de Bank aan de nieuwe centrale bank een goed idee.  
De sfeer tussen de Bank en het Ministerie van Koloniën was uitstekend42. 
 Reeds op 30 juli 1951 werd een decreet uitgevaardigd dat de creatie van 
een nieuwe centrale bank volgens publiekrecht inhield: de Centrale Bank van 
Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi - Banque Centrale du Congo Belge et du 
Ruanda-Urundi (BCCBRU)43.  Daaraan waren deliberaties in de Koloniale 
Raad op 15, 22 en 29 juni voorafgegaan44.  In het uiteindelijke rapport van de 
Koloniale Raad over het decreet ter oprichting van de Centrale Bank van 
Belgisch-Kongo werd aan deze instelling, naast de mogelijkheid tot beperkte 
commerciële operaties, in de zin van (her)discontering van handelspapier, een 
functie van toezichthouder over de zich uitbreidende openbare en particuliere 
kredietinstellingen in al hun geledingen toebedeeld.  Deze controle werd des te 
wenselijker geacht omdat de economische vooruitgang zich niet beperkte tot 
de industriële en commerciële sector, maar ook betrekking had op het 
hypothecaire krediet.  De kolonisten, de kleinere ondernemingen en 'eventueel 
zelfs' de inboorlingen mochten niet in de verleiding komen om, door het 
verkrijgen van te gemakkelijk krediet, hun financiële draagkracht te boven te 
gaan.  Voorts moest de kleine belegger  zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan 
de inschrijving op het kapitaal van de bank en het principe gold dat regenten er 
de grote sociale en economische milieus representeerden. 
 De rol van de circulatiebank bestond erin de geldcreatie te beheren, 
toezicht uit te oefenen op het kortetermijnkrediet, de valutatransacties in goede 
banen te leiden en internationale akkoorden uit te voeren.  Om het karakter 
van de nieuwe centrale bank te omschrijven verwees het rapport van de 
Koloniale Raad expliciet naar de Bank.  Bij het opstellen van het decreet had 
trouwens de Belgische wet uit 1948 model gestaan en zelfs met de terzake 
gevoerde parlementaire discussies was rekening gehouden45. 
 Hoewel de statutaire bevoegdheden van de BCCBRU niet veel afweken 
van die van de Bank waren er op dit vlak toch enkele opmerkelijke verschillen.  
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Zo gaf de Kongolese instelling naast biljetten ook munten uit.  Sinds 1 juli 
1952 was ze belast met de deviezencontrole, terwijl dit in België het domein 
was van het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel (BLIW).  Vanaf 
1 mei 1957 oefende ze het bedrijfseconomische toezicht op de banken, 
verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen uit en 
controleerde ze de uitgifte, de verkoop en het aanbod van waardepapieren46.  
Dit was in België de bevoegdheid van de Bankcommissie.  Vanuit de Bank was 
nog vóór de oprichting van de BCCBRU gepleit voor het uitoefenen van deze 
controle door de circulatiebank zelf47.  Koninklijk besluit 185 van 9 juli 1935 
aangaande de Belgische bankencontrole heeft weliswaar model gestaan voor het 
desbetreffende Kongolese decreet van 12 oktober 1956, maar dit bevatte als 
belangrijke afwijking dat de banken ten bedrage van ten hoogste één derde van 
hun beschikbare middelen aandelen van andere maatschappijen mochten 
bezitten, terwijl in België de beperkingen veel groter waren.  Directeur Henri 
Lenaert van de BCCBRU verdedigde dit in 1956 voor de Koloniale Raad door 
erop te wijzen dat de financiële behoeften van de groeiende Kongolese 
economie niet konden rekenen op een goed uitgebouwde financiële markt en 
dat de banken hier dus een rol te vervullen hadden48. 
 Ondanks het openbaar profiel van de centrale bank wees het rapport 
van de Koloniale Raad op de noodzaak van een zekere onafhankelijkheid ten 
aanzien van de overheid.  Daartoe was een voorschottenplafond vastgesteld 
van 1 miljard Kongolese frank voor de schatkist van Belgisch-Kongo en 
200 miljoen voor die van Ruanda-Urundi.  Toch zou de daadwerkelijke 
onafhankelijkheid van de BCCBRU tegenover de minister van Koloniën nooit 
zo groot zijn als die van de Bank ten aanzien van de minister van Financiën49. 
 
Een Belgische of Kongolese bank?  De Kolonie versus Brussel 
 
 De koloniale overheid, met name het Ministerie van Koloniën, wilde de 
invloed van het Ministerie van Financiën en de Bank zoveel mogelijk inperken.  
De afscherming van het eigen territorium was een constante in de publieke, 
financiële en economische kringen van de kolonie.  Het koloniale overwicht in 
de BCCBRU kwam tot uiting in de verdeling van het maatschappelijk kapitaal 
van 150 miljoen Kongolese frank: 50 procent daarvan kwam van Belgisch-
Kongo, 10 procent van Ruanda-Urundi, 20 procent van particulieren en nog 
eens zoveel van de Bank50, dus minder dan de oorspronkelijk verhoopte 
25 procent.  Het eigen Kongolese karakter van de nieuwe instelling tegenover 
de Belgische tegenhanger werd bovendien onderstreept door de bepalingen 
over de verplichte dekkingscoëfficiënt van de direct opeisbare verplichtingen, 
zijnde de biljetten en tegoeden in rekening-courant.  Deze coëfficiënt bedroeg 
bij de oprichting 25 procent in de vorm van goud of van in goud omwisselbare 
valuta's, terwijl dit voor de Nationale Bank toen nog 40 procent was, waarvan 
30 procent in goud.  Bij decreet van 25 oktober 1956 werd het Kongolese 
percentage opgetrokken tot 33,33 procent, hetzelfde cijfer dat de wet van 
13 april 1957 voor de Nationale Bank bepaalde, maar dan alleen in goud51.  De 
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tegoeden en schuldvorderingen van de BCCBRU in Belgische frank en 
schatkistcertificaten in Kongolese frank met optie tot omwisseling in Belgische 
frank kwamen echter niet in aanmerking voor het berekenen ervan.  Zelfs 
wanneer de coëfficiënt onder het opgelegde niveau daalde, zoals in 1957, hield 
de BCCBRU zich nauwgezet aan die beperking, hoe gemakkelijk ook via de 
Belgische franken dollars en via die weg goud konden worden verworven52. 
 De technische bijstand van de Bank, haar aandeel van één vijfde in het 
kapitaal en haar statuten als inspiratiebron voor die van de Kongolese 
tegenhanger wijzen dan weer op een belangrijke band tussen de twee.  Van de 
aanvankelijk zes en later acht regenten was er één lid van het directiecomité 
van de Bank53.  Het was minder dan wat de Bank voor ogen had gestaan: een 
directielid van de Bank die ook bij de BCCBRU een directeursfunctie zou 
vervullen.  Het compromis bestond erin dat vice-gouverneur Adolphe 
Baudewyns lid werd van de regentenraad en als raadsman aan de vergaderingen 
van de directie mocht deelnemen.  Zijn broer Paul Baudewyns, onderdirecteur 
bij de Bank, werd censor van de nieuwe centrale bank54.  Omgekeerd maakten 
de eerste gouverneur van de nieuwe Kongolese instelling, Paul Charles, en de 
eerste directeur, Henri Deraedt, sinds 1944 deel uit van de regentenraad van de 
Bank.  Karel Vercruysse was hoofd van de dienst Algemene Boekhouding in 
de Bank alvorens hij in 1951 vice-gouverneur van de centrale bank werd55.  
Ook het feit dat de siège social, het hoofdkantoor, van de Kongolese bank zich 
in Leopoldstad bevond, terwijl de centrale administratie van de bank in Brussel 
plaatshad, was merkwaardig.  Deze Brusselse zetel hield zich vooral bezig met 
de functie van kassier van de Kongolese schatkist en subsidiair van Kongolese 
parastatale instellingen, de vereffening van betalingen met het buitenland, de 
valutatransacties en geldtransfers van en naar Kongo56.  De BCCBRU 
beschikte ook over een voorschottenrekening bij de Bank57.  Zij was actief op 
de Belgische geldmarkt, waar ze overtollige kasmiddelen in schatkistpapier 
belegde of liquiditeitstekorten dekte via het opnemen van daggeld of van 
voorschotten op onderpand bij de Bank. 
 De Bank en het Ministerie van Financiën lieten graag verstaan dat 
Kongo en België in feite twee delen van hetzelfde geheel vormden en dat 
Kongo ook met Brussel rekening moest houden.  In maart 1951 deelde De 
Voghel mee dat noch de Bank noch de Thesaurie opgezet waren met een 
nieuwe lening die de Kolonie wilde afsluiten bij de Wereldbank.  De banden 
tussen kolonie en moederland, die tijdens en onmiddellijk na de oorlog zeer 
losjes waren geworden, moesten opnieuw worden aangehaald.  Daarom was 
het niet alleen van belang dat de financiering van de Kolonie met de 
instemming van maar ook zoveel mogelijk via de metropool liep.  De minister 
van Financiën weigerde dan ook de staatsgarantie voor een lening die alleen 
ten bate van de Kolonie werd gesloten.  Er bleef een meningsverschil tussen de 
minister van Koloniën, die in april nog steeds een lening bij de Wereldbank 
overwoog met of zonder de Belgische Staat, en Financiën.  De Voghel ging 
zelf op missie in Kongo, al had het afsluiten van een lening geen dringend 
karakter.  Waar de hele discussie vooral om draaide, was het principe dat het 
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Belgische moederland financiële controle wilde behouden over zijn kolonie.  
Deze kon in zijn ogen niet zomaar op eigen houtje met internationale 
instellingen onderhandelingen voeren58.  De Bank nam dezelfde positie in 1956 
in59. 
 Ook met betrekking tot de discussie over de verhouding tussen de beide 
munten is al gebleken dat ze niet alleen economisch maar ook van politieke 
aard was: terwijl België de banden wilde aanhalen, stond de kolonie op haar, 
relatieve, autonomie60.  Voor de koloniale autoriteiten was de oprichting van de 
BCCBRU in 1951 aanleiding om het onderscheid tussen de Kongolese en de 
Belgische frank in de verf te zetten, door het beheer over de Kongolese munt 
aan dit instituut toe te vertrouwen61.  Tijdens het overleg nopens de oprichting 
van de nieuwe instelling was in de Koloniale Raad evenwel betoogd dat het 
oprichtingsdecreet duidelijk moest stellen dat het statuut van de Kongolese 
frank en de vaststelling van zijn pariwaarde tot de uitsluitende bevoegdheid van 
het Belgisch parlement behoorden62.  Officieel stond de BCCBRU alleen in 
voor het beheer en de verdediging van de munt63.  Het bleef dus touwtrekken 
tussen moederland en kolonie. 
 Frère beschouwde deze muntenkwestie als een politiek dossier, 
waarover alleen beslist kon worden door de regering. Hijzelf was volledig 
gekant tegen het voorstel van de koloniale maatschappijen in 1953 om niet 
langer een beroep te doen op de Brusselse deviezenmarkt maar voor de 
Kongolese frank een eigen valutamarkt te creëren. Hij vond dit een nieuwe 
stap in de richting van het zich losmaken door de kolonie64 (wel te verstaan 
van het Belgische establishment dat daar de touwtjes in handen had).  De 
koloniale ondernemingen beschouwden een Kongolese frank met dezelfde 
pariteit als de Belgische als ondergewaardeerd65, terwijl de Belgische frank zo 
juist omhooggetild werd door haar koloniale tegenvoeter.  Dat was 
ongetwijfeld een belangrijke inzet bij deze discussie.  Toen de BCCBRU in 
1955, tot grote irritatie van de Bank achter haar rug om, aan de minister van 
Koloniën voorstelde om de Kongolese frank afzonderlijk in Leopoldstad te 
noteren om ongewenste kapitaalbewegingen - in de zin van een kapitaalvlucht 
uit Kongo - te kunnen sturen, zag de Bank daar opnieuw geen heil in66.  
Ansiaux argumenteerde dat het plaatsen van koloniale leningen in Brussel de 
kapitaalvlucht naar Brussel voldoende in de andere richting corrigeerde67.  Een 
fluctuatiemarge van de Kongolese munt tegenover de Belgische leverde 
volgens de Bank evenmin iets op68. 
 Op 25 oktober 1956 vaardigde de koloniale overheid een decreet uit 
waarin de waarde van de Kongolese frank vastgesteld werd op 19,74824173 
milligram goud met een gehalte van 900 op 1000.  Het ging om een 
soortgelijke en even merkwaardige omschrijving als in de Belgische muntwet 
van 12 april 1957, waarin de frank als een hoeveelheid, een 'klompje', goud 
werd omschreven.  Ansiaux was er allesbehalve gelukkig mee dat, ondanks de 
inspanningen van de Bank om beide munten in één en dezelfde wet te 
definiëren, voor een afzonderlijk decreet en een aparte wet voor respectievelijk 
de Kongolese en Belgische frank was gekozen.  Deze formule kon zijns inziens 
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de Kongolese frank alleen maar verzwakken69.  In weerwil van dat 
afzonderlijke decreet voor de Kongolese frank bleef de enige instantie die over 
Kongo soevereiniteit uitoefende het Belgische parlement en dit heeft nooit een 
wet uitgevaardigd waarin het een afzonderlijk statuut aan de Kongolese frank 
verleende70.  Zodoende bleef in de filosofie van de Miomandre, met of zonder 
decreet, de Belgische munt het enige wettelijke betaalmiddel in Kongo, zij het 
in een eigen vorm71. 
 De onduidelijkheid rond de Kongolese frank zou tot aan de 
onafhankelijkheid van Kongo voortduren.  In juni 1960 beschouwde 
gouverneur Ansiaux de stelling van de Miomandre, huisjurist van de Bank, als 
niet meer dan voorlopig.  Ze weerspiegelde als dusdanig niet de mening van de 
Bank.  Volgens een interne nota van de Bank moest de Commissie voor de 
Belgisch-Kongolese geschillen, die uit de boedelscheiding bij de 
onafhankelijkheid voortsproten, uit de verschillende theses over het statuut 
van de Kongolese frank de meest realistische en voor België voordeligste 
kiezen, gelet op de vele schuldvorderingen en schulden die Belgen in 
Kongolese franken hadden72.  Het leek de Bank toen weinig opportuun om 
een standpunt in de discussie over de Kongolese frank in te nemen73. 
 Het bestaan van een deviezencontrole tussen moederland en kolonie 
weerspiegelt eveneens de halfslachtige situatie rond de beide franken.  De Bank 
van Belgisch Kongo vertegenwoordigde Kongo in het op 4 december 1944 
opgerichte Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel (BLIW) en oefende 
in de Kolonie een deviezencontrole uit die de in de BLEU van kracht zijnde 
regelgeving slechts in grote trekken volgde.  Dit was niet zo vreemd, gelet op 
het feit dat buitenlandse handel en valutacontrole tot de autonomie van Kongo 
behoorden.  Aanvankelijk bestonden er restricties in het betalingsverkeer van 
België naar Kongo.  Geleidelijk werd een en ander versoepeld en vanaf 11 mei 
1948 oefende het BLIW niet langer de controle op de financiële relaties tussen 
de BLEU en de kolonie uit en werd die rol volledig aan de Bank van Belgisch-
Kongo overgelaten, een bevestiging van de feitelijke stand van zaken.  Op 
1 augustus 1948 werd de handel tussen de BLEU en Kongo vrijgemaakt74. 
 De kolonie beschikte over belangrijke dollarexcedenten waardoor ze in 
de praktijk geen rekening hoefde te houden met de terzake in de BLEU 
geldende restricties, meer bepaald inzake invoer uit de dollarzone.  Betalingen 
met de dollarzone geschiedden doorgaans rechtstreeks vanuit Kongo.  De 
Banque du Congo Belge richtte zich enkel naar rato van de eigen behoeftes tot 
de Bank om Belgische franken om te ruilen tegen andere vreemde valuta's dan 
dollars of ponden sterling en overschotten van deze twee laatste munten in 
Belgische franken om te zetten.  De ontvangsten in dollars en ponden van de 
Kolonie overstegen immers haar uitgaven in die munten, wat echter niet altijd 
gold voor andere valuta's inbegrepen de Belgische frank75. Vanaf 1951 werd de 
bilaterale betalingsbalans met België negatief, wat een positieve betalingsbalans 
tussen Kongo en de rest van de wereld echter ruimschoots compenseerde. 
 Samengevat kwam het erop neer dat de betalingen met de dollarzone 
rechtstreeks vanuit Kongo geschiedden, maar dat die met de landen van de 
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eind 1958 opgeheven Europese Betalingsunie grosso modo in Belgische frank 
plaatshadden en dus via België liepen.  Bij het saldo van de betalingsbalans van 
België met deze unie hoorden zodoende eveneens de Kongolese transacties76.  
De manier waarop de betalingen met het buitenland verliepen, bevestigt dat de 
kolonie slechts partieel deel heeft uitgemaakt van de Belgische monetaire zone.  
De kolonie zette de positieve saldi van haar gezamenlijke betalingsbalans 
regelmatig om in goud- en dollarreserves zonder dat de Belgische monetaire 
zone in haar geheel daar beter van werd. 
 In 1952 volgde de BCCBRU de Banque du Congo Belge als 
circulatiebank op.  Een decreet van 12 december 1952 met betrekking tot de 
deviezencontrole zorgde aan Kongolese zijde eindelijk voor een vrij coherente 
reglementering die duidelijk geïnspireerd was op die van de BLEU77.  Alle 
overdrachten van goederen en kapitalen, met inbegrip van de uitvoer van de 
Afrikaanse gebieden naar alle andere landen en omgekeerd werden door de 
centrale bank gecontroleerd.  Een monetaire barrière rond deze territoria 
scheidde hen derhalve van het moederland en derde landen.  De BLEU 
hanteerde eveneens een deviezencontrole waarin ook het betalingsverkeer met 
de Afrikaanse gebieden, net zoals met alle andere landen, begrepen was.  Wel 
nam de vestiging van de BCCBRU in Brussel de controle op de transacties 
vanuit België naar de kolonie voor rekening van de Bank waar.  Een dergelijke 
controle hield in dat in beide territoria, BLEU en Kongo met Ruanda-Urundi, 
particulieren en bedrijven hun deviezen op verzoek van de respectieve centrale 
banken moesten afstaan en een toestemming moesten hebben om er te 
verkrijgen.  Invoervergunningen en declaratie van de ontvangst van vreemde 
valuta's bij export maakten eveneens deel uit van dit systeem.  Kongo was op 
het gebied van het valutaverkeer een vreemd land voor België.  Zo luidde 
althans de theorie. 
 In feite echter was de declaratie van ontvangsten in Belgische of 
Kongolese franken bij Kongolese export naar de BLEU een formaliteit, was 
voor import uit dit laatste gebied geen vergunning vereist en kon vrij beschikt 
worden over BLEU-rekeningen in Kongo en over rekeningen geopend in de 
BLEU op naam van Kongolese ingezetenen.  De eigenlijke transfers - 
'overdrachten om niet' - van Kongo naar België waren bovendien vrij, die van 
België naar Kongo vielen onder de controle van de Kongolese centrale bank in 
Brussel voor rekening van de Bank.  Door een zeer liberale toepassing van de 
deviezencontrole tussen Kongo en België bewogen de Kongolese en Belgische 
munten zich onderling als in communicerende vaten78. 
 Toen de BCCBRU begon te functioneren in 1952 moest ze constateren 
dat de afvloeiing van Belgische franken de aanvoer ervan overtrof, een logisch 
gevolg van de negatieve betalingsbalans tussen Kongo en België.  Aangezien de 
kolonie over veel dollars bleef beschikken, gebruikte ze die excedenten om op 
de Brusselse valutamarkt dollars tegen Belgische franken af te staan: over een 
periode van acht jaar stond ze om en bij de 500 miljoen dollars af, wat de 
reserves van de Bank ten goede kwam of de koersstijgingen van de dollar 
binnen de voorgeschreven marges hield.  Voorts stond ze voor een 
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tegenwaarde van ongeveer 3 miljard frank Engelse ponden af.  Als tegenhanger 
van de verkopen van die Angelsaksische munten verwierf ze tijdens dezelfde 
achtjarige periode om en bij de 30 miljard Belgische franken79.  De omvang 
van deze transacties neemt niet weg dat de BCCBRU, net zoals vroeger de 
Banque du Congo Belge, slechts vreemde valuta's afstond naargelang van haar 
behoeftes en zeker niet om een gemeenschappelijke valutapool te stijven. 
 Samengevat kunnen we dus stellen dat vanuit Belgisch oogpunt, 
niettegenstaande alle juridische en theoretische kronkels, er maar sprake was 
van één en dezelfde pariteit van beide tweelingmunten, behalve tijdens de twee 
wereldoorlogen.  Tégen een echte monetaire unie tussen beide gebieden vallen 
nochtans een aantal argumenten in te brengen: kolonie en moederland hadden 
elk hun eigen centrale bank, feitelijk waren er andere biljetten en munten in 
omloop in de twee gebieden, de dekking van de dadelijk opvraagbare 
verplichtingen, hoofdzakelijk de bankbiljetten, was niet identiek voor de twee 
centrale banken, de in principe gecoördineerde deviezenreglementering liep in 
België en Kongo uiteen en een gemeenschappelijke goud- en deviezenpool is 
er nooit gekomen. 
 
De BCCBRU aan de slag 
 
 Op 1 juli 1952, de datum waarop de overeenkomst met de Bank van 
Belgisch-Kongo definitief was verstreken, trad de BCCBRU effectief in 
werking.  In de zes provinciehoofdplaatsen buiten Leopoldstad werden 
bijbanken geopend.  Tijdens haar eerste levensmaanden gebruikte de BCCBRU 
de biljetten van de Bank van Belgisch-Kongo met haar eigen naam als opdruk.  
Nadien kwam een nieuwe serie biljetten in omloop, respectievelijk van 5, 20, 
50, 100, 500 en 1000 Kongolese frank, waarvan het type maar niet de 
afmetingen verschilden met de vorige van de Banque du Congo Belge.  Vanaf 
1955 verving de BCCBRU het biljet van 5 frank door een muntstuk en voor de 
waarden van 20, 50, 100, 500 en 1000 gaf ze een nieuwe, derde serie in kleiner 
formaat uit.  Ook de munten trachtte ze eenvormig te maken.  Het biljet van 
100 frank met aan de voorzijde de afbeelding van Leopold II drukte de Bank 
van 1955 tot april 196080. 
 De BCCBRU beschikte natuurlijk over het klassieke instrument van het 
disconto en ze kon in principe een openmarktbeleid voeren.  Ten gevolge van 
de ruime middelen die de Kongolese schatkist en de privé-banken bezaten, 
stond de kredietverlening van de BCCBRU lange tijd op een laag pitje.  Om de 
uitvoer van inlandse goederen te stimuleren, werd in 1954 het rentepercentage 
voor bankaccepten bij de uitvoer tot 2 procent verminderd.  Op 2 maart 1954 
werd in Leopoldstad een rentemarkt opgericht, die nog niet meer was dan een 
voorstadium van een beurs voor overheidsfondsen.  Ze had plaats in de 
lokalen van de BCCBRU op dinsdag en vrijdag81.  In 1956 verhoogde de 
Kongolese centrale bank tweemaal de discontovoet voor invoeraccepten.  
Toen al begon de betalingsbalans minder gunstige voortekens te vertonen, 
zoals later nog zal blijken82. 
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 De koloniale aanpak inzake deviezenreglementering was, zoals gezegd, 
liberaal.  Hij was bovendien lek.  De banden van de Europeanen uit de privé-
sector en de openbare sector in Afrika met Europa en het ontsnappen aan elke 
controle van transacties in Belgische frank - 75 procent van de ontvangsten en 
70 procent van de uitgaven met het buitenland geschiedden in die munt - 
kunnen dit verklaren.  De transfers van België naar Kongo waren 
onderworpen aan bepaalde formaliteiten maar die van Kongo naar België 
werden volledig vrij gelaten.  De exporteurs moesten hun opbrengst in 
Belgische frank ook al niet repatriëren83. 
 
Van voorspoed tot ontwrichting op de drempel van de onafhankelijkheid 
 
 Het decreet van 29 december 1956 en de daaropvolgende 
statutenwijziging van 5 maart 1957 bepaalden dat de drie grootste 
aandeelhouders van de BCCBRU, Belgisch-Kongo, Ruanda-Urundi en de 
Bank hun aandelen alleen onderling konden verhandelen.  Zowel de Bank als 
de BCCBRU verhieven hun stem tegen deze bepaling: zij vroegen zich af of de 
15.000 aandelen van Ruanda-Urundi bij de onafhankelijkheid van dit gebied 
niet beter onder het publiek zouden worden verdeeld in plaats van 
overgenomen door de twee andere hoofdaandeelhouders.  Binnen de Bank 
rezen er langzamerhand vragen over haar toekomstige betrokkenheid bij de 
Kongolese centrale bank84.  Al snel zou echter een situatie ontstaan die beide 
centrale banken daadwerkelijk nauw met elkaar deed samenwerken, al was het 
niet als aan elkaar gelijke partijen. 
 Tijdens de periode 1952-1960 in haar geheel vertoonde de bilaterale 
betalingsbalans van Kongo met België een deficit, met landen als de Verenigde 
Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland daarentegen een 
overschot.  De gezamenlijke betalingsbalans van Kongo bleef zo tot in 1956 
positief.  In de periode 1957-1959 echter draaide die laatste tendens om en de 
Centrale Bank had op 30 juni 1960 70 procent van haar reserves op 1 januari 
1957 verloren85.  De problemen begonnen voor de kolonie in het sleuteljaar 
1957, toen ze werd geconfronteerd met lagere prijzen voor haar grondstoffen 
zonder dat de ingevoerde afgewerkte producten goedkoper werden.   
 In de loop van de jaren vijftig werd het ook voor een aantal Belgische 
waarnemers duidelijk dat er sleet begon te komen op het koloniale systeem.  
De politieke overheden in België en Kongo leken evenwel niet geneigd er echt 
werk van te maken.  De macht bleef in handen van de koloniale overheid 
enerzijds en van de grote ondernemingen anderzijds.  Vanaf 1958 begon het 
Kongolese onafhankelijkheidsstreven concrete vormen aan te nemen en toen 
op 4 januari 1959 in Leopoldstad onlusten uitbraken, was dat het teken voor 
Brussel dat er snel een oplossing moest komen.  De regering besloot Kongo 
onafhankelijkheid te verlenen en aan het einde van dat jaar verkiezingen voor 
de gemeenten en territoria en begin 1960 voor de provincies uit te schrijven.  
Een precieze datum voor de onafhankelijkheid bleef voorlopig uit.  Vooral in 
1959 werd de situatie ook in financieel opzicht kritiek.  Daar zat de politieke 
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onrust, die reeds lang sluimerde maar dat jaar tot uitbarsting kwam, voor iets 
tussen86.  Hoewel er zich een economisch herstel aankondigde, toen de 
exportprijzen weer een opwaartse trend vertoonden, stokten de buitenlandse 
investeringen ten gevolge van de politieke onrust. De onzekere politieke 
toekomst leidde tot een massale terugtrekking van, hoofdzakelijk Belgisch, 
privé-vermogen uit Kongo: voor 1959 alleen 4,5 miljard Kongolese frank.  Er 
vormde zich een vicieuze cirkel: de teruggang van de buitenlandse 
investeringen, die vroeger deels met Belgisch kapitaal werden gefinancierd, 
leidde tot een tekort op de totale betalingsbalans, wat op zijn beurt mogelijke 
investeerders nog meer afschrikte.  Deze vreesden immers dat in die 
omstandigheden de opbrengst van hun geïnvesteerde kapitalen niet meer kon 
worden gerepatrieerd87.  De overheid was zich wel degelijk bewust van het 
gevaar, maar stelde restrictieve maatregelen zo lang mogelijk uit.  Alleen de 
BCCBRU nam enkele schuchtere maatregelen: de banken moesten hun 
kredieten aan de privé-sector beperken en hun werd gevraagd om hogere 
liquiditeitscoëfficiënten toe te passen88. 
 Ten gevolge van de financiële problemen die tot uiting gekomen waren 
sinds de eerste weken van 1957 zou de Bank een grotere rol gaan spelen in het 
financiële beleid van de Kolonie.  Zowel in 1957 als in 1959, toen de BCCBRU 
gezien de penibele toestand van de Kongolese betalingsbalans behoefte had 
aan vreemde valuta's, opende de Bank voor haar een krediet van 0,5 miljard 
frank via een voorschottenrekening op onderpand van Belgische 
schatkistcertificaten in Kongolese frank89.  De Bank was vanzelfsprekend niet 
bereid een onbeperkt krediet aan haar Kongolese partner te verstrekken90.  Ze 
wilde wel de al langer bestaande voorschottenrekening op onderpand van goud 
alsmede de recentelijk geopende op onderpand van overheidseffecten in 
Kongolese frank van een half op 1 miljard frank brengen91.  De BCCBRU ging 
hier niet op in, omdat daarmee het fundamentele probleem van de 
betalingsbalans niet werd verholpen92.  Meer dan kurieren am Symptom waren 
fundamentele oplossingen geboden.  Ook hieraan zou de Bank haar steentje 
trachten bij te dragen. 
 De impact van de Bank op de Kongolese centrale bank nam gevoelig 
toe en allicht is het niet overdreven te stellen dat de BCCBRU de facto zo goed 
als onder 'voogdij' van de Bank kwam93.  Tijdens de voorbereidingen voor de 
overeenkomst tot samenwerking, waarover verder meer, had Ansiaux het zelfs 
over een verhoging van de Bank-participatie in het BCCBRU-kapitaal om de 
greep van de eerste op de laatste te vergroten94. 
 In juni 1959 analyseerde de studiedienst van de Bank grondig de 
financiële problemen van Kongo.  Het zakken van de prijs van een aantal 
grondstoffen had de exportontvangsten doen dalen95.  Ten gevolge van het 
verdwijnen van het vertrouwensklimaat, namen de financiële transfers richting 
België bovendien toe.  In vergelijking met normale jaren groeiden ze met 6 à 
7 miljard frank, waarvan meer dan 4 miljard privé-kapitaal, aan96.  Ook de 
begrotingstoestand was weinig rooskleurig.  De koloniale overheid had heel 
wat geld nodig om onder meer het Tienjarenplan, dat in grote infrastructuur-
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werken voorzag, te financieren.  Dit verklaart dan ook voor een deel waarom 
de voorschotten van de Kongolese centrale bank aan de Kongolese schatkist 
vanaf 1959 drastisch toenamen, terwijl ze voordien altijd beperkt waren 
gebleven97.  Zelfs als de autofinanciering zou vergroten ten gevolge van 
gunstiger economische omstandigheden, moest volgens de Bank voor de 
komende tien jaar toch op een jaarlijks begrotingstekort van 10 miljard frank 
gerekend worden98.   
 De Bank opperde in een nota van 17 juni 1959 het idee om een 
parastataal orgaan op te richten dat de koloniale participaties, een portefeuille 
in handen van de Kongolese overheid ter waarde van zo'n 30 miljard, zou 
beheren.  Dit bood twee voordelen.  Enerzijds konden op die manier nieuwe 
leningen worden uitgeschreven, die zonder de garantie die het bovengenoemd 
aandelenpakket bood illusoir waren.  Anderzijds werden zo mogelijke eisen van 
een toekomstige onafhankelijke Kongolese Staat, die geen rekening hielden 
met 'de legitieme belangen van het moederland', door het Belgische 
partnerschap in die parastatale vermeden.  Op buitenlandse hulp, een 
noodzakelijke aanvulling op de Belgische inspanningen, viel zonder de 
bemiddeling en garantie van België niet te rekenen.  Een paritair beheerde 
semi-overheidsinstelling zou daarentegen wel obligaties en zelfs aandelen op de 
buitenlandse markten kunnen plaatsen.  Het idee van de oprichting ervan dook 
telkens weer op tijdens het denkwerk en de besprekingen over de financiële 
toekomst van Kongo.  Op monetair gebied stelde de Bank voor dat de 
Kolonie haar deviezenreserves in Belgische frank zou opbouwen, aangezien 
het tekort zich voornamelijk in die munt voordeed.  Verder bestond er de 
mogelijkheid om de goud- en deviezendekking van de Kongolese bankbiljetten 
los te laten, want de situatie van Kongo maakte het allicht niet mogelijk 
daaraan vast te houden99. 
 Het officieuze aftasten van het terrein werd vervolgens in officiëler 
banen geleid.  Albert Kervyn de Lettenhove, professor aan de universiteit van 
Leuven en kabinetsadviseur op Financiën, stelde voor om een vijfhoofdige 
werkgroep op te richten bestaande uit vertegenwoordigers van de premier, de 
Ministeries van Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi en dat van Financiën, de 
BCCBRU en de Bank100.  Op 8 juli 1959 besliste het Ministerie van Belgisch-
Kongo en Ruanda-Urundi, dat toen onder leiding stond van minister Maurice 
van Hemelrijck, dat de eerste vergadering van de commissie op 27 juli zou 
plaatshebben101.  Vice-gouverneur De Voghel, die sinds 1955 ook regent was 
van de BCCBRU, werd belast met het voorzitterschap102.   
 Eerste minister Eyskens, die de werkzaamheden van de studiecommissie 
van nabij volgde, schreef gouverneur Ansiaux hoe bezorgd hij was over de 
situatie van de Kongolese deviezenreserves.  Deviezencontrole of stopzetting 
van buitenlandse betalingen moesten te allen prijze vermeden worden, want ze 
zouden het vertrouwen alleen maar verder aantasten.  Hij dacht veeleer aan de 
formules die toegepast waren in de Franse monetaire zone103.  In een eerste 
ontwerprapport wees de Commissie voor de Studie van de Financiële 
Problemen in Kongo erop dat het deficit op de lopende rekening van de 
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betalingsbalans voor een deel veroorzaakt was door de openbare investeringen, 
die heel wat invoer meebrachten.  Totale investeringen van gemiddeld 16 tot 
17 miljard frank per jaar, waarvan 10 miljard door de privé-ondernemingen via 
autofinanciering, stonden op het spel.  Als oplossingen kwamen de oprichting 
van een ontwikkelingsfonds, de parastatale waarvan reeds sprake in de nota 
van 17 juni 1959, of het Fonds voor Overzeese Gebieden - Le Fonds des 
Territoires d'Outre Mer - van de Europese Gemeenschap in aanmerking.  In 
dit laatste Fonds had België tijdens de periode 1958 tot 1962 3,5 miljard frank 
gepompt, maar hieruit hadden Kongo en Ruanda-Urundi nog maar voor 
1,5 miljard ontvangen104.  Het deficit van de gewone begroting en de uitgaven 
voor het Tienjarenplan veroorzaakten een tekort van 8 miljard frank. 7 miljard 
daarvan vielen te dekken door verschillende bronnen aan te spreken, maar 
Kongo was ertoe genoopt om de Amerikaanse markt aan te spreken om daar 
het resterende miljard te lenen.  Ansiaux wilde, zoals hij daarvoor nog al 
gedaan had, vermijden dat Kongo op eigen houtje in Amerika leningen afsloot 
en dat Morgan Stanley en Smith Barney, de vaste bankiers van de Belgische 
Staat, voor het hoofd werden gestoten door in te gaan op een voorstel van 
Dillon Read aan de Kolonie.  België zou de go between spelen bij beide eerste 
bankiers105. 
 August De Schryver, sinds 3 september 1959 minister voor Belgisch-
Kongo en Ruanda-Urundi, beschouwde de financiële en economische 
leefbaarheid en de monetaire stabiliteit in Kongo als basisvoorwaarden voor 
een succesvolle politieke emancipatie.  Omgekeerd zouden financiële 
onevenwichtigheden de Belgische belangen schaden.  Op 8 september vroeg 
hij een definitief rapport aan de Commissie.  Voorzitter De Voghel kon dit op 
9 oktober 1959 voorleggen.  Het verslag zette samen met diverse nota's van de 
commissie en de resultaten van het eerste Tienjarenplan De Schryver tot een 
versnelling van de overgangstermijnen aan en verzoende zowel behoudende 
politici als het financieel-economische establishment met de Kongolese 
onafhankelijkheid en De Schryvers politiek.  De Commissie adviseerde de 
overgangsperiode naar de zelfstandigheid in te korten wegens de slechte 
begrotingstoestand en de negatieve economische ontwikkelingen en pleitte 
voor een beleid van financieel-technische bijstand en bilaterale samenwerking.  
De Schryver nam deze adviezen ter harte en legde de nadruk op de samenhang 
van politiek en economie.  Op 17 november 1959 kwam er zelfs een adjunct 
voor de economische en financiële zaken van Kongo, minister zonder 
portefeuille Raymond Scheyven106. 
 De aanbevelingen van de Commissie -De Voghel sorteerden effect .  Op 
2 februari 1960 werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een 
wetsontwerp over een Hulpfonds - niet te verwarren met de genoemde 
Belgisch-Kongolese parastatale ontwikkelingsmaatschappij - voor Belgisch-
Kongo ingediend.  Dit fonds zou in de geest van de Commissie alle kosteloze 
financiële hulp van België aan Kongo bundelen.  Deze totale hulp bedroeg 
2,7 miljard frank107.  De BCCBRU vroeg en verkreeg bovendien in februari 
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1960 van de Bank dat de grens van haar door goud gewaarborgde voorschot-
tenmarge bij de Bank van 1 tot 1,425 miljard zou worden opgetrokken108. 
 
De Conventie tussen de Nationale Bank en de BCCBRU: een 
doodgeboren kind 
 
 Naast studiewerk bood de Bank haar diensten als partner op monetair 
gebied aan. Op verzoek van Eyskens op 30 september 1959 was ze hierover 
met de BCCBRU beginnen onderhandelen109.  In eerste instantie kon slechts 
een politieke oplossing volgens de Bank de kapitaaluitvoer stoppen.  Monetaire 
samenwerking tussen België en Kongo kon in haar ogen wel een bijdrage 
vormen tot het vermijden van een deviezencontrole. 
 Voorstellen in verband met het opvangen van de schommelingen in de 
deviezenreserves en het herstellen van het vertrouwen in de munt waren: de 
waarde van de Kongolese frank, die al bij decreet was bepaald, voortaan net 
zoals die van de Belgische frank bij wet vastleggen, het leveren van Belgische 
franken door de Bank aan de BCCBRU door middel van swaps of verkopen 
met recht van wederinkoop en het opnemen van Belgische franken in de 
dekkingsmiddelen voor de Kongolese biljetten.  Het kwam erop neer dat de 
soliditeit van de Kongolese frank en zodoende ook het vertrouwen erin door 
deze reserves in Belgische frank, via de dollar in goud convertibel, werden 
opgevijzeld.  De eventuele deviezenreserves die de gewone behoeften van de 
BCCBRU overtroffen, zou deze bij de Bank deponeren voor het geval dat een 
toekomstige Kongolese regering de verbintenissen van de centrale bank niet 
wilde honoreren.  Andere voorzorgsmaatregelen van de Bank bestonden in een 
begrenzing van de voorschotten van de BCCBRU aan de Kongolese Schatkist 
tot het bestaande plafond en in de handhaving van de statutair omschreven 
kredietverlening aan de privé-sector.  De Bank wilde immers niet via de 
voorschotten aan de centrale bank de Kongolese schatkist extra stijven. 
 De Bank legde er de nadruk op dat dit plan geen overname van de 
BCCBRU door de Bank betekende, maar dat deze laatste belangeloos haar 
medewerking aanbood.  De reserves van de Bank vormden een waarborg voor 
de BCCBRU en konden geldbewegingen naar Kongo bevorderen.  Al met al 
had een dergelijke conventie volgens de Bank alleen zin als er een algemeen 
financieel en budgettair herstel intrad110.  De regering keurde dit ontwerp voor 
een samenwerkingsovereenkomst tussen beide banken goed111.  De Bank 
vergeleek de rol die ze ten aanzien van de Kongolese centrale bank kon spelen 
met die van het IMF tot zijn leden, al dacht ze er niet aan om, bijvoorbeeld via 
een daarom nog niet van de hand gewezen deviezenpool, onbeperkt middelen 
ter beschikking te stellen112.  Haar hulp speelde trouwens ook in het voordeel 
van de Belgische belangen in Kongo, want het voorkomen van een 
deviezencontrole zou ook een economische 'afscheiding' van Kongo kunnen 
vermijden.  De regenten August Cool, André Renard, Antoine Bekaert en 
Hector Martin wilden Kongo bij de overeenkomst tussen beide centrale 
banken betrekken en deze voorleggen aan de politieke rondetafelconferentie 
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ter voorbereiding van de Kongolese onafhankelijkheid die in januari 1960 zou 
worden gehouden.  De beide centrale banken zouden de conventie daarna 
ondertekenen113. 
 Later werd overwogen dat de BCCBRU een bedrag in goud, Belgische 
frank of in goud convertibele valuta's bij de Bank zou deponeren gelijk aan het 
bedrag van haar kredietverplichtingen tegenover de Bank.  Zo werd het verwijt 
ontkracht dat deze laatste beslag zou leggen op de Kongolese reserves, die dus 
volgens een eerste plan gedeponeerd zouden worden bij de Bank.  Financieel 
was deze regeling voor Kongo wel nadeliger, want nu werd er maar zoveel 
hulp geboden als er reserves in de plaats werden gegeven114.  Volgens een 
ontwerpconventie van einde januari 1960 moest de Kongolese centrale bank 
haar beleid op dat van de Bank afstemmen115. 
 Vanwege de dominantie van de Bank ten aanzien van zijn instelling 
voelde gouverneur Hector Martin van de BCCBRU niet veel meer voor de 
conventie, maar de principiële beslissing ertoe werd door de politici 
desondanks doorgedrukt116.  Minister Scheyven wilde de greep van de Bank op 
de BCCBRU wel losser maken, maar de Bank hield vast aan de idee dat de 
BCCBRU haar politiek naar die van de Bank zou richten en niet omgekeerd.  
Uiteindelijk stelde de regering de ondertekening van de overeenkomst uit, 
omdat ze haar pas van kracht wilde laten worden als de privé-sector een gebaar 
zou maken dat zowel het vertrouwen als de financiële middelen van Kongo 
zou opkrikken117.  In de definitieve tekst van 29 februari waren de scherpe 
kantjes wat afgerond, maar het principe dat beide centrale banken hun 
monetaire, krediet- en deviezenpolitiek in onderling overleg zouden voeren, 
bleef behouden118. 
 Het statuut van de Kongolese frank speelde een belangrijke rol bij de 
conventie.  De Bank vond de goedkeuring van een wetsontwerp van 
18 december 1959, dat ondubbelzinnig een afzonderlijke Kongolese frank met 
een eigen pariteit zou creëren, erg belangrijk.  Anders viel haar geplande 
overeenkomst met de BCCBRU, waarbij onder meer deviezengaranties waren 
ingebouwd, niet te verantwoorden.  De Bank trachtte de minister van 
Financiën, die met het oog op de nabije onafhankelijkheid van Kongo geen 
wettelijke initiatieven meer wilde nemen die volgens hem de zaak waren van 
Kongo, alsnog hiervan te overtuigen119.  Impliciet ging ze dus uit van een dan 
nog geldende eenheid tussen de Kongolese en de Belgische frank120.  Pas als 
Kongo onafhankelijk was, kon het bij het IMF aansluiten.  De zelfstandigheid 
van de Kongolese frank was gelinkt aan de Kongolese onafhankelijkheid  en 
België zou voorlopig via de conventie de rol van het IMF ten aanzien van de 
Kolonie vervullen121.  De onduidelijkheid rond het precieze statuut van de 
Kongolese frank kwam eens te meer aan de oppervlakte. 
 
Rond de tafel 
 
 De Belgische socialisten eisten in november 1959 onmiddellijk een 
rondetafelconferentie122.  In december had de Schryver het over Kongolese 
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onafhankelijkheid in 1960, wat in vergelijking met uitspraken in oktober 
daarvoor  de termijn van vijf op minder dan één jaar bracht.  De Schryver zou 
onder meer door het rapport van de Commissie -De Voghel tot deze 
versnelling gebracht zijn123.  Daarbij had De Schryver zijn zogenaamde 'pari' - 
weddenschap - op het oog: de snelle onafhankelijkheid van Kongo zou 
gepaard gaan met het behoud van de goede relaties met België en de 
eersterangsrol van België in zijn voormalige kolonie bevestigen.  Zo zou in 
financieel en economisch opzicht alles bij het oude blijven124. 
 Het politieke proces stond ondertussen niet stil.  Om de politieke 
toekomst van Kongo nader uit te tekenen werd van 20 januari tot 20 februari 
1960 een eerste politieke rondetafelconferentie gehouden met Belgische en 
Kongolese vertegenwoordigers125.  Op de Conferentie werd overeengekomen 
dat Kongo vanaf 30 juni 1960 niet langer een kolonie maar een soevereine staat 
zou zijn126.  Resolutie veertien van deze rondetafelconferentie met betrekking 
tot de economische en financiële problemen bepaalde dat een tweede 
conferentie de conventies over technische hulp en economische samenwerking 
tussen België en Kongo zou voorbereiden.  Het is duidelijk dat door de enge 
verwevenheid van de Kongolese en de Belgische economie deze tweede 
conferentie voor de Belgische belangen zwaar woog127.  Al werd toen wel eens 
gesproken over de 'farce des deux Tables Rondes', dan zegt dit nog niets over de 
intenties en de mogelijkheden ervan128. 
 De economische conferentie en met name een Belgisch-Kongolees 
samenwerkingsverdrag, waartoe De Voghel mee de aanzet gaf, werd 
voorbereid door een commissie die andermaal onder leiding van De Voghel 
stond en die samengesteld werd uit mensen van de publieke sector, de privé-
sector en Kongolezen129. 
 Op 2 maart 1960 bracht De Voghel bij minister Scheyven schriftelijk 
verslag uit over de stand van zaken en zijn eigen visie.  Hij legde de oprichting 
van een ontwikkelingsmaatschappij, waarvan reeds sprake, weer op tafel: België 
zou daarin jaarlijks 1 miljard storten en eventueel nog aanvullend 
garantiekapitaal, ter dekking van investeringsleningen, en Kongo zou een 
belangrijk deel van zijn aandelenportefeuille inbrengen.  Misschien zou een 
uitdrukkelijke erkenning van de koloniale schuld door de nieuwe staat een 
voorwaarde moeten zijn voor Belgische hulp.  Een aantal aanvullende 
wettelijke garanties vanwege Kongo waren eveneens onontbeerlijk om privé-
investeringen aan te trekken.  Bij dit alles moest men absoluut vermijden dat de 
Kongolezen de indruk kregen dat België een aanslag op hun soevereiniteit 
pleegde.  Er moest ze ook duidelijk worden gemaakt dat de huidige 
moeilijkheden niet het gevolg waren van obscure maneuvers maar wel van het 
geringe vertrouwen dat om het even welke jonge staat sowieso inboezemde. 
 Een bilateraal akkoord om de monetaire stabiliteit te verzekeren, dat 
toen nog steeds in de lucht hing, kon volgens De Voghel alleen maar succesvol 
zijn als instanties als de Kongolese centrale bank en een op te richten paritaire 
Belgisch-Kongolese ministeriële coördinatiecommissie de uitvoering ervan 
controleerden.  De minderheidsparticipatie van de Bank en het Belgische 
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publiek in het kapitaal van de BCCBRU waren niet langer gerechtvaardigd.  De 
BCCBRU diende geliquideerd te worden en vervangen door een nieuwe 
volledig Kongolese centrale bank.  Belgische mandatarissen zouden ze tijdens 
een overgangsperiode leiden. 
 In de visie van De Voghel was er nog altijd sprake van een Belgisch-
Kongolese monetaire zone op basis van vaste pariteiten.  De versteviging van 
de zwakke munt om de sterke niet te verzwakken was daarbij essentieel.  
Enerzijds zou België zich bij het afsluiten van monetaire akkoorden zoveel 
mogelijk moeten oriënteren naar de ter zake geldende internationale gebruiken.  
Anderzijds kon België niet alleen vele deuren voor Kongo openen maar er ook 
sluiten.  Een breuk met België zou de jonge staat er evenwel toe dwingen 
leningen aan te gaan die zijn soevereiniteit in het gedrang zouden kunnen 
brengen doordat in ruil voor krediet landen als de Sowjetunie politieke invloed 
zouden verkrijgen.  Bij dit alles waren in de ogen van De Voghel de 
economische belangen van België even respectabel als de politieke 
gevoeligheden van Kongo130.  De voltallige commissie (eigenlijk dus al de 
tweede Kongolese Commissie-De Voghel) kwam voor het eerst bijeen op 
7 maart131.  De Voghels inzichten en plannen pasten precies in de visie van de 
minister voor Belgisch-Kongo.  Tot de Schryvers 'pari'-strategie behoorde het 
sluiten van een Belgisch-Kongolees vriendschapsverdrag (dat er nooit zou 
komen)132. 
 Reeds op 14 maart, een week nadat de Commissie aan de slag was 
gegaan, bracht De Voghel directeur de Strycker ervan op de hoogte dat de 
Kongolese leiders bijzonder ongunstig reageerden op het plan om een 
monetaire overeenkomst tussen de twee centrale banken aan te gaan.  De 
kabinetschef van Scheyven, A. Durieux, vroeg in een voor een 
perscommuniqué bruikbare tekst duidelijk te stellen dat het niet om een 
machtsgreep ging.  De Voghel begreep dat elke allusie op een verpanding van 
reserves van de Kongolese circulatiebank in ruil voor krediet van de Bank 
diende te worden vermeden en dat het erom ging voorzorgen te nemen tegen 
een uitputting van haar reserves.  Het vijftal Durieux, De Voghel, de Strycker, 
André Oleffe, directeur bij de Bankcommissie, en Kervyn de Lettenhove zou 
zich over de kwestie buigen133. 
 Op 28 maart stuurde De Voghel een tussentijds verslag aan Scheyven en 
Eyskens.  Hij had het daarin onder meer over de stabilisering van de 
Kongolese munt, waarvoor hij twee oplossingen zag: ofwel zou België toezicht 
houden op het Kongolese budget, de prijzen, salarissen, het krediet, de 
rentetarieven en de valutatransacties in ruil voor onbegrensde trekkingsrechten 
van Kongo op België, ofwel zouden de twee centrale banken akkoorden ad 
hoc afsluiten.  In het eerste geval zou er sprake zijn van een wettelijke 
monetaire zone, in het tweede van een feitelijke monetaire koppeling van de 
twee landen.  De laatste oplossing zou het minste wantrouwen inboezemen bij 
Kongo, dat stond op zijn soevereiniteit, en bij België dat geen belang had bij 
het ongelimiteerd ter beschikking stellen van zijn deviezenvoorraad, al leek de 
Bank de eerste oplossing theoretisch doeltreffender134. 
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 De feiten haalden de afspraken over samenwerking tussen de Bank en 
de BCCRU snel in.  Op 15 maart 1960 stelde De Voghel dat de monetaire 
zone tussen België en Kongo ten dode was opgeschreven: aangezien België 
geen controle meer had over de economische en financiële politiek van Kongo, 
zou de eenvoudige convertibiliteit van de Kongolese en de Belgische frank 
voor de Bank te grote risico's inhouden.  Hij stelde een systeem van 
voorwaardelijke trekkingsrechten, naar het model van het IMF, voor in plaats 
van wat in de conventie was geschetst.  Ook vond hij het beter het monetaire 
probleem niet op de economische rondetafelconferentie in april-mei (waarover 
verder meer) te bespreken wegens de onzekere toekomst van Kongo.  De 
Belgische centrale bekommernis was het vrijwaren van de transfervrijheid, 
want de investeerders en anderen wilden hun geld op elk ogenblik naar België 
of elders kunnen overbrengen135.  Precies een maand later, op 15 april, zag De 
Voghel voor een conventie geen kans meer en vond hij trekkingsrechten à la 
IMF niet langer realistisch.  Het wantrouwen dat hij tijdens de voorbereidingen 
van de economische rondetafelconferentie bij de Kongolezen had vastgesteld 
was te groot geworden.  De financiële hulp aan Kongo verschoof hij daarom 
naar het politieke terrein.  De Bank kon alleen haar diensten aanbieden door 
een verruiming van de voorschotten aan de Belgische Staat.  Maar dat was 
afhankelijk van de financiële politiek van de regering136.  Een kosteloze 
versterking van het personeelskader van de BCCBRU door de Bank kon nog 
net137.  De conventie werd uiteindelijk nooit uitgevoerd en ten slotte zelfs als 
waardeloos beschouwd, want achterhaald door de gebeurtenissen138.  Een 
andere en niet minder ingrijpende maatregel, te weten de deviezen-
reglementering, kwam ervoor in de plaats. 
 Uiteindelijk werd het synthesewerk van de Commissie volbracht door 
een klein groepje, bestaande uit André Oleffe, Albert Kervyn de Lettenhove en 
directeur van de BCCBRU Henri Neuman, dat werd bijgestaan door Jacques 
Baudewyns en Edward Thielemans van de Studiedienst van de Bank139.  De 
belangrijkste doelstellingen waren de instandhouding van de economische 
groei in Kongo, de continuïteit en efficiëntie van de dienstverlening door het 
openbaar bestuur en de privé-ondernemingen en de snelle afrikanisatie van de 
kaders.  Het was belangrijk de investeringen op peil te houden en Kongo 
toegang te verlenen zowel tot de internationale kapitaalmarkt als tot de 
internationale financiële instellingen.  De gemiddelde economische groei van 
1950 tot 1958 bedroeg 7 procent en om het bestaande welvaartsniveau in stand 
te houden mocht hij niet zakken onder de 3 procent.  Voor het nastreven van 
deze doelstelling werd veel belang gehecht aan de idee van de Kongolees-
Belgische ontwikkelingsmaatschappij. De Kongolezen keurden het paritair 
beheer van deze maatschappij alvast niet goed, al waren ze het wel eens met de 
oprichting ervan.  Daarin zou Kongo zijn portefeuille ter waarde van 
15 miljard inbrengen en België zou een equivalente duit in het zakje doen140.  
Aan minister Scheyven werd op 15 april een voorontwerp voor een verdrag 
over technische hulp en economische samenwerking met bijzondere 
protocollen voorgelegd141. 
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 Nu het voorbereidend werk was afgerond, vergaderde de officiële 
Belgisch-Kongolese Conferentie voor de Economische, Financiële en Sociale 
Problemen van 16 april tot 16 mei in het Congressenpaleis te Brussel142.  
Volgens Eyskens' memoires bestond het doel van de conferentie erin om de 
economische en financiële implicaties van de onafhankelijkheid duidelijk te 
maken en te onderzoeken hoe de Belgische economische belangen voortaan 
het best konden worden behartigd.  Beide partijen koesterden wantrouwen 
tegenover elkaar en hadden een eigen visie op het doel van de conferentie143.  
De Kongolezen waren beducht voor een Belgische strategie waarbij de 
voormalige kolonisator grote politieke, economische en militaire invloed zou 
behouden.  Al schonken ze aan de economische, financiële en sociale 
conferentie minder aandacht omdat ze na de politieke conferentie dachten dat 
de buit binnen was144. 
 De conferentie sloot af met het opstellen van in totaal achttien 
resoluties: zes van een eerste commissie voor monetaire problemen en 
publieke financiën, waarin de Strycker zetelde, en twaalf van een tweede 
commissie voor economische en sociale ontwikkeling en samenwerking, 
waaraan De Voghel deelnam145.  Ze gingen onder meer over het gewone 
budget voor 1960 en de schatkistproblemen, de betalingsbalans en de 
deviezenreglementering, Kongo's toetreding tot internationale instellingen die 
financiële hulp konden bieden, de mogelijkheid van trekkingsrechten van de 
BCCBRU op de Bank, de oprichting van een permanent centraal 
programmatiebureau, juridische en politieke zekerheid en stabiliteit als 
belangrijkste voorwaarden om buitenlands geld te kunnen aantrekken en de 
ontwikkelingsmaatschappij, waarin nu ook privé-kapitaal kon deelnemen.  De 
conferentie verwees een aantal problemen door naar een werkgroep bestaande 
uit vijftien Kongolezen. 
 Al met al bleef de draagwijdte van de resoluties twijfelachtig.  De 
Kongolese afgevaardigden waren gekozen vanwege hun economische en 
financiële onderlegdheid, voor zover die aan Belgische zijde al au sérieux werd 
genomen, maar ze beschikten over geen enkel formeel of informeel mandaat 
om akkoorden te sluiten.  De Voghel zelf had er geen vertrouwen in en dat 
gevoel werd versterkt door een bezoek aan Leopoldstad nog voor het einde 
van de werkzaamheden van de commissie ter voorbereiding van de 
economische rondetafelconferentie.  Het optreden van Patrice Lumumba in 
het Comité Politique, dat door gouverneur-generaal Cornelis was opgericht om 
de deelname van de Kongolezen aan de politieke macht voor te bereiden en 
waarin ook andere latere hoofdrolspelers zoals Joseph Kasavubu en Moïse 
Tshombe zaten, maakte op De Voghel een slechte indruk.  Lumumba trof hem 
door zijn "lichtzinnigheid, agressiviteit en uiterste zenuwachtigheid die ziekelijk leek".  
Volgens De Voghel toonde Lumumba volstrekt geen belangstelling voor zijn 
objectieve uiteenzetting van de problemen.  Terwijl de andere aanwezigen zich 
van commentaar onthielden wegens hun onbevoegdheid ter zake, ketste 
Lumumba elk voorstel af.  De Voghel had de indruk dat hem alleen de 
politieke kant van het probleem interesseerde en hij slechts een demagogische 
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oplossing wilde.  Hij stond vooral op zijn rol als 'bevrijder'.  In de ogen van de 
groep-Lumumba wilde het Belgische kapitalisme Kongo alleen maar blijvend 
uitbuiten en kon het land beter wachten tot na de 'bevrijding' om de technische 
problemen, die slechts 'details' waren, op te lossen.  Aldus De Voghel146. 
 Van de geplande maatregelen, vervat in de resoluties, kwam inderdaad 
niet veel terecht.  Eén van de belangrijkste, de investerings- of ontwikkelings-
maatschappij, zou er nooit komen. Thomas Basyn, adviseur van de directie van 
de Bank, stelde einde april al vast dat de Kongolezen de ontwikkelings-
maatschappij wantrouwden, haar als een Belgisch maneuver beschouwden om 
op economisch en financieel vlak te compenseren wat op politiek gebied 
toegegeven was.  Daarom zou een neutrale, prestigieuze en ervaren organisatie 
als de Wereldbank aan het beheer van de op te richten maatschappij moeten 
deelnemen.  President Eugene Black vond het echter uiterst delicaat om die rol 
te vervullen.  Op de vraag van Basyn tijdens een onderhoud in Parijs op 29 
april 1960 om zijn bank als bemiddelaar of als expert te laten optreden, kon hij 
wel ingaan.  Basyn stelde dan ook voor om zo snel mogelijk een vertegenwoor-
diger van de Wereldbank naar Brussel te sturen met wie over de ontwikkelings-
maatschappij en de hulp die de Wereldbank daaraan onrechtstreeks kon 
verlenen, zou gepraat worden.  Naar Kongo zelf wilde Black geen mensen 
sturen als het land daar niet zelf om vroeg, al vond hij het wel raadzaam dat 
een adviseur van de Wereldbank de Kongolese minister van Financiën, die een 
sleutelpositie bezette, zou bijstaan147.  Hij had geen bezwaar tegen het sturen 
van een zending naar Kongo om met de Kongolese autoriteiten een 
ontwikkelingsplan te bestuderen zodra er een regering was samengesteld148. 
 Wat Kongo's toetreding tot internationale instellingen betrof, had 
Ansiaux al in februari 1960 stappen ondernomen.  André van Campenhout, 
Belgisch bewindvoerder bij het IMF, was van oordeel dat het voor het jonge 
Kongo moeilijk zou zijn quota en kapitaal vast te stellen die het respectievelijk 
bij het IMF en de Wereldbank zou moeten inleggen.  Indien België evenwel bij 
conventie voorlopig het beheer zou blijven waarnemen over de internationale 
en financiële relaties van Kongo bleef alles in overeenstemming met de 
statuten van het IMF.  Die bepaalden immers dat lidstaten van het IMF de 
territoria waarover zij een mandaat uitoefenden, zoals Kongo en Ruanda-
Urundi, konden representeren.  De Wereldbank kon dan rustig doorgaan met 
de economische doorlichting van Kongo en de hulp die daarna kon verschaft 
worden zou niet te veel vertraging oplopen.  Van het IMF kon via België 
eveneens steun komen.  Het risico bestond wel dat de Belgische quota bij het 
IMF gebruikt zouden worden voor hulp van het Fonds aan Kongo en dat een 
nieuwe lening aan de BCCBRU gepaard zou moeten gaan met een garantie van 
de Belgische regering149. 
 Van 10 tot 12 mei 1960 waren twee gedelegeerden van het IMF, 
H. Merle Cochran en Aldo Guetta, in Brussel om van gedachten te wisselen 
over de toetreding van Kongo tot het IMF en een analyse van de Kongolese 
financiële situatie te maken.  Een belangrijke bron van inlichtingen daartoe 
waren de verslagen die de Wereldbank naar aanleiding van de toekenning van 
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een lening van 40 miljoen dollar op 30 maart had opgemaakt.  Ook de 
beslissingen die toen nog genomen moesten worden op de economische 
rondetafelconferentie, met name over de aanvaarding door Kongo van de 
bepalingen van Bretton Woods en de oprichting van een ontwikkelings-
maatschappij, waren elementen die een rol speelden bij het al of niet 
aanvaarden van het IMF-lidmaatschap door Kongo150. 
 
Deviezencontrole en kredietverlening 
 
 Terwijl de voorbereidingen voor de economische, financiële en sociale 
rondetafelconferentie nog volop aan de gang waren, werd er gepoogd om de 
omvangrijke kapitaaluitvoer uit Kongo te stelpen.  De politieke onrust, de 
stijgende openbare schuld en onrendabele investeringen met geleend geld 
waren debet aan die situatie151.  Een strakkere deviezencontrole bleek 
onvermijdelijk152.  Op 28 maart ging de Belgische regering akkoord met een 
vorm van deviezenreglementering tussen België en Kongo.  Het directiecomité 
van de Bank had er in weerwil van het aanvankelijke standpunt van de 
regering, die de therapie erger vond dan de kwaal, op gewezen dat een 
reglementering van het betalingsverkeer tussen Kongo en België niet langer te 
vermijden viel en had concrete maatregelen voorgesteld153.  Het BLIW en de 
BCCBRU zouden deze maatregelen nemen maar de feitelijke 
verantwoordelijkheid lag bij het BLIW en niet bij de fel verzwakte centrale 
bank van Kongo.  De regelgeving van het BLIW dateerde van 29 maart. 
 Tot dan moest de opbrengst van Kongolese export naar of via België 
niet verplicht gerepatrieerd worden en waren de overdrachten van Kongo naar 
België ongelimiteerd toegestaan.  Indien echter de reeds drastisch geslonken 
reserves van de BCCBRU verder afkalfden, zou de betaling van de Kongolese 
import en van de opbrengsten uit beleggingen, zoals dividenden van in Kongo 
gevestigde bedrijven, niet langer verzekerd zijn.  Met de deviezencontrole van 
29 maart dienden de opbrengsten van de Kongolese export verplicht ter 
beschikking gesteld te worden van Kongo154.  Deze en andere voorschriften 
van het BLIW maakten voor het eerst een einde aan het vrije betalingsverkeer 
tussen de BLEU en de kolonie en perkte de facto de vrije convertibiliteit van de 
Kongolese frank in Belgische frank tegen de officiële koers in155.  Ten gevolge 
van het vele werk en het protest dat deze reglementering met zich meebracht, 
werd een en ander vanaf 28 april weer versoepeld156. 
 Intussen werd de hulp van internationale instellingen ingeroepen.  Op 
16 mei 1960 verklaarde de BIB zich bereid om een krediet van 40 miljoen 
dollar van de Wereldbank voor het uitvoeren van openbare werken in Kongo 
te prefinancieren.  De Bank trad hierbij als garant op157.  Op verzoek van 
minister Scheyven onderhandelde Ansiaux bovendien over een lening met 
diverse geldschieters van 1 miljard frank die Kongo onmiddellijk nodig had.  
Voor het tweede semester van 1960 viel er een begrotingstekort van zo'n 
3,5 miljard frank te dichten.  Een speciaal voorschot van de Bank aan de 
Belgische Staat vormde geen uitweg: buiten principiële bezwaren zou de 
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afstand van dit voorschot aan Kongo de vorm van een budgettair krediet 
moeten aannemen of een speciale wet betreffende de toekenning van een 
lening van de Staat aan Kongo noodzakelijk maken.  De Bank zelf kon geen 
lening aan Kongo verstrekken, omdat het haar statutair niet was toegestaan aan 
vreemde staten te lenen.  Er restte volgens Ansiaux maar een uitweg: de 
geplande investeringsmaatschappij waaraan België een jaarlijkse som van 
1 miljard zou bijdragen, terwijl op de Belgische kapitaalmarkt wellicht 2 miljard 
viel te vinden158. 
 
Kongo in crisis - juli 1960-1961 
 
 Niet lang na de officiële uitroeping van de onafhankelijkheid van Kongo 
werd duidelijk dat het met de nieuwe staat niet van een leien dakje zou lopen.  
Op 5 juli 1960 brak in Leopoldstad en Thysstad muiterij onder de zwarte 
soldaten van het Kongolese leger uit, waarna de onlusten ook naar andere 
gebieden van Kongo uitdeinden159.  Het sturen van tienduizend Belgische 
soldaten naar Kongo om de uittocht van Belgische inwoners mogelijk te 
maken, werd door de regering Lumumba als een inbreuk op de Kongolese 
soevereiniteit beschouwd.  De relaties tussen Lumumba en België daalden snel 
tot een dieptepunt.  De Verenigde Staten waren Lumumba aanvankelijk 
gunstig gezind, maar begonnen hem naderhand te zien als een tweede Fidel 
Castro en wilden zijn positie verzwakken.  De politieke lijn ten aanzien van 
Kongo zelf werd echter aangehouden160. 
 Voorlopig weerhield niets de Bank ervan de voor juli 1960 ontworpen 
maatregelen en plannen verder uit werken.  Om ongewenste beslissingen van 
de Kongolese regering voor de Belgisch-Kongolese betrekkingen te vermijden, 
was het dus ook in het belang van België een oplossing voor de budgettaire 
noden te bedenken.  Hoewel de oprichting van de ontwikkelingsmaatschappij 
pas voor over enkele maanden gepland was, stond de Belgische minister van 
Financiën in juni al klaar om 1 miljard in te brengen.  Vanaf het ogenblik 
waarop een principiële beslissing genomen was, kon de Bank misschien zorgen 
voor een prefinanciering.  Een andere oplossing was een internationaal 
consortium, waaraan België het miljard waarvan sprake kon bijdragen.  Een 
moeilijkheid was wel dat het volgens de Verenigde Staten bij dit consortium 
om een kapitaal van 4 tot 5 miljard hoorde te gaan en België de meerderheid 
daarvan moest ophoesten.  De ontwikkelingsmaatschappij bleef de voorkeur 
wegdragen van België, dat zijn eigen middelen te gering achtte om het grootste 
aandeel te hebben in een consortium. 
 Een betalingsakkoord tussen de centrale banken van België en Kongo 
vormde een mogelijke oplossing voor de Kongolese schatkistproblemen, maar 
was volgens de gouverneur dan weer geen goed instrument om deze 
schatkisttekorten te financieren.  Bovendien weigerde hij politieke verantwoor-
delijkheden op te nemen en onderstreepte hij dat de voorschotten van de Bank 
geldschepping impliceerden.  Dit was zijns inziens gevaarlijker dan het putten 
van middelen door de Belgische Staat op de kapitaalmarkt161. 
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 De vijandigheid en de achterdocht van bepaalde Kongolese milieus 
tegen al wat Belgisch was, ook de Bank, bleek uit een brief van een zekere 
Simon Bolongo, stagiair op het Ministerie van Financiën "pour le compte de mon 
chef vénéré Missié Patrice Lumumba", aan gouverneur Ansiaux op 5 juli 1960.  
Lumumba was er misnoegd over dat de Bank nog steeds biljetten van 
500 Belgische frank met de afbeelding van vier zwarte slaven gebruikte, terwijl 
Kongo toch onafhankelijk geworden was.  Het ging om het 500-frankbiljet van 
de Bank met de afbeelding van de studie 'Vier negerkoppen' van Pieter Paul 
Rubens, dat van 1952 tot 1962 in omloop werd gebracht162.  Lumumba eiste 
dan ook dat deze biljetten onmiddellijk uit de omloop zouden worden gehaald, 
want anders zou hij naar de UNO trekken met de tastbare bewijzen van de 
kolonialistische geest van de Belgen163. 
 De toestand was gespannen en zenuwachtig.  De Voghel vroeg op 
1 augustus regent Emile Masquelier om over de cijfers, die op basis van studies 
van de Bank aan de regentenraad waren medegedeeld tijdens de raad van 
20 juli, discreet te blijven.  Uit die cijfers bleek dat de weerslag van de crisis in 
Kongo op de Belgische economie wel zwaar was, maar niet onoverkomelijk.  
De cijfers waren niet alleen vertrouwelijk en onzeker, maar in de pers waren er 
ook al uiteenlopende gegevens gepubliceerd164.  Op 12 augustus liet De Voghel 
aan de New York Herald Tribune weten niet opgezet te zijn met een artikel over 
de Belgische Kongopolitiek in deze krant twee dagen daarvoor.  Hij zag er de 
bedoeling in om het Belgische beleid ten aanzien van Kongo in de Verenigde 
Staten in diskrediet te brengen165.  De Amerikaanse gooi naar de Kongolese 
markt ging aan de Bank niet onopgemerkt voorbij. 
 Op dezelfde 12de augustus kreeg Ansiaux te horen dat een driekoppige 
Kongolese delegatie niet alleen de rekeningen van de BCCBRU, maar ook van 
de andere Kongolese banken en maatschappijen in de Verenigde Staten wilde 
blokkeren.  De Federal Reserve zou alle informatie geweigerd hebben.  De 
zending beweerde dat ze gemandateerd was door het Ministerie van Financiën 
in Leopoldstad.  Volgens de delegatie weigerde de Kongolese regering sinds 
1 juli alle transacties van de BCCBRU en de privé-banken te erkennen166. 
 
De financiële problemen van de jonge republiek 
 
 De onlusten in Kongo tijdens juli 1960 deden het BLIW op 14 juli 
besluiten voor gerepatrieerden de transfer - dus girale overschrijving van 
tegoeden - naar België toe te staan van 15.000 frank voor een alleenstaande, 
25.000 frank voor een gezin en een vermeerdering daarvan met 5.000 frank per 
kind167.  De BCCBRU wisselde biljetten a pari om: 10.000 frank voor 
alleenstaanden, 15.000 frank voor een gezin en weer een vermeerdering van 
5.000 frank per kind. Dat was een versoepeling want aanvankelijk kon slechts 
een bedrag van 2.000 frank per persoon worden geruild.  De overige biljetten 
werden met het oog op een latere omruiling gedeponeerd.  Met hulp van 
personeel van de Bank vond deze transactie plaats in Zaventem en Antwerpen, 
de plaatsen waar de voormalige kolonisten aankwamen. De Bank stelde op 
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19 juli loketten in de hoofdkas ter beschikking van de BCCBRU voor de 
omwisseling168.  De rij wachtenden strekte zich uit tot op de stoep van de de 
Berlaimontlaan.  Toch bereikte het totale bedrag van de omwisselingen geen 
75 miljoen frank169.  Deze uitzonderlijke omwisselingoperatie hield op 
8 augustus 1960 op170.  Daarna toonde het Ministerie van Afrikaanse Zaken 
zich bereid de Kongolese biljetten over te nemen en de Bank wilde voor 
rekening van de Schatkist aan deze transactie meehelpen. 
 Het BLIW kon de bedrijven de termijnen voor de betalingen aan Kongo 
niet meer doen respecteren, waardoor de reserves van de BCCBRU nog verder 
daalden.  De Belgische regering wilde daarom de maatregelen van het BLIW 
verstrakken.  Op 2 augustus 1960 schreef minister Jean Van Houtte aan het 
BLIW dat exportopbrengsten uit de Afrikaanse gebieden in Belgische franken 
op rekening van de BCCBRU bij de Bank dienden gestort te worden.  Deze 
gecentraliseerde tegoeden zouden alleen voor 'gerechtvaardigde betalingen' 
mogen worden aangewend en niet voor kapitaaltransfers171.  De BLIW 
aanvaardde dit voorstel op 3 augustus 1960 en het was vanaf 5 augustus van 
toepassing.  De deviezencontrole werd zodoende aanzienlijk verstrengd.  Op 
advies van raadgevers van de Verenigde Naties had de Kongolese overheid 
echter al op 3 augustus 1960 alle transfers richting België opgeheven en was ze 
zelf begonnen de deviezencontrole toe te passen - een beslissing die pas enkele 
dagen later bekend raakte - waardoor de nieuwe maatregelen van het BLIW 
geen lang leven was beschoren172.  Vanaf 26 augustus plaatste het Instituut 
Kongo en Ruanda-Urundi op de lijst van de zogenaamde bilaterale landen.  Dat 
betekende dat betalingen liepen via bilaterale rekeningen, waarover alleen nog 
in Belgische en Kongolese franken kon worden beschikt en dat omwisseling in 
vreemde valuta's, behoudens uitzonderingen, uitgesloten was173.  Aan de 
uitvoering in Leopoldstad van een strenge beperking van de invoer, de 
overdracht van de opbrengst van de uitvoer aan de monetaire autoriteiten en 
het verbod op kapitaaluitvoer werkten technici van de Verenigde Naties 
mee174.  De samenwerking van deze laatsten met Belgen ter plaatse schijnt niet 
hartelijk verlopen te zijn175.  Hoewel de genoemde maatregelen van het BLIW 
op gebied van valutacontrole bedoeld waren om de betaling van Belgische 
goederen en diensten richting Kongo veilig te stellen, discrimineerden ze de 
facto toch Belgische bedrijven tegenover bedrijven in landen die zo'n 
reglementering niet kenden.  Deze laatste werd dan ook omzeild, al 
beïnvloedde dat de gezamenlijke handelsrelaties tussen België en Kongo 
ongunstig176. 
 Vanwege de gespannen toestand in juli 1960 begon de Bank zich voor te 
bereiden op de mogelijke gevolgen van Kongolese verwikkelingen.  Op 20 juli 
werd in een interne nota een overzicht gegeven van de externe tegoeden van 
de BCCBRU en de daaromtrent te nemen maatregelen.  Deze bank bezat voor 
1.900 miljoen Kongolese frank aan goud, waarvan zo'n 1.500 bij de Bank 
gedeponeerd was als garantie voor een voorschottenrekening.  Voor België 
leek het belangrijk dat de externe reserves vrij beschikbaar bleven om de 
behoeften van de valutamarkt te dekken én om aan Ruanda-Urundi of zelfs 
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eventueel aan Katanga en andere gebieden van Kongo een deel te cederen.  De 
zorg voor het deel van Katanga situeert zich tegen de achtergrond van de toen 
aan de gang zijnde Katangese afscheuring en de dubbelzinnige politiek die 
België daartegenover voerde. 
 De gevreesde blokkering van BCCBRU-tegoeden door Kongolese 
autoriteiten kon worden vermeden door, in overleg met gouverneur Martin, 
ook het saldo van de goudvoorraad van 1.900 miljoen, ongeveer 400 miljoen, 
bij de Bank te deponeren als aanvullend onderpand voor de voorschotten-
rekening.  Voor de tegoeden in vreemde valuta's, behoudens dollars bij 
Amerikaanse banken voor een tegenwaarde van 500 miljoen frank, werd een 
ander plan gesmeed.  Men zou ze in effecten - bijvoorbeeld in goud luidende 
Belgische schatkistbons met een rente van 3,25 of 3,625 procent, naar gelang 
van de looptijden - omzetten en die in de kluizen van de Bank te Brussel 
bewaren.  Volgens behoefte zou de BCCBRU dit papier innen, verkopen of 
deels afstaan aan Ruanda-Urundi en Katanga.  Op die manier kon de 
Kongolese centrale bank haar reserves aan buitenlandse munten omzetten in 
een rentegevende goudvoorraad177.  De argwaan van de leiding van de Bank 
ten aanzien van Kongo was natuurlijk de echte reden achter dit nooit 
gerealiseerde voorstel. 
 De BCCBRU was na juni 1960 in een ronduit uitzichtloze toestand 
terechtgekomen.  De Kongolese schatkist, die enorme financiële behoeften 
had, overschreed voortdurend haar voorschottenmarge bij de BCCBRU.  Al 
vóór 19 september 1960 was 1 miljard of de helft van het buitengewoon 
krediet van 2 miljard Kongolese frank ten behoeve van de Kongolese schatkist 
bij de BCCBRU opgebruikt178.  Tegen einde 1960 zouden de directe 
voorschotten van de bank aan de schatkist zijn opgelopen tot meer dan 
6 miljard, een bedrag ver boven het wettelijke totale plafond van 4,5 miljard.  
Even symptomatisch was de  opheffing van de dekkingscoëfficiënt van de 
dadelijk opvraagbare verplichtingen die door Scheyven en de Kongolese 
autoriteiten werden toegestaan.  Die opheffing was onvermijdelijk geworden 
omdat aan de ene kant de deviezenstroom - één van de dekkingselementen - 
uit het buitenland was opgedroogd en aan de andere kant de biljettenomloop 
explosief was gestegen via de kredietverlening aan de Schatkist179. 
 Zowel de Belgische als de Kongolese politieke overheid oefenden 
toezicht uit op de BCCBRU.  Harold d'Aspremont Lyndens toezichthoudende 
rol als Belgisch minister van Afrikaanse Zaken, een post die hij bezette sinds 
2 september 1960, steunde op de wet van 28 juni 1960 en dit ook nadat Kongo 
onafhankelijk was geworden.  Volgens deze wet bleef de bestaande 
bedrijfsvoering tijdelijk gehandhaafd tot het ogenblik waarop de BCCBRU bij 
conventie tussen België en Kongo een nieuw statuut zou krijgen.  Derhalve 
bleven de bevoegdheden van de Belgische regering over deze instelling, voor 
zover de Kongolese regering er uiteraard mee akkoord ging, van kracht180.  
Bovendien bleef de monetaire unie tussen Kongo en het nog steeds Belgische 
voogdijgebied Ruanda-Urundi voorlopig bestaan en was het de bedoeling dat 
de BCCBRU ook voor dit gebied verder functioneerde als circulatiebank. 
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 De goedkeuring door d'Aspremont Lynden van bovengenoemde 
voorschotten ten behoeve van de Kongolese regering paste in een politiek van 
Belgische toenadering tot het College van Commissarissen.  Dit was de 
regering die Joseph Désiré Mobutu na zijn staatsgreep op 14 september 1960 
had ingesteld.  Door die staatsgreep werden de wettig gekozen president 
Kasavubu, eerste minister Lumumba en zijn regering afgezet en daarmee ook 
de installatie van een andere regering onder leiding van Jozef Ileo, in opdracht 
van Kasavubu, verijdeld.  Het College van Commissarissen bleef tot 9 februari 
1961 aan181.  Die politiek, inclusief de toegestane voorschotten van de 
BCCBRU, viel uiteraard niet in goede aarde in het opstandige Katanga, waar ze 
anti-Belgische gevoelens veroorzaakte182.  Een echt fundamentele oplossing, 
waarin de resoluties van de rondetafelconferentie voor de economische, 
financiële en sociale problemen van Kongo van mei 1960 al voorzagen, 
bestond alleen in het opdoeken van de BCCBRU. 
 
De liquidatie van de BCCBRU 
 
 Aan Belgische zijde bestond er, zoals gebleken, nog vóór de 
economische en sociale conferentie eensgezindheid over om de bestaande 
Kongolese centrale bank te vervangen door een echte Kongolese nationale 
instelling.  Door het uitbreken van de crisis in juli 1960 was het scheiden van 
het vermogen van België en zijn mandaatgebied Ruanda-Urundi enerzijds en 
Kongo anderzijds overigens in het Belgische belang.  Het aandelenpakket van 
de Bank en van Belgische privé-aandeelhouders in de BCCBRU vormde 
daarbij een onderdeel van het Belgische vermogen in Kongo.  Voorts zou een 
vrije val van de Kongolese munt zowel andere Belgische bezittingen als de 
financiële situatie van Ruanda-Urundi en Katanga kunnen aantasten.  De 
deviezenreserves schrompelden ondertussen immers zienderogen ineen183. 
 Op 2 augustus meldde gouverneur Martin dat niet alleen al ontwerpen 
voor nieuwe Kongolese bankbiljetten voorlagen, maar dat ook preliminaire 
besprekingen met de Kongolese minister van Financiën over een nieuwe 
centrale bank gunstig verliepen184.  Eén van de VN-specialisten bij het 
Kongolese Ministerie van Financiën begeleidde de Kongolese delegatie naar 
Genève waar onder auspiciën van het IMF besprekingen werden gehouden 
met België over de opheffing van de BCCBRU.  De liquidatie van de 
BCCBRU kon immers alleen met de instemming van België, omdat de regel 
dat alle decreten van het voormalige Belgisch-Kongo per 30 juni 1960 omgezet 
werden in wetten van de Republiek Kongo en dus uitsluitend onder haar 
autoriteit vielen niet van toepassing was op de Kongolese centrale bank. 
 De Belgisch-Kongolese conferentie van Genève ging op 11 augustus 
1960 van start.  Algauw botsten de Belgische en Kongolese standpunten.  
Volgens professor Robert Triffin, die als expert van de Kongolese afvaardiging 
optrad, moest België de reserves van de BCCBRU opnieuw samenstellen, voor 
zover de teruggang van die reserves België ten goede was gekomen.  
Jan V. Mladek van het IMF vond het billijk om minstens het saldo van de 
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BCCBRU-reserves ter beschikking te stellen van Kongo en volgens hem 
diende België de last van de buitenlandse betalingen van Ruanda-Urundi, 
waaraan dus geen reserves zouden worden toegekend, mee te dragen.  België 
kreeg bovendien de schuld van het deviezentekort van Kongo in de schoenen 
geschoven, omdat het de valutareserves had beheerd.  De liquidatie werd 
vooralsnog uitgesteld om de goud- en deviezenvoorraad van de BCCBRU 
opnieuw aan te vullen.  Triffin vroeg bovendien of de Bank niet wilde afzien 
van de meerwaarde van haar aandelenpakket in de BCCBRU boven de 
nominale waarde van 1000 frank.  De Belgische autoriteiten, regering en Bank, 
konden deze voorstellen niet aanvaarden en dreigden even dat het misschien 
beter was om het geschil voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag te 
beslechten, omdat Leopoldstad en de VN de Belgische houding op de 
conferentie van Genève tendentieus voorgesteld zouden hebben185. 
 Of de beschuldigingen aan het adres van België terecht waren of niet 
valt niet zo gemakkelijk uit te maken.  Het is een feit dat België de 
deviezencontrole halfslachtig had toegepast, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
vluchtelingen die in ruime mate hun biljetten a pari hadden mogen omwisselen.  
Maar welke andere houding had het dan moeten aannemen tegenover burgers 
die als het ware met het mes op de keel Kongo hadden moeten verlaten?  
Ondanks alle discussies sloten de Belgische en de Kongolese delegaties al op 
24 augustus in Genève een principieel akkoord over de opheffing van de 
BCCBRU186.  De balans, volgens welke de verdeling van de activa en passiva 
moest plaatshebben, zou op 31 augustus 1960 worden opgesteld.  In Kongo en 
Ruanda-Urundi zouden twee nieuwe centrale banken het licht zien.  De 
biljetten zouden voor 78,8 procent door de circulatiebank van Kongo worden 
omgewisseld en voor 21,2 procent door die van Ruanda-Urundi.  Van het goud 
en de valuta's die de nieuwe centrale banken deels als tegenpost van de 
overname van de biljetten zouden ontvangen, werd 80 procent aan Kongo en 
20 procent aan Ruanda-Urundi toegewezen187.  De Katangese minister van 
Financiën wou op zijn beurt in ruil voor het Katangese aandeel in de passiva, 
zoals de biljetten, ook het overeenstemmende activagedeelte voor Katanga in 
de wacht slepen.  In deze discussie wilden de Belgen zich liever niet mengen188.  
Ofschoon Kongo wel wat binnenhaalde, werd en wordt in de Conferentie van 
Genève ook wel een tactiek van België gezien om zijn eigen belangen veilig te 
stellen.  De Kongolese onderhandelaars vertegenwoordigden het kamp van 
Kasavubu en zouden samen met de Belgen in Genève een anti-Lumumba 
operatie hebben uitgevoerd.  België zelf was erop gebrand zo snel mogelijk een 
cordon sanitaire tussen Kongo en Ruanda-Urundi te vormen om zodoende zijn 
relaties met Ruanda-Urundi veilig te stellen189.  Tegelijk werd met steun  van de 
VN verkregen dat de Kongolezen nog niet onmiddellijk een nieuwe centrale 
bank oprichtten maar wel een Conseil Monétaire, een overgangsinstelling 
tussen de oude en de nieuwe bank, geleid door VN-afgevaardigden.  De VN 
wilden zorg dragen voor de opleiding van Kongolees personeel, dat de nieuwe 
bank moest bemannen190.  Een bank die geacht werd internationale legitimiteit 
uit te stralen in Kongolese handen vertrouwden de Belgen noch de VN191.  Zo 
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kwam de Kongolese circulatiebank andermaal onder voogdij te staan van 
externe bestuurders. 
 Dat België liever zaken deed met de Kongolese delegatie in Genève dan 
met de Kongolese regering, blijkt uit het antwoord dat Scheyven gaf op de 
door Martin doorgestuurde bezwaren van de regentenraad van de BCCBRU bij 
het akkoord van Genève192.  Naast de weerlegging of relativering van veel van 
deze bedenkingen reageerde hij immers afwijzend op Martins vraag of de 
algemene vergadering van de BCCBRU de liquidatie niet diende goed te 
keuren: "Il paraît non seulement vain mais dangereux de convoquer une assemblée à 
laquelle les représentants du Gouvernement congolais risqueraient de voter dans un sens 
opposé à celui que nous souhaitons"193.  De Voghel zag het akkoord wel zitten, maar 
had toch ook bedenkingen onder meer tegen de uitvoeringsgaranties, de 
onbeantwoorde en dus later aanvechtbare vraag naar de aansprakelijkheid voor 
de slinking van de reserves en de vergoeding van 1.550 frank per aandeel.  Het 
directiecomité was het ermee eens dat De Voghel deze vragen aankaartte in de 
regentenraad van de BCCBRU, waarvan hijzelf lid was194, maar vond, zoals 
Scheyven, dat het bijeenroepen van de algemene vergadering geen zin had195. 
 Toch zou de ondertekening van de conventie over de liquidatie van de 
BCCBRU ten gevolge van de onzekere politieke situatie in Kongo en de 
diplomatieke confrontaties tussen beide staten nog een tijdje op zich laten 
wachten.  Het College van Commissarissen-generaal, sinds 14 september 1960 
de uitvoerende macht van Kongo, besloot eigenmachtig de bank per 3 oktober 
te liquideren door middel van dezelfde décret-loi die een Conseil Monétaire 
instelde196.  Voorlopig namen deze Conseil Monétaire de la République du 
Congo en deels ook de Commission du Change de functies van de 
circulatiebank waar197.  Het College van Commissarissen voerde op die datum 
meteen een nieuwe valutareglementering in198.  Gouverneur Martin van de 
BCCBRU protesteerde tegen de wederrechtelijke liquidatie van zijn bank door 
decreten van de autoriteiten in Leopoldstad.  Volgens de - nog niet getekende - 
conventie moesten de ratificaties door beide partijen de uitvoering van de 
overeenkomst voorafgaan.  Zijn protestbrief aan minister van Afrikaanse 
Zaken d'Aspremont Lynden schreef hij na overleg met De Voghel199. 
 Op 17 oktober 1960 meldde de Kongolese commissaris-generaal voor 
Financiën de (eerst op 3 oktober te liquideren) BCCBRU dat de Monetaire 
Raad bij decreet de voorschottenmarge van Kongo bij de bank unilateraal met 
800 miljoen frank had verhoogd.  De Voghel steunde Martin en de directie in 
hun protest tegen deze volgens hen onwettelijke maatregel200.  Een en ander 
schept een schrijnend beeld van de monetaire verwarring die tijdens de eerste 
maanden van de onafhankelijkheid troef was in Kongo.  De conflicten tussen 
de Bank en Victor Umbricht, de VN-vertegenwoordiger aan het hoofd van de 
Conseil Monétaire, waren legio.  Nadien verliepen de contacten van de Bank, 
onder meer via directeur de Strycker, met Umbrichts opvolger Alexandre Hay 
heel wat vlotter.  Hay was directeur van de Nationale Bank van Zwitserland en 
kende de problemen van een centrale bank.  De Strycker stelde voor om 
nieuwe biljetten voor rekening van de Monetaire Raad of voor de nieuwe 
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centrale bank van Kongo uit te geven, zonder de definitieve liquidatie van de 
BCCBRU af te wachten.  Ook andere activiteiten van deze instelling konden al 
worden overgenomen, zoals het verlenen van voorschotten aan de schatkist en 
nieuwe kredieten aan de privé-banken201.  Bij de liquidatie van de BCCBRU 
moest ten slotte nog een oplossing worden gevonden voor de terugbetaling 
van de prefinanciering in mei 1960 door de BIB van een Wereldbanklening van 
20 miljoen dollar, die met medegarantie van de Bank aan Kongo was 
toegestaan202. 
 Uiteindelijk ondertekenden België en Kongo op 15 november 1960 in 
New York de conventie waarover ze in Genève hadden onderhandeld.  Bij de 
wet van 25 januari 1961 ratificeerde het Belgische parlement haar203.  Het 
duurde dan nog eens tot augustus 1961 alvorens de Conseil Monétaire en de 
nieuw opgerichte Banque d'Emission du Ruanda-Burundi (BERB) officieel aan 
de BCCBRU lieten weten dat ze in hun respectieve territoria zelf de monetaire 
functies zouden uitoefenen204. 
 Het aanslepen van de feitelijke liquidatie na 15 november 1960 verklaart 
waarom nog tot in de zomer van 1961 de centrale bank een kredietlijn bij de 
Bank had.  Toen de BCCBRU op 24 juli 1961 vroeg om het plafond van de 
voorschottenrekening te verlagen, deed zij dat met de bedoeling het gouddepot 
van 1.368 miljoen dat dan vrijkwam, naar het buitenland over te hevelen.  Aan 
Belgische zijde werd even geaarzeld omdat de terugbetaling van de door de 
BIB gedisconteerde Kongolese schatkistbons ter waarde van 20 miljoen dollar 
nog steeds niet van de baan was.  Toch raadde de Bank de minister van 
Financiën aan de vervaldag hiervan zoveel als mogelijk te blijven verdagen in 
de hoop dat België en Kongo de zaak later in onderling overleg konden 
regelen.  Nu werd 17 augustus als vervaldag voorgesteld op voorwaarde dat de 
nieuwe Kongolese centrale bank de verplichting tot terugkoop van dit 
schatkistpapier van de BCCBRU zou overnemen.  Niet ingaan op de vraag om 
het goud vrij te geven zou de Belgisch-Kongolese relaties schade berokkenen 
en daarom adviseerde de Bank er gevolg aan te geven205.  Op 30 augustus 1961 
werd de voorschottenrekening definitief opgeheven206. 
 De opheffing van de BCCBRU bracht de positie van het blanke 
personeel in het gedrang. Al in de zomer van 1959 kwam een draaiboek tot 
stand als het Europese personeel van de BCCBRU de instelling zou moeten 
verlaten.  De Voghel maakte, naar aanleiding van een verzoek van gouverneur 
Martin, in de vergadering van het directiecomité van 11 augustus 1959 duidelijk 
dat de Bank niet zomaar elk blank personeelslid kon opnemen.  Indien de 
Bank mensen nodig had, golden de toelatingsexamens ook voor hen.  Wel zou 
de Bank kunnen helpen bij het vinden van betrekkingen in binnen- en 
buitenland207.  In mei 1960, toen het probleem nog prangender was geworden, 
hield gouverneur Ansiaux zich tegenover de secretaris van de Bond der 
Bedienden, Technici en Kaders van België (BBTK) al evenzeer op de vlakte 
wat de herplaatsing van het blanke personeel van de BCCBRU betrof208.  Een 
directe tussenkomst van gouverneur Martin bij de minister van Financiën 
veranderde aan de stellingname van de Bank in deze zaak niets209.  Nadien 
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versoepelde de Bank haar houding.  Begin 1961 besloot het directiecomité de 
ambtenaren van de BCCBRU die om ernstige redenen verplicht waren hun 
functie in Kongo op te geven een baan aan te bieden die aan hun kwalificaties 
beantwoordde210.  Op 14 maart bevestigde De Voghel aan Martin dat de Bank 
na de liquidatie aan personeelsleden van de BCCBRU die hun post moesten 
verlaten betrekkingen wilde aanbieden in de Bank zelf, bij andere openbare of 
privé-instellingen in België.  Die garantie gold voor vijf jaar211.  Bellect, lid van 
de permanente delegatie van de Verenigde Naties in Brussel, zou op zijn beurt 
trachten te verkrijgen dat de nieuwe Kongolese centrale bank personeel van de 
BCCBRU overnam212.  Voormalige werknemers van de Bank zelf, die deze 
instelling hadden verlaten om in Kongo aan de slag te gaan, zouden alleen in 
welbepaalde gevallen in aanmerking komen voor heraanwerving213. 
 Met talrijke andere problemen werd de in liquidatie getreden BCCBRU 
geconfronteerd: staatkundige wanorde in Kongo, onrealistische ontwerp-
statuten voor de nieuwe centrale bank en onzekerheid rond het politieke 
regime.  In maart 1961 werd er immers nog rekening gehouden met het 
voorstel van de Katangese leider Tshombe op de rondetafelgesprekken van 
Tananarive van 8 tot 12 maart 1961 om van Kongo een federatie van 
16 soevereine republieken te maken214.  Dat voorstel is door Leopoldstad 
uiteindelijk niet aanvaard.  Maar de Bank sloot tot dan toe niet uit dat er 
evenveel circulatiebanken zouden komen als staten in dit project215.  Na 
onenigheid over de vraag of de Monetaire Raad dan wel de Banque Nationale 
du Congo, opgericht bij decreet-wet van 23 februari 1961216, de opvolger was 
van de BCCBRU en de activa en passiva van deze laatste moest overnemen, 
bepaalde een Kongolese verordening van augustus 1961 dat de Monetaire Raad 
dit zou doen217.  Pas op 30 juni 1964 begon Albert Ndele zijn functie van 
gouverneur van de Banque Nationale du Congo, waarvoor hij al op 24 februari 
1961 was aangewezen, daadwerkelijk waar te nemen. 
 
De Kongolese economie en de expertise van de Bank 
 
 In september 1960 toog een tweehoofdige delegatie van de Bank, René 
Magdonelle en Louis Plum, op last van de regering naar Leopoldstad om daar 
de omstandigheden te onderzoeken waaronder de Kongolese export 
plaatsvond.  Ze moesten tevens nagaan of een exportfinanciering op de 
Belgische markt van Kongolese goederen die door de omstandigheden, zoals 
verstoring van het transportwezen, niet onmiddellijk konden worden 
uitgevoerd, soelaas zou bieden.  De politieke verwarring in Kongo verhinderde 
dat beide vertegenwoordigers waardevolle gesprekspartners op Kongolees 
regeringsniveau vonden.  Ze stelden vast dat de export zich op een normaal 
peil bevond, maar dat de Kongolese invoer door de politieke en financiële 
situatie van het land bijna tot niets gereduceerd was.  Met het transport, dat 
volgens hen normaal verliep, had dat niets te maken.  Om aan het 
deviezentekort te sleutelen, adviseerden ze een versoepeling van de 
deviezencontrole218. 
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 Ondanks het Kongolese wantrouwen tegenover de voormalige 
kolonisator, poogde de Belgische regering via een bijstandspolitiek niet alleen 
Kongo in goede banen te leiden, maar tegelijk ook de Belgische belangen daar 
te behartigen.  Technische hulp door Belgen op de Kongolese kabinetten was 
daar een middel toe219.  Ook de Bank liet zich niet onbetuigd.  Einde 
september 1960 schetste een vertrouwelijk rapport van buiten de Bank een 
pessimistisch beeld van de gevolgen voor de Belgische economie als de 
Belgisch-Kongolese handelsbetrekkingen teloorgingen220.  Deze cijfers maken 
duidelijk waarom België er zo aan hechtte Kongo en zijn economie te begeleiden 
en waarom, zoals we verder zullen zien, het steun aan het opstandige Katanga 
verleende.  Ook al waren de cijfers maar ramingen en konden ze de 
werkelijkheid niet altijd vatten, ze zijn toch belangrijk om in te zien wat er zich 
in de hoofden van de Belgische leidende klasse van toen afspeelde. 
 Alle jobstijdingen uit Afrika ten spijt werd tijdens de vergadering van het 
directiecomité van 19 juli 1960 al gesignaleerd dat sinds het begin van de 
maand weer wissels in verband met de uitvoer naar Kongo werden gecreëerd, 
zij het met mondjesmaat.  Het comité gaf de discontodienst toestemming om 
het visum, een garantie tot herdiscontering van import- en exportwissels, aan 
dergelijk handelspapier toe te kennen221.  Ongeveer op hetzelfde tijdstip als dat 
van het rapport van Magdonelle en Plum vroegen ondernemingen in Kongo 
bij monde van de Fédération des Entreprises Congolaises Belgische 
overheidssteun.  Ten gevolge van de slechte organisatie van de Kongolese 
deviezencontrole konden die bedrijven immers niet aan Belgische franken 
komen om goederen in te voeren en hun Europese werknemers te betalen.  De 
overheid verstrekte met hulp van de NMKN 750 miljoen van een totaal 
overbruggingskrediet van 1.250 miljoen in 1960-1961222.  Een wetsvoorstel dat 
in de overname van exportclaims op Kongo door bepaalde financiële 
instellingen, waaronder de Bank, voorzag, kreeg dan weer niet de steun van de 
minister van Financiën omdat de nationale Delcrederedienst deze al verzekerd 
had223.  De vrije omwisseling in vreemde deviezen van de tegoeden in 
Belgische frank, die de Kongolese banken aanhielden, stond gouverneur 
Ansiaux niet toe.  Nochtans waren er voor de BCCBRU al uitzonderingen 
gemaakt.  Kongo was niet voor niets bij de 'bilaterale landen' gerangschikt: het 
tekort aan Belgische franken van Kongo kon namelijk ook betalingen aan 
inwoners van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in het gedrang 
brengen224. 
 Hoogst merkwaardig is een door de Bank opgestelde en op 6 oktober 
1960 gedateerde ontwerpverklaring voor het door Mobutu in het zadel 
geholpen College van Commissarissen over de instelling van twee organen om 
in Kongo orde op zaken te stellen op economisch en financieel vlak.  In dit 
document deed de Bank, al dan niet op verzoek van de regering maar wel in 
aansluiting op een onderhoud op diezelfde 6de oktober tussen gouverneur 
Ansiaux en minister van Buitenlandse Zaken Wigny, een aantal concrete 
voorstellen.  Behalve de oprichting van een Comité Monétaire ter vervanging 
van de oude centrale bank (het ging hier dus om wat uiteindelijk de Conseil 
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Monétaire genoemd werd) en het heropstarten van een departement financiën 
zou er een Comité voor Economische Coördinatie, [Comité de Coordination 
Economique], gevormd worden.  Dit orgaan zou economisch dringende 
maatregelen voorbereiden en laten uitvoeren, zoals de terugdringing van de 
werkloosheid, de normalisering van de activiteit van de bedrijven, het 
uitvoeren van openbare werken, het stabiliseren van de prijzen en een 
economisch ontwikkelingsplan in samenspraak met internationale instellingen 
ontwerpen.  Het comité zou ook zorgen voor de reorganisatie van de centrale 
bank, het verstrekken van de nodige bedrijfskredieten, het organiseren van een 
deviezencontrole en de dienst van de openbare schuld waarnemen.  Het 
comité zou uit minstens vier leden bestaan met een president, die de 
verbinding met het College van Commissarissen zou verzorgen.  De leden 
moesten internationaal op grond van hun professionele kwaliteiten worden 
gerekruteerd.  Ook diende dit comité contacten te leggen met de Verenigde 
Naties, het IMF en de Wereldbank.  Het ontwerp hield in dat enkele van de 
technici Belgen zouden zijn en dat bij voorkeur een Belg als vice-president van 
het comité werd aangesteld.  Deze zou de coördinatie met de overige leden ter 
hand moeten nemen en zo zou er "un véritable directoire économique" ontstaan dat, 
ondanks het onvermogen van de politieke overheid, maatregelen kon nemen.  
Voor de presidentsfunctie viel de naam van Ndele, de latere gouverneur van de 
Banque Nationale du Congo225.  Niet alleen werd de staatsgreep van Mobutu 
en de instelling van het College der Commissarissen met dit voorstel op zijn 
minst impliciet gesteund, bovendien werd de gelegenheid aangegrepen om 
opnieuw de Belgische deelname - weliswaar in het kader van internationale 
samenwerking - in het economische en financiële bestel van Kongo te 
verankeren. Of het regime in Kongo zelf bij het uitbroeden van dit plan 
betrokken was, is niet duidelijk. 
 Zowel de Belgische als de Amerikaanse regering waren het nieuwe 
regime gunstig gezind en toonden zich gul met studiebeurzen voor de 
opleiding van Kongolese kaderleden226.  In weerwil van de bemiddeling van de 
Bank kwam de Europese Economische Gemeenschap (EEG) dan weer niet 
met financiële middelen voor Kongo over de brug227. 
 
De Bank en de Katangese afscheuring - 1960-1961 
 
 Nadat kort voor 30 juni, de datum waarop Kongo een zelfstandige staat 
zou worden, al pogingen tot een Katangese afscheiding waren aangewend228, 
riep Moïse Tshombe op 11 juli de onafhankelijkheid van Katanga uit.  De 
afgescheiden provincie vroeg België om hulp.  De dubbelzinnige houding van 
de Belgische regering bestond erin dat zij bereid was de secessie de facto te 
erkennen omdat het op Katangees grondgebied rustig was.  Elders in Kongo 
lag dat anders.  Er stond haar een nieuwe staatkundige opbouw van Kongo in 
de vorm van een confederatie voor ogen. 
 Tshombe was omringd met Belgische medewerkers229.  Eind 1960 
bevonden zich in Katanga 1.133 Belgische burgertechnici (tegen 609 in 
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Leopoldstad), maakten 114 Belgische officieren en 117 onderofficieren en 
soldaten deel uit van de Katangese gendarmerie en waren er 58 Belgische  
ambtenaren of politieagenten230.  Al sinds maart 1960 mocht Tshombe's partij, 
de Conakat, rekenen op de sympathie en financiële steun van de Union 
Minière du Haut-Katanga (UMHK), de grootste industriële onderneming van 
de provincie231.  Zodra de provincie haar afscheiding had geproclameerd, 
kende de UMHK haar een voorschot van 1.250 miljoen Belgische frank toe.  
Vanaf 11 juli betaalde de maatschappij haar belastingen en verschillende 
heffingen rechtstreeks aan Elisabethstad232. 
 
De oprichting van de Banque Nationale du Katanga 
 
 De Katangese leiders wilden zo snel mogelijk over een eigen financiële 
en monetaire structuur beschikken233.  Terwijl resolutie nummer negen van de 
politieke rondetafelconferentie duidelijk stelde dat financiën en munt centrale 
bevoegdheden waren234, besloot de regering-Tshombe tot de creatie van een 
eigen munt en een eigen centrale bank. 
 Tijdens een vergadering op 14 juli voorgezeten door minister Scheyven 
en in aanwezigheid van Ansiaux, de Strycker en Martin, overwogen de 
deelnemers om voor Katanga, net als voor Ruanda-Urundi, een afzonderlijke 
centrale bank op te richten235.  Diezelfde dag schreef Louis Wallef, 
administrateur-directeur van de UMHK in Brussel en de Katangese secessie 
zeer genegen, aan Aimé Marthoz, directeur van de Société Générale en 
gedelegeerd bestuurder van de UMHK in Elisabethstad, dat hij na 'officieuze 
contacten' had vastgesteld dat er overeenstemming bestond over de impliciete 
erkenning van de Katangese onafhankelijkheid.  Voorwaarde om die waar te 
maken was de creatie van een afzonderlijke Katangese frank236.  Op 17 juli 
1960 meldde d'Aspremont Lynden, toen nog chef van de in Katanga actieve 
Mission technique belge (Mistebel), aan Tshombe dat België de Katangese 
onafhankelijkheid weliswaar nog niet officieel kon erkennen, maar dat de 
regering wel bereid was te helpen bij het scheppen van de voorwaarden 
daartoe, waaronder de oprichting van een zelfstandige circulatiebank237.  
Dezelfde dag bracht hij premier Eyskens op de hoogte van het gunstig onthaal 
dat zijn mededeling in Katanga had gekregen.  De opstandige provincie had 
hem ook om technische steun in de economische, financiële en monetaire 
sfeer verzocht238.  Op 22 juli 1960 zegde de Belgische regering Katanga die 
steun toe239. 
 Op 20 juli vroeg de Belgische regering de Bank mensen klaar te houden 
om eventueel naar Katanga te detacheren, maar ze stuurde hen nog niet op 
pad240.  Op 1 september 1960 vroeg Scheyven of de Bank één of meerdere 
economen ter beschikking kon stellen van het hoofd van Mistebel241.  De 
regering wilde geen politiek van de verbrande aarde voeren en in alle delen van 
Kongo assistentie verlenen.  De Bank ging op het verzoek van de regering in.  
De Voghel had de regentenraad op 20 juli 1960 voorgehouden dat het 
vrijwaren van de banden met Katanga de economisch negatieve weerslag van 
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de verbroken relaties met de rest van Kongo kon beperken242.  Al had een land 
als België vooral baat bij een gunstige internationale conjunctuur, toch bleef de 
handel met Kongo en vooral met zijn rijke koperprovincie niet onbelangrijk243. 
 In Katanga was een zekere burggraaf de Féron, een Zwitser van een 
kleine bank met een kapitaal van 1 miljoen Zwitserse frank, erin geslaagd zich 
als adviseur door de Katangese regering te laten accepteren244.  Deze de Féron 
poogde naar verluidt niet alleen zaakjes te doen met de Katangese regering, 
maar stond ook bekend als 'deputy chairman' en 'managing director' van de blijkbaar 
schimmige Bank van Lagos en als vice-chairman van de Imefbank (Banque 
d'Investissements mobiliers et de Financement) in Genève.  Voor de laatste 
functie maakte hij schijnbaar geen gebruik van de titel 'burggraaf'245.  Hij verliet 
de residentie van Tshombe nooit, leek een grote invloed op deze te hebben en 
werkte samen met nog een Zwitser en een Fransman.  Hij was naar Katanga 
gekomen met een volledig economisch en financieel plan, waarvan het centrale 
element een economische en financiële raad was, "un conseil économique et financier 
du Katanga", voor de economische programmatie van Katanga, een soort 
planbureau dus.  De ontwerptekst ervan gaf zoveel macht aan de leiding van 
dit orgaan dat de burggraaf en zijn mensen bijna heer en meester van de 
Katangese economie en financiën geweest zouden zijn.  D'Aspremont Lynden 
slaagde erin het project af te blazen. Alleen de centrale bank werd per bankwet 
op 8 augustus 1960 opgericht. 
 Toen Pierre Kauch, adviseur van de directie van de Bank, van 4 tot 
8 augustus 1960, kennelijk mede door toedoen van de Belgische regering, een 
verkennend bezoek bracht aan Elisabethstad, besefte hij dat er nog veel te 
doen stond246.  Op 6 augustus vroeg hij aan Ansiaux dringend om een 
economische expert voor onbepaalde tijd naar Elisabethstad te sturen ten 
behoeve van Mistebel.  D'Aspremont Lynden, hoofd van Mistebel, had al 
officieuze contacten gelegd met François Cracco, voormalig directeur van de 
Bank tijdens de oorlog en in mei-juni 1960 lid van een door de Groupement 
International d'Etudes au Congo opgezette internationale zending in Kongo247.  
Cracco zou dé man zijn voor zover de 'desbetreffende kringen' geen bezwaar 
hadden.  Deze keuze was ingegeven door de noodzaak om een Belg "sans 
attaches" in dienst te nemen248, al lijkt daar niets van terecht te zijn gekomen.  
Op 7 augustus 1960 schreef d'Aspremont Lynden aan Eyskens hoe hij de 
zaken in Katanga zag. Er bestond volgens hem nog maar één enkele hoop: de 
Katangese kaart spelen en de Verenigde Staten van Kongo heropbouwen in 
een confederaal systeem.  Hij vroeg Eyskens om René Bastin, kabinetschef van 
de Katangese minister van Financiën J. M. Kibwe, die naar Brussel vertrok, 
even te ontvangen249. 
 De Belgische inspanningen, inbegrepen die van de Bank, voor de 
financiële organisatie van Katanga zouden nog verder groeien.  De dag waarop 
d'Aspremont Lynden aan Eyskens uitleg gaf over de werkzaamheden van 
Mistebel in Elisabethstad, telexte Edouard Dervichian, lid van de raad van 
bestuur van de Banque Lambert, vanuit Katanga dat de oprichting van een 
Banque Nationale du Katanga onontbeerlijk was, wilde men het economische 
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leven daar in stand houden.  Later kon deze instelling zijn inziens eventueel 
verbonden worden met de nieuwe op stapel staande centrale bank van Kongo 
en daarmee een soort Federal Reserve Board vormen.  Hij vond het ook 
noodzakelijk dat de Banque Nationale du Katanga bij de Bank een rekening 
opende 'om een meer uitgesproken financiële secessie te vermijden'250.  Allicht 
bedoelde hij daarmee dat het belangrijk was dat er genoeg Katangese tegoeden 
in België beschikbaar bleven om de export naar Katanga te betalen.  Misschien 
hoopten Dervichian en andere gelijkgestemden ook dat het aanhalen van 
financiële en andere relaties met Katanga het mogelijk zouden maken dit 
gebied in de richting van een samenwerkingsverband met het overige Kongo te 
sturen.  D'Aspremont Lynden ging, blijkens de tekst waarin Dervichians telex 
werd doorgegeven, persoonlijk met de inhoud akkoord.  Hij verzocht contact 
op te nemen met Philippe de Seynes, ondersecretaris voor Economische en 
Sociale Zaken bij de VN en betrokken bij de onderhandelingen over de 
liquidatie van de BCCBRU te Genève. 
 Op 8 augustus keerde Kauch terug naar Brussel om Ansiaux te briefen 
over de Katangese circulatiebank.  Onmiddellijk na zijn aankomst in België 
lichtte Kauch Ansiaux over zijn missie in.  De sfeer in Katanga omschreef hij 
als die van het begin van de oorlog in 1940 in het nog onbezette België.  De 
Belgen die de Belgische belangen in Katanga moesten verdedigen, 
improviseerden zo goed en zo kwaad als het ging.  Op Tshombe en zijn 
regering hadden ze maar de impact die d'Aspremont Lyndens invloed en 
waakzaamheid hun verleende.  Hoewel de Katangezen zich als volledig 
autonoom beschouwden, hadden ze volgens Kauch nood aan goede raad. 
 Indien Katanga daadwerkelijk de leiding nam over een federale staat, 
dan zou volgens Kauch zijn bankwet model kunnen staan voor een federale 
centrale bank.  De statuten van de op 8 augustus 1960 opgerichte251 Banque 
Nationale du Katanga waren geïnspireerd op die van de BCCBRU.  Het 
kapitaal zou verdeeld worden in 60 procent voor de Staat en 40 procent voor 
de privé-sector.  Voor de nieuwe centrale bank werden het personeel en de 
lokalen van de BCCBRU-zetel in Elisabethstad opgeëist.  André Van Roey, 
ambtenaar in deze vestiging, zou van gouverneur Martin van de BCCBRU de 
toestemming hebben gekregen om op post te blijven252.  Een echte 
deviezencontrole bestond vooralsnog niet in Katanga, maar er was wel een 
akkoord met het agentschap van de BCCBRU in Elisabethstad.  Om massale 
geldtoevoer vanuit Kongo en zo inflatie te vermijden, waren overdrachten van 
particulieren van meer dan 25.000 frank verboden.  De uitvoering van die 
maatregel was moeilijk omdat de grenzen niet konden worden bewaakt.  De 
beperkte controle hield dus niet het door Brussel gevreesde gevaar van schade 
aan de buitenlandse handel in.  Kauch beschouwde deze controle of veeleer de 
soepelheid ervan, de Banque Nationale du Katanga en de oprichting van een 
Maatschappij voor de Economische Expansie van Katanga (Société 
d'expansion économique du Katanga), een investeringsmaatschappij met 
100 miljoen kapitaal waarvan de helft te leveren door België, voorlopig als de 
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enige positieve elementen inzake de financiële organisatie van de afgescheiden 
provincie253. 
 Op 9 augustus 1960, na de briefing van Kauch de dag daarvoor, bracht 
gouverneur Ansiaux het directiecomité op de hoogte van het relaas van Kauch.  
Het verzoek om bijstand betreffende economische en financiële 
aangelegenheden vanwege de Belgische zending in Katanga beschouwde hij als 
een politieke kwestie die door de Bank niet kon worden beantwoord254.  De 
dag daarop liet hij aan de regentenraad weten dat Kauch alleen op verzoek van 
de Belgische regering voor een eenvoudige informatieopdracht naar Katanga 
was gegaan en dat zich daar verder geen technici van de Bank bevonden.  Van 
medewerking aan de Nationale Bank van Katanga zou - vooralsnog - 
vanzelfsprekend geen sprake zijn aangezien de Belgische regering de secessie 
niet officieel steunde.  Regent August Cool van het ACV, die net zelf een tijdje in 
Leopoldstad had verbleven, legde er de nadruk op dat België de Katangese 
kaart niet mocht spelen en dat naar een regeling van de kwestie moest worden 
gezocht waarbij Katanga economisch met Kongo verbonden bleef255.  André 
Renard van de socialistische vakbond viel hem bij.  Voor beide regenten was 
het dan ook belangrijk dat de UMHK de exportopbrengsten in een 
gemeenschappelijke deviezenpool stortte.  Ansiaux bevestigde dat het BLIW 
de Belgische invoerders sinds 3 augustus 1960 verplichtte om te storten op een 
rekening van de BCCBRU bij de Bank, maar dat het machteloos was als 
Katangese bedrijven niet meer aan Belgische kopers mochten leveren256. 
 
De geldstromen van en naar Katanga 
 
 De resoluties van de regering in Katanga met betrekking tot de 
repatriëring van exportopbrengsten stelden België voor een dilemma.  Zij 
bepaalden immers dat de deviezen die voortkwamen uit de Katangese export, 
met ingang van 8 augustus, aan de Banque Nationale du Katanga moesten 
worden afgestaan.  Het lag voor de hand dat Belgische zetels of 
dochtermaatschappijen van Kongolese maatschappijen, die Kongolese 
producten exporteerden, de regeling zouden volgen die hun het beste uitkwam.  
De meest gunstige was uiteraard die van Katanga, omdat ze de minste controle 
op het betalingsverkeer inhield. 
 Indien de betalingen van de Katangese uitvoer, het leeuwendeel in de 
handel met de voormalige kolonie, niet via de BCCBRU liepen, zou deze de 
betalingen vanuit andere streken van Kongo naar België, bij gebrek aan 
Belgische franken, niet meer kunnen verzekeren.  Dit zou Leopoldstad, 
volgens Ansiaux, de Belgische autoriteiten zeker aanrekenen.  In een strikte 
toepassing van de BLIW-bepalingen konden de betrokken maatschappijen en 
Katanga zelf dan weer een vijandige houding vanwege de Bank zien.  Een 
weigering van Katanga om nog producten aan België te verkopen viel dan niet 
uit te sluiten.  Minister van Financiën Van Houtte had echter op 8 augustus 
's avonds telefonisch aan Ansiaux opdracht gegeven om de BLIW-
voorschriften van 3 augustus onverkort uit te voeren, dus ook ten aanzien van 
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Katanga257.  De druk die vanuit dat gebied uitgeoefend werd om de Belgische 
'begunstiging' van de regering in Leopoldstad te stoppen, scheen dus geen 
effect te sorteren258. 
 Een geschil rond de UMHK in augustus-september 1960 was een 
treffend voorbeeld van bovengenoemd dilemma259.  Op 12 augustus riep 
minister Van Houtte Paul Gillet, gouverneur van de Generale Maatschappij, op 
het matje en maande hem aan de Kongolese deviezenreglementering te 
respecteren.  Gillet antwoordde hem dat de UHMK geen keus had: zou ze zich 
aan de Katangese regelgeving onttrekken dan liep ze het gevaar dat haar 
installaties in Katanga in beslag werden genomen.  De dag daarna merkte 
minister Scheyven op dat in elk geval het saldo van juli, zo'n 250 miljoen, 
onder het Kongolese regime viel en dus bij de BCCBRU diende gestort te 
worden260. 
 Tijdens een bezoek van de Katangese minister van Financiën Kibwe aan 
Brussel sprak Scheyven met hem over de UMHK-kwestie.  Kibwe ging niet 
akkoord met bovengenoemde storting bij de BCCBRU.  De Katangese 
reglementering sloot transfers vanuit Kongo uit om een opeenhoping van 
vorderingen in Kongolese franken te voorkomen.  Een overdracht van de 
UMHK te Brussel via de BCCBRU zou de exploitatiezetels van de 
maatschappij in Katanga sowieso niet bereiken.  Het BLIW wilde onder die 
omstandigheden de verantwoordelijkheid niet op zich nemen om de UMHK te 
dwingen het saldo naar de Kongolese centrale bank te transfereren.  De Bank 
stelde dan voor het bedrag, dat uiteindelijk 285 miljoen frank bleek te 
bedragen, bij haar op een voorlopige rekening te storten en de VN te laten 
beslissen of het bedrag al dan niet aan Elisabethstad mocht worden 
gecedeerd261.  Zelfs van die storting hoopte de UMHK te worden vrijgesteld 
door de minister van Financiën, maar deze ging daar niet op in262. 
 Wel gaf Van Houtte op 10 augustus opdracht aan de Bank om een 
speciale rekening, genaamd 'B', te openen op naam van de Belgische Schatkist 
en liet er 50 miljoen op plaatsen.  Dezelfde dag nog werd deze opdracht 
uitgevoerd.  De Katangese minister van Financiën of zijn afgevaardigde 
konden gelden opnemen tegen mede-ondertekening door Mistebel263.  Op 
25 augustus 1960 verzochten minister Kibwe van Financiën en de chef van 
Mistebel om 20 miljoen frank te storten op de rekening 'Fonds de relance 
économique du Katanga' bij de Spaarkas in Elisabethstad en 30 miljoen op de 
rekening 'Fonds de relance économique du Katanga' bij de zetel van de BCCBRU van 
Kongo in Elisabethstad, de basis van de Banque Nationale du Katanga264.  
Deze stortingen moesten plaatshebben via overschrijvingen van de rekening 
'Fonds de relance économique du Katanga' bij de Bank.  Niet alleen bestond er geen 
rekening onder die naam en was de Bank niet in het bezit van de specimens 
van de handtekeningen van de gevolmachtigden over de rekening 'B', maar 
bovendien weigerde de Belgische minister van Financiën deze transfers zomaar 
uit te laten voeren.  Hij zou dan immers alle controle verliezen over de 
besteding van dat geld.  Met d'Aspremont Lynden werd de zaak geregeld: de 
Banque Nationale du Katanga zou als ze echt begon te functioneren de Bank 
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verzoeken een rekening-courant op haar naam te openen.  De Katangese 
minister van Financiën en het hoofd van Mistebel konden schijven van 
5 miljoen frank overschrijven van de rekening 'B' naar die van de Katangese 
nationale bank bij de Bank.  Het heette dat die middelen moesten dienen voor 
het wegwerken van de werkloosheid en niet voor bedrijfshulp265.  Op 
23 september verzochten Robert Rothschild, Belgisch ambassadeur en 
vervanger van Mistebel-chef d'Aspremont Lynden in Katanga, en Kibwe 
10 miljoen frank van de rekening 'B' naar die van de Banque Nationale du 
Katanga te transfereren.  Op 25 oktober vroeg minister van Openbaar Ambt 
Pierre Harmel, die de minister van Afrikaanse Zaken tijdelijk verving, de 
transfer uit te voeren.  De Bank liet de minister echter weten nog steeds niet 
over de nodige handtekeningen en definitieve instructies aangaande de werking 
van de rekening 'B' te beschikken, waardoor ze aan de betalingsopdracht geen 
gevolg kon geven.  Andere aangehaalde bezwaren waren dat betalingen alleen 
in schijven van 5 miljoen mochten gebeuren en dat het geld moest dienen voor 
initiatieven voor de bestrijding van de werkloosheid266. 
 
De missie-Kauch 
 
 Al op 23 augustus 1960 had het directiecomité geoordeeld dat ze de 
medewerking van de Bank aan de omwisseling van Kongolese tegen Katangese 
franken in de afgescheiden provincie niet kon weigeren, omdat Mistebel noch 
Katanga zelf over competent personeel beschikten267.  Op 26 augustus, de 
week voor zijn tweede vertrek naar Katanga, legde Kauch aan Ansiaux een lijst 
voor van mensen uit de Bank die met hem in Elisabethstad een technische 
ploeg konden vormen268.  Ondanks de gemengde gevoelens van de 
Katangezen tegenover de Belgen en de wankele machtsbasis van Tshombe, 
viel het toch te proberen om de op 8 augustus opgerichte Banque Nationale du 
Katanga daadwerkelijk op te starten, al was het volgens Kauch wat laat269.  
Voor de door de Société Générale aangeboden hulp had d'Aspremont Lynden 
bedankt270. 
 Het comité gaf gevolg aan het van 1 september daterend verzoek van 
Scheyven, die op 2 september aftrad en vervangen werd door d'Aspremont 
Lynden, en machtigde Kauch en zijn team, samen zeven man, om de centrale 
bank in Katanga bij te staan.  Dit verzoek was slechts het officiële sein tot 
actie, gezien de aftasting van het terrein en de voorbereidingen door de Bank.  
Tegelijk stuurde de Bank twee ambtenaren van de Bank, Magdonelle en Plum, 
naar Leopoldstad271.  België bleef immers op twee paarden wedden.  De 
regentenraad maakte hiertegen geen bezwaar272.  Indien de Bank echter verder 
ging dan het verlenen van technische hulp, door over te gaan tot de uitvoering 
van taken en functies, zou dat voor haar politieke risico's meebrengen, die 
alleen de Belgische regering op zich kon nemen.  Kauch benadrukte dan ook 
dat hij zich strikt binnen het technische kader zou houden.  De 
werkomstandigheden in Katanga waren al moeilijk genoeg en op advies van 
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consul Henri Crener waren de nodige maatregelen getroffen om zich indien 
nodig in een bewapende colonne naar Rhodesië terug te trekken273. 
 Kauch omschreef het tweeledige doel van zijn missie als volgt: de 
minister van Financiën helpen bij het uitwerken van het monetair en bancair 
statuut van Katanga, in het algemeen financieel advies verstrekken en daarnaast 
de Banque Nationale du Katanga organiseren en het personeel ervan 
opleiden274.  Op 4 september gaf d'Aspremont Lynden aan Kauch mondelinge 
instructies om de werkzaamheden of tenminste de afgifte van wetteksten, 
vooral die met betrekking tot de omwisseling van de bankbiljetten, wat uit te 
stellen275.  De VN was kort daarvoor - einde augustus - aan een militaire 
interventie in Katanga begonnen en wellicht was dat niet vreemd aan 
d'Aspremont Lyndens voorzichtigheid.  In tegenstelling tot de houding van de 
separatistische ultra's in Katanga was die van België sowieso gematigder en 
hield ze rekening met de internationale context276.  Niet lang nadat hij in 
Elisabethstad begin september echt aan het werk was gegaan, uitte Kauch 
pessimistische bedenkingen over de nieuwe Banque Nationale du Katanga: hij 
geloofde niet dat ze haar taak naar behoren kon uitvoeren277.  De ploeg-Kauch 
bereidde wetsontwerpen voor in verband met bankentoezicht, deviezen-
controle, economische, financiële en sociale programmering.  Volgens Kauch 
was deviezencontrole onontbeerlijk voor de behartiging van de Belgische 
belangen278.  Deze controle werd heel vrij opgevat omdat Katanga rijk was aan 
deviezen279.  Kauch ontwierp zelfs blauwdrukken voor regelingen in het kader 
van Bretton Woods en andere internationale overeenkomsten. 
 Omdat de Katangezen niet over voldoende mensen beschikten, had het 
opstarten van hun nationale bank heel wat voeten in de aarde.  De gouverneur 
was een zwarte bediende van een bankagentschap in Jadotville.  Kauch spande 
zich in om een wettelijke oplossing te vinden voor de benoeming van een 
directie.  Het zou tot maart 1961 duren alvorens de Katangese overheid het 
principe aanvaardde dat die leiding bestond uit vier directeurs, van wie twee 
Belgen, een Fransman en een Zwitser.  Eén van hen was de Belg André van 
Roey280 van de succursale van de BCCBRU in Elisabethstad.  De Nationale 
Bank van Zwitserland bood de diensten van haar directeur Alexandre Hay aan.  
Deze was bereid om in Kongo of Katanga gedurende enkele maanden een 
missie te vervullen.  Kauch mocht dit aanbod voorlopig nog niet publiek 
maken in Elisabethstad, maar moest Ansiaux een seintje geven als Katanga een 
hoge post in haar nationale bank aan een buitenlander wilde toevertrouwen281.  
Wellicht wilden de gouverneur en anderen vermijden dat een avonturier de 
voorkeur zou krijgen boven een bonafide figuur als Hay.  Even was ook 
directeur Prack van de Oostenrijkse Nationale Bank, tijdens de oorlog lid van 
het Duitse Commissariaat op de Bank, in the running282.  Hoe het directiecomité 
uiteindelijk werd samengesteld is niet helemaal duidelijk, maar wel dat Walter 
Baels, broer van de tweede vrouw van Leopold III, ten slotte vice-gouverneur 
van de Banque Nationale du Katanga werd.  Dit avontuur liep evenwel slecht 
af283. 
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 Indien Katanga daadwerkelijk de leiding nam over een federale staat, 
dan zou volgens Kauch de bankwet die op deze instelling betrekking had, als 
model kunnen dienen voor een federale circulatiebank284.  De missie van 
Kauch moest evenwel rekening houden met een ongewisse toekomst.  Het 
politieke lot van Kongo was onzeker en Belgiës positie werd er daarmee niet 
eenduidiger op. 
 
De rekening bij de Bank van de Banque Nationale du Katanga 
 
 Naar aanleiding van een geldtransfer die de Banque Belgo-Congolaise 
(Belgolaise), de Belgische tak van de voormalige Banque du Congo Belge, in 
opdracht van de Banque Nationale du Katanga naar de rekening van deze 
laatste bij de Imefbank (waar financieel avonturier de Féron dus aan 
verbonden was) moest uitvoeren, bleek dat de Katangezen beducht waren voor 
de blokkering van hun tegoeden in België.  Om die reden waren ze van plan 
om al hun netto-ontvangsten in Belgische frank in Zwitserse frank om te 
zetten.  De Katangese rekeningen in België vielen echter evengoed onder het 
bilateraal regime als die van andere Kongolese banken en bovendien was het 
vanuit Belgisch oogpunt beter dat Katanga een tegoed in Belgische frank 
aanhield als garantie voor zijn verbintenissen tegenover België.  De Bank stelde 
de Banque Nationale du Katanga voor om op naam van een eersterangsbank 
of zelfs de Zwitserse nationale bank een rekening te openen bij de Bank met 
als tegenpost een rekening in Belgische frank van de Katangese circulatiebank 
in Zwitserland.  De Zwitserse rekening in de boeken van de Bank zou 
hetzelfde bilaterale statuut hebben als de Kongolese rekeningen.  Ze zou 
gecrediteerd worden met de Katangese ontvangst in Belgische frank en 
gedebiteerd voor courante betalingen in België en, wat belangrijk was, voor de 
aankoop van vreemde valuta's na een bijzondere machtiging van het BLIW 'in 
de mate van de werkelijke behoeften van Katanga'285.  Noch de Zwitserse 
nationale bank noch de BIB, die blijkbaar ook was gepolst, gingen echter op 
dit voorstel in omdat ze voor verwikkelingen en processen beducht waren286. 
 Uiteindelijk opende de Bank, met instemming van Van Houtte, een 
rekening op naam van de Banque Nationale du Katanga zelf287.  Deze rekening 
was een gewone rekening-courant waarop betalingen en ontvangsten konden 
worden geboekt zonder dat de Bank ooit voorschotten verstrekte of rente 
vergoedde.  De rekening viel als 'bilaterale rekening' onder de reglementering 
van het BLIW, waardoor slechts transacties mogelijk waren in de munten van 
beide gebieden.  Betalingen met deze rekening konden alleen maar binnen de 
BLEU en naar Katanga plaatshebben en omzetting in buitenlandse munt was 
niet mogelijk.  Op die laatste regel bestonden evenwel uitzonderingen, zolang 
de Katangezen er gelden mee transfereerden naar ingezetenen van de BLEU288. 
 Toen De Voghel minister van Financiën Van Houtte over een en ander 
rapporteerde, kwam daarbij ook de betwijfelbare wettelijkheid van de Banque 
Nationale du Katanga ter sprake.  De Bank verklaarde zich in dezen 
onbevoegd.  Zij had het niet passend geacht de opening van de rekening te 
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weigeren.  België had er immers belang bij dat de zaken met Katanga konden 
doorgaan en de rekening was zowel een teken van de Katangese wens om de 
relaties met België in stand te houden als een voorwaarde daartoe.  Weigeren 
zou door Katanga als een onvriendschappelijke daad beschouwd zijn en had de 
handelsstromen naar andere landen kunnen afleiden289.  Toch beantwoordde 
De Voghels relaas niet helemaal aan de werkelijkheid.  Het was niet de Banque 
Nationale du Katanga die had voorgesteld een rekening bij de Bank te openen, 
maar wel deze laatste zelf.  Zoals gebleken is, reageerde zij daarmee op het 
voornemen van de Katangese partner om diens Belgische tegoeden naar 
Zwitserland over te hevelen.  De eerste oplossing waarmee de Bank voor de 
dag kwam, kwam neer op de creatie van een 'sluis' tussen België en Zwitserland 
voor de Katangese tegoeden.  Pas na de voorstelling van een alternatief door 
de Bank, vroeg de Banque Nationale du Katanga per brief van 3 september de 
opening van een rekening-courant290.  Hoe het ook zij, zowel Katanga als de 
Belgische belangen in dat gebied haalden er profijt uit. 
 Op 22 september 1960 stelde directeur de Strycker Van Roey, de facto 
hoofd van de Katangese nationale bank, gerust dat haar tegoeden bij de Bank 
niet in gevaar waren: een juridische inbeslagname kon alleen volgens de 
normale wettelijke procedures geschieden en noch de Bank noch het BLIW 
konden zelf het initiatief nemen om deze tegoeden te blokkeren.  Alleen de 
regering kon dat, maar deze leek dat niet van plan.  Voorts beweerde de 
Strycker dat een aanspraak op de tegoeden door de autoriteiten van 
Leopoldstad op geen enkele juridische basis steunde en dus door de Bank niet 
zou worden erkend; volkenrechtelijk wellicht een betwistbare interpretatie.  
Meer nog: de Bank had bij het openen van de rekening bewust het 
legitimiteitaspect van de oprichting van de Banque Nationale du Katanga 
genegeerd.  Zij was alleen uitgegaan van het 'algemeen belang' dat haar noopte 
de rechtstreekse handelsrelaties tussen Katanga en België te handhaven.  Van 
Roey was gerustgesteld en verklaarde zelfs de banden met de Bank nog te 
willen aanhalen door haar onder meer de deviezenoperaties toe te vertrouwen.  
Van een overdracht van Belgische franken van de rekening van de Katangese 
centrale bank bij de Belgo-Congolaise naar zijn rekening bij de Banque de 
Genève was geen sprake meer291.  Tijdens het gesprek was wel gebleken dat de 
Katangese centrale bank rekeningen geopend had bij verschillende 
gerenommeerde banken in het buitenland292. 
 Ook van grote en even twijfelachtige transfers van de privé-
onderneming UMHK was de Bank op de hoogte en ze was er zelfs voor een 
deel bij betrokken.  Bij het van start gaan van de Banque Nationale du 
Katanga, vroeg deze aan de UMHK financiële, dus op de vrije markt 
verhandelbare, Belgische franken op haar rekeningen te storten bij Crédit 
Suisse in Zürich en de Imefbank in Genève. De UMHK maakte zo een bedrag 
van 283 miljoen Belgische frank over.  Deviezenoperaties liepen vaak via de 
Imefbank, die ten behoeve van de Banque Nationale du Katanga rekeningen in 
Belgische frank, Zwitserse frank en pond sterling opende293.  Maar als de 
Imefbank deviezen tegen Belgische franken moest verhandelen was ze 
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verplicht om zich tot de Brusselse markt te wenden, wat kosten en tijdverlies 
meebracht.  Daarom vroeg de centrale bank van Katanga de UMHK een 
pakket deviezen direct op haar rekeningen bij buitenlandse banken te storten: 
andermaal Belgische franken, VS-dollars, Italiaanse lires, Duitse marken en 
Zuid-Afrikaanse ponden.  Voor de UMHK vormde dat hoegenaamd geen 
probleem, want eind september beschikte ze voor een tegenwaarde van zo'n 
950 miljoen Belgische frank aan liquiditeiten in vreemde valuta's. 
 De accumulatie van deviezen hield voor de Banque Nationale du 
Katanga echter een behoorlijk deviezenrisico in, aangezien ze niet gedekt 
waren door een deviezengarantie van de centrale banken die deze munten 
uitgaven.  Daarom werd eraan gedacht om in het monetair statuut van Katanga 
een clausule in te schrijven waarbij de Katangese staat zijn centrale bank die 
garantie zou verstrekken.  De angst voor inbeslagname van tegoeden in het 
buitenland bracht Katanga ertoe eveneens monetair goud op te potten, 
alhoewel Jacques Wens, lid van het Bank-team in Katanga, die vrees 
ongegrond vond omdat een buitenlands tribunaal toch geen uitspraak zou 
kunnen doen over een al met al interne Kongolese aangelegenheid294. 
 Omstreeks 20 november 1960 beschikte de Banque Nationale du 
Katanga over verschillende deviezen bij buitenlandse privé-banken voor een 
tegenwaarde van ongeveer 250 miljoen Kongolese frank, waarvan 130 miljoen 
in Belgische frank.  Van deze laatste werd 6 miljoen op een convertibele 
rekening, waarvoor de operaties dus verliepen over de gereglementeerde markt, 
bij de Imefbank aangehouden.  Via een krediet van 550 miljoen van de 
BCCBRU aan de Banque du Congo, de Kongolese tak van de voormalige 
Banque du Congo Belge, in Elisabethstad werd de Banque Nationale du 
Katanga voorzien van Kongolese franken.  Zolang er geen eigen Katangese 
biljettencirculatie bestond, kon de Banque Nationale du Katanga haar 
deviezentegoeden - naast het krediet aan de overheid en de particuliere sector 
één van de tegenposten van haar biljettenomloop - niet verhogen.  Het krediet 
dat ze daarom nodig had, wilde de BCCBRU haar uiteraard niet leveren.  De 
Banque Nationale du Katanga financierde zich dus op een indirecte wijze door 
de Banque du Congo, die wel over een kredietinwilliging van de BCCBRU 
beschikte, als tussenschakel te gebruiken: alle betalingen aan de Banque du 
Congo werden gestort op haar rekening bij de Banque Nationale du Katanga, 
terwijl alle door de Banque du Congo te betalen sommen werden afgehouden 
van haar rekening bij de BCCBRU.  Tegen 2 november was de kredietlijn van 
de Banque du Congo bij deze laatste uitgeput.  Ongeveer een gelijkaardige som 
bevond zich nu op de rekening bij de Banque Nationale du Katanga, die wel 
aan de Banque du Congo de rente op de door de BCCBRU verleende 
voorschotten vergoedde.  Het ging om niets anders dan een doorsluisoperatie. 
 De Banque Nationale du Katanga schafte zich bij de UMHK vreemde 
valuta's aan naargelang van haar behoeften.  De UMHK had sinds haar 
inwerkingtreden tot 20 november 1960 aan de Banque Nationale du Katanga 
tussen 1,5 en 2 miljard Kongolese frank aan deviezen geleverd.  De UMHK 
beschikte op die datum over 560 miljoen Kongolese frank in buitenlandse 
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valuta's.  Volgens de statistieken die de BCCBRU voor de Kongolese 
onafhankelijkheid opmaakte, bedroegen de deviezenontvangsten voor Katanga 
gemiddeld 1 à 1,2 miljard Kongolese franken per maand.  Voor de periode van 
juli tot november had dat dus zo'n 6 miljard moeten zijn.  De andere 
exportbedrijven in Katanga verklaarden slechts over te verwaarlozen 
buitenlandse tegoeden te beschikken.  Het bleef dus een vraagteken waar het 
verschil tussen de 2 of 2,5 miljard aan deviezen van de Banque Nationale du 
Katanga en de UMHK samen enerzijds en de normaal te verwachten 
inkomsten anderzijds gebleven was295.  Op 10 mei 1961 stortte de UMHK op 
de rekening van de Banque Nationale du Katanga bij de Bank 50 miljoen en op 
27 september 1961 via de Belgo-Congolaise 100 miljoen.  Voor deze laatste 
verrichting verstrekte het BLIW een speciale vergunning krachtens een richtlijn 
van 31 augustus 1960 voor dergelijke gevallen296.  Op 14 september 1961 
bedroeg het saldo van de Katangese rekening 55 miljoen frank297.  Op 
19 september werd de tegenwaarde van 4.750.000 Zwitserse frank van deze 
rekening naar de rekening van de Banque Nationale du Katanga bij Crédit 
Suisse in Zürich getransfereerd298. 
 Precies een jaar na de geruststellende woorden van de Strycker aan Van 
Roey vroeg het Ministerie van Buitenlandse Zaken Ansiaux om, gelet op het 
verloop van de gebeurtenissen in Katanga in september 1961, de 
betaalopdrachten van de Banque Nationale du Katanga voorlopig op te 
schorten.  Tussen de VN-troepen en de Katangese strijdkrachten was het 
namelijk op 12 september 1961 tot een militair treffen gekomen.  Op 
18 september was het vliegtuig met aan boord secretaris-generaal van de VN 
Dag Hammarskjöld neergestort toen die op weg was naar een ontmoeting met 
Tshombe in Noord-Rhodesië299.  De Voghel moest het Ministerie wel melden 
dat in opdracht van bovengenoemde centrale bank nog maar net 34 miljoen 
Belgische franken in Zwitserse franken waren omgezet en getransfereerd naar 
haar rekening bij Crédit Suisse in Zürich300.  Uiteindelijk wist Tshombe zich 
tijdelijk te handhaven. 
 De overschrijvingen op rekeningen van de Katangese nationale bank 
waren slechts een onderdeel van meerdere belangrijke financiële stromen naar 
Katanga.  Aan heffingen, rechten en belastingen stortte de mijnbouw-
maatschappij aan Katanga in het jaar 1961 in totaal liefst 2.096 miljoen frank301. 
 
Van missie-Kauch naar missie-Wens 
 
 Na de lotgevallen van de Katangese rekeningen keren we even terug in 
de tijd.  Op 6 oktober 1960 ging d'Aspremont Lynden akkoord om Mistebel 
op te heffen.  In de plaats ervan kwam het Bureau-conseil du Katanga onder 
leiding van de Luikse hoogleraar René Clémens, dat in samenwerking met het 
door Crener geleide consulaat de Belgische vertegenwoordiging in Katanga 
waarnam302.  Ook de missie van de Bank zette haar activiteiten gewoon voort.  
Op 22 oktober schoof Kauch Jacques Wens van de Inspectiedienst als zijn 
opvolger, als chef de mission, naar voren en liet hij weten dat zes tot negen 
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personen nodig waren303.  Terzelfder tijd bracht hij verslag uit bij d'Aspremont 
Lynden over de werkzaamheden van zijn ploeg.  Deze wachtte op nadere 
instructies van d'Aspremont om wetteksten en uitvoeringsbesluiten af te 
ronden. 
 De wetten over het monetair statuut en de bankencontrole, de besluiten 
voor de deviezencontrole, de voorwaarden van aan- en verkoop van goud en 
van de omwisseling van de oude Kongolese tegen Katangese biljetten alsmede 
het huishoudelijk reglement van de Banque Nationale du Katanga hadden 
Kauch en zijn mensen bij gebrek aan valabele Katangese gesprekspartners naar 
eigen inzicht opgesteld.  De Belgische pendants - monetair statuut, BLIW en 
andere - fungeerden hierbij vaak als inspiratiebron.  De statuten van de 
Katangese centrale bank van 8 augustus waren daarentegen erg amateuristisch 
geredigeerd.  De ordonnantie over het monetair statuut definieerde de 
Katangese frank in goud en gaf hem vrijwel dezelfde omschrijving als de 
Belgische frank304.  Merkwaardig genoeg bestond reeds in juli 1960 - en dit tot 
december 1962 - een zwarte markt, waar de Katangese munt bijna altijd veel 
hoger genoteerd stond dan de Kongolese305. 
 De omwisselingoperatie zou volgens Kauch niet vóór begin of midden 
december 1960 kunnen plaatshebben.  De hindernissen waren talrijk: niet 
alleen de uitgestrektheid van het Katangese grondgebied en de geringe 
bevolkingsdichtheid, maar vooral het gebrek aan geschoolde mensen, 
transportmiddelen en beveiliging.  Eén derde van het territorium was 
bovendien tegen Tshombe in opstand gekomen en de VN kon de toegang tot 
de vliegvelden weigeren aan door Katangese troepen bewaakte konvooien met 
biljetten.  Het personeelsprobleem in de Banque Nationale du Katanga bleef 
ondertussen even acuut.  Kauch wachtte d'Aspremont Lyndens instructies af 
over het al dan niet zoeken van bekwame mensen buiten Katanga.  Hij diende 
tevens al zijn diplomatieke kwaliteiten aan te spreken om de Banque Nationale 
du Katanga en de overheid voor stommiteiten te behoeden.  Om goede 
redenen was hij niet bevoegd om deze instelling echt te leiden.  Hij beperkte 
zich tot zijn adviseursrol.  Daarom hield hij de boot af als bepaalde Katangese 
milieus hem suggesties over het aangaan van een douane-, monetaire en 
economische unie met de aanpalende regio's van Katanga influisterden; dit leek 
hem meer iets voor Brussel306. 
 Nadat hij aan Kibwe van Financiën een nota had afgegeven over de 
abnormale omstandigheden waarin de Banque Nationale du Katanga 
functioneerde en over de nadelen van een overhaaste omwisseling van de 
bankbiljetten, kondigde Kauch zijn terugkomst en die van andere medewerkers 
naar Brussel voor 7 december aan307.  Niettegenstaande de zich blijkbaar 
wijzigende houding van de Belgische regering ten aanzien van Katanga en haar 
voornemen om het Belgische personeel uit de Katangese gendarmerie terug te 
trekken, bleef Kauch in zijn missie geloven.  Zijn ploeg werd volgens hem 
graag gezien omdat ze zich, zoals de opdracht van de Bank expliciet luidde, 
louter op het technische vlak bewoog.  Nooit kon ze ervan beschuldigd 
worden dat ze een politieke houding had aangenomen308.  Kauch drukte zijn 
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mensen op het hart uiterst discreet te blijven over wat zij in Katanga deden en 
zich ook op de centrale bank in Elisabethstad op de achtergrond te houden.  
Daar mochten ze immers niet de indruk wekken de plaats van het lokale 
personeel te willen innemen. 
 De eerste Bank-missie in Katanga was uitgevoerd door een team van 
zeven mensen onder leiding van Kauch.  Haar werkzaamheden waren 
begonnen op 5 september 1960 en alle medewerkers hadden hun thuisbasis 
uiterlijk op 1 december weer bereikt, behalve Wens309.  Deze verliet Katanga 
op 23 december omdat het directiecomité vond dat zijn aanwezigheid bij de 
omwisselingsoperatie niet gewenst was, gezien de Kongolese situatie op dat 
ogenblik310.   
 Op 9 januari 1961 begon in Katanga de omwisselingsoperatie.  
Umbricht, financieel adviseur van de centrale regering in Leopoldstad, had in 
december een bezoek aan Elisabethstad afgelegd om te vragen van de hele 
operatie af te zien, maar dit verzoek was geweigerd311.  Niemand van de Bank 
was bij de operatie aanwezig en ze werd overgelaten aan de Katangese autori-
teiten, al had de Bank met haar technische know how alles netjes voorbereid. 
 Kauch trachtte het directiecomité alsnog ervan te overtuigen Wens op 
7 januari 1961 opnieuw naar Elisabethstad te laten vertrekken.  Zijn technische 
hulp was daar niet alleen vereist voor de goede afloop van de omwisselings-
operatie, maar Tshombe en vooral Kibwe zouden zijn afwezigheid zeer kwalijk 
nemen.  De indruk kon ontstaan dat de door Kauch en anderen voorbereide 
teksten alleen maar in het belang van België waren geschreven en dat van de 
belofte om technische bijstand aan de Banque Nationale du Katanga te 
verlenen, Katangese stagiairs in Brussel op te leiden en specialisten ter plekke 
te sturen niets terecht zou komen312.  Kauch drong er op 10 januari bij Ansiaux 
nog eens op aan dat Wens zo snel mogelijk naar Elisabethstad zou terugkeren.  
Op 11 januari zouden immers de eerste drie dagen van de Katangese 
omwisselingsoperatie voorbij zijn en zou blijken of deze een succes was 
geworden of niet.  Door de zoveelste inval in Katanga van de Lumumbisten 
mochten de Belgen, nog steeds volgens Kauch, zich niet laten afschrikken en 
een opmars van hen zou zelfs nog meer redenen bieden om Wens te laten 
terugkeren.  De Bank beschikte in Elisabethstad immers nog over enkele 
tienduizenden franken in contanten, over meer dan 200.000 frank op een 
rekening, over een te verkopen wagen, over een hoeveelheid boeken en 
documenten, naast persoonlijke bezittingen van Wens.  Op een uur kon die 
met de auto in Rhodesië zijn.  De gouverneur wilde echter niets ondernemen 
tot de omwisseling volledig afgerond was313.  Over de vraag of Wens later in 
januari wel naar Katanga moest terugkeren, en met welke opdrachten, schijnt 
bij de Bank enige verwarring en onenigheid te hebben bestaan314.  Wens keerde 
op 14 januari 1961 naar Elisabethstad terug.  Van 15 februari tot 29 mei 1961 
leidde hij een ploeg van drie medewerkers die kan worden omschreven als de 
tweede Bank-missie in Katanga315. 
 De niet-verplichte omwisseling werd ondanks enkele problemen in 
Zuid-Katanga met succes bekroond.  De Katangese frank was zelfs gegeerd, 
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want ook rebellen uit grensgebieden, met name uit de mijncentra, kwamen hun 
biljetten omwisselen.  (Kauch had er al in november 1960 op gewezen dat de 
conversie aan de pacificatie kon bijdragen.)  Er werd naar schatting voor 
700 miljoen Kongolese frank aan biljetten omgewisseld en voor 850 miljoen 
op rekeningen omgezet, samen 1.550 miljoen316.  Door gebrek aan 
gekwalificeerd personeel viel er natuurlijk niet te denken aan een operatie zoals 
die van Gutt in België onmiddellijk na de oorlog of zelfs zoals in Ruanda-
Burundi.  Daarom werd niet gewerkt met een reeks van criteria met betrekking 
tot de bedragen die konden worden omgewisseld, maar wel met een 
gemakkelijk toe te passen liberale formule.  De pariteit kon ook niet 
eenvoudiger: 1 Katangese frank tegen 1 Kongolese frank.   
 Aanvankelijk maakte Katanga gebruik van BERB-biljetten van 10, 20 en 
50 frank, uitgegeven van september tot december 1960, en van 5 frank uit mei 
1961, met een opdruk 'Gouvernement du Katanga' over de originele naam van de 
BERB heen.  De eerste serie Katangese biljetten dateerde van oktober-
december 1960 en bestond uit coupures van 10, 20, 50, 100, 500 en 1000 
Katangese frank, die alle het portret van Tshombe als afbeelding droegen.  
Deze reeks was gedrukt door een niet-gespecialiseerde Zwitserse firma en 
daardoor van slechte kwaliteit.  Van februari 1962 tot januari 1963 kwamen 
nieuw ontworpen biljetten van 100, 500 en 1000 in omloop.  Ze waren gedrukt 
door de befaamde firma Joh. Enschedé en Zonen uit Haarlem, die ook de 
biljetten voor de Nederlandsche Bank vervaardigde317.  Over eigen munten 
beschikte Katanga aanvankelijk niet, maar de Banque Nationale du Katanga 
kon volgens Wens de voorraden BCCBRU-munten aanspreken318. 
 De lokale banken kwamen ten gevolge van de conversie wel in een 
moeilijke positie terecht omdat bijna alle tegenposten, zoals het krediet aan de 
privé-sector en de Kongolese schatkistbons zich, in de rest van Kongo 
bevonden en natuurlijk in Kongolese frank luidden.  Met het oog daarop en op 
een mogelijke regeling tussen Elisabethstad en Leopoldstad stelde de Bank-
missie voor dat Katanga een deel van de vorderingen op de Kongolese staat 
zou overnemen.  De banken zouden Katangese schatkistbons krijgen die bij de 
Banque Nationale du Katanga mobiliseerbaar waren.  Daarmee werd 
ingestemd en de Bank-zending heeft de desbetreffende wettekst opgesteld. 
 De missie van de Bank poogde om alles zoveel mogelijk binnen de 
wettelijke perken te houden en de conversie stelde ze voor - en beschouwde ze 
allicht ook - als niet strijdig met een mogelijke toenadering tussen Elisabethstad 
en de Republiek Kongo319.  Op 12 januari vroeg secretaris-generaal van 
Buitenlandse Zaken Jean Van den Bosch aan Kauch om via Wens de 
Katangese autoriteiten ervan te weerhouden de oude Kongolese biljetten te 
gebruiken voor een economische politiek die de regering in Leopoldstad 
schade kon berokkenen.  Kauch antwoordde dat hij dit probleem al discreet 
had aangekaart en dat hij Wens zou vragen in de gewenste zin op te treden.  
Terzelfder tijd maakte hij gouverneur Ansiaux attent op het verzoek van 
d'Aspremont Lynden om 120 miljoen Kongolese biljetten van Katanga naar 
Leopoldstad door te sluizen, waarop Kauch had toegezegd een 'omweg' te 
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vinden320.  Naar eigen zeggen moest Wens de Katangese autoriteiten 
meermaals afraden de uit de omloop genomen Kongolese franken te 
misbruiken om de centrale regering nog meer problemen te bezorgen.  Kibwe 
koesterde dat idee en Bastin wilde die Kongolese franken zelfs op de vrije 
markt verkopen om er nog iets aan te verdienen en de Katangese frank op te 
waarderen.  Wens maakte er daarentegen helemaal geen bezwaar tegen dat 
Kongolese biljetten 'in redelijke mate' aan Zuid-Kasaï, waar er een gebrek aan 
contanten was, zouden worden afgestaan321.  Tijdens de gevangenschap van 
Tshombe in Leopoldstad van 26 april tot 24 juni 1961, werd 100 miljoen aan 
Kongolese franken getransporteerd naar Brazzaville, vanwaar ze allicht hun 
weg vonden naar Leopoldstad.  De bevrijding van de president geschiedde 
blijkbaar niet helemaal gratis en met inachtneming van elementaire monetaire 
orthodoxie322.  De Belgische regering, meer bepaald minister van Buitenlandse 
zaken Wigny, was al op 19 januari op de hoogte van de transfer van 
gedemonetiseerde Kongolese biljetten uit Katanga323. 
 Een echte deviezencontrole bestond er in Katanga niet.  Wens heeft wel 
op verzoek van Tshombe het Office des Changes opgericht, maar aan het 
hoofd ervan stond Kibwe.  In het algemeen bestond het probleem erin dat 
Katanga te veel invoerde, terwijl er in verhouding te weinig vreemde deviezen 
binnenkwamen.  De handel met België bleef bij dat alles aanzienlijk, al werden 
de betalingsvoorwaarden verstrakt. 
 De inmenging van de Belgen reikte nog verder dan het eigenlijke 
monetaire gebeuren.  Begin 1961 werd nagedacht over de oprichting van een 
Société d'investissement, waarvoor de Belgische regering zelfs 50 miljoen zou 
hebben toegezegd324.  Een ander - al dan niet identiek of verwant - project was 
de Conseil Economique et Financier du Katanga, een negenhoofdige raad 
onder voorzitterschap van de regeringsleider, die onder meer onderzoek zou 
leveren voor de economische en financiële expansie, maatregelen op 
economisch en financieel gebied zou voorstellen en delegaties in het 
buitenland zou verzorgen325. 
 Onder de Europeanen in het algemeen en de Belgen in het bijzonder 
was de verstandhouding allesbehalve harmonieus.  Op de Banque Nationale du 
Katanga konden de Bank-mensen niet op de hulp rekenen van het Europese 
personeel, dat al evenmin inging op hun advies.  De autochtone werknemers 
hadden wel vertrouwen in de Bank en met hen deden zich geen incidenten 
voor.  Op hoger niveau waren er wrijvingen.  Minister van Financiën Kibwe 
wilde greep krijgen op de Katangese centrale bank, terwijl zijn Belgische 
rechterhand Bastin zich vastklampte aan zijn functies en systematisch een anti-
Belgische houding aannam om Kibwe te behagen.  Volgens Wens was hij het - 
maar ongetwijfeld niet hij alleen - die niet terugdeinsde voor illegale en 
gevaarlijke praktijken, zoals het geknoei met de oude Kongolese biljetten326. 
 In Tshombe zag Wens een intelligent en eerlijk politicus, die zichzelf als 
grote man van zwart Afrika beschouwde.  Hij zou zelfs eerlijk van mening 
geweest zijn dat Katanga de rest van Kongo niet in de steek mocht laten en 
zou daarom gemakkelijk overtuigd zijn door Wens, die daartoe zelf opdracht 
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van Brussel had gekregen, om begin januari 1961 financiële steun aan 
Leopoldstad te geven.  De leidende diplomaten van landen zoals de Verenigde 
Staten, Italië, Portugal, Griekenland en Groot-Brittannië, met wie Wens via 
consul Crener in contact kwam, leken allemaal overtuigd, althans in privé-
gesprekken, van het voortreffelijke werk dat door Tshombe was verricht.  
Britse milieus verwierpen zelfs niet helemaal het plan om de 'Copperbelt', de 
gordel van kopermijnen, te verenigen in een unie van Noord-Rhodesië en 
Katanga.  Tshombe vroeg Wens om zijn mening over het reilen en zeilen op 
de bank.  Deze stelde de president voor om Van Roey een deel van zijn 
verantwoordelijkheden te ontnemen en de machtsgreep van Kibwe op de 
circulatiebank ongedaan te maken.  Tshombe ging akkoord, maar ging niet in 
op Wens' voorstel om Kauch orde op zaken te laten stellen.  Uiteindelijk kwam 
er niets terecht van deze poging tot rechtzetting ten gevolge van de politieke 
gebeurtenissen. 
 Voor Wens' vertrek vroegen de Katangezen hem nog dat de Bank rond 
midden september 1961 de conversie mee zou helpen afsluiten, begin januari 
1962 de balans van hun nationale bank zou opstellen, de voorwaarden zou 
onderzoeken waaronder de diensten van de Banque Nationale du Katanga echt 
konden functioneren en dat de Bank in Brussel stagiairs zou opleiden.  Al die 
assistentie werd evenwel minder en minder evident327. 
 
Technische of politieke bijstand? 
 
 De reden waarom de Bank zich in het Katangese avontuur had gestort 
was het op peil houden van de handel tussen België en Katanga.  Wel heeft ze 
altijd getracht een definitieve breuk met Kongo te vermijden.  Ook daarin 
volgde zij het spoor van de Belgische regering.  De grote invloed van de 
Belgen in Katanga betekende niet dat alle Belgen voor België werkten of zelfs 
in een geest van samenwerking met elkaar.  Toch sorteerde de Belgische 
aanwezigheid positieve effecten.  Volgens Wens verhinderde ze de komst van 
Franse, Duitse of Zwitserse avonturiers of belette ze dat die buitenlanders er 
zich konden handhaven.  De beslissing van de Bank om mensen naar 
Elisabethstad te sturen voorkwam zijns inziens dat anderen zich snel konden 
komen verrijken. 
 In een brief van 7 juli 1961 aan Kibwe liet Gouverneur Ansiaux blijken 
dat hij er zich goed rekenschap van gaf dat de inspanningen van de Bank-
ploegen in Katanga de onafhankelijkheid van dit gebied en zijn economische 
expansie hadden gediend328.  Op 20 juli 1961 kon Kauch er nogmaals prat op 
gaan dat de Bank-missie noch tijdens haar werkzaamheden onder zijn eigen 
leiding in het najaar van 1960 noch in 1961 onder leiding van Wens ook maar 
de minste kritiek had gekregen en dat ze nooit werd verward met de 
uiteindelijk afgedankte Mistebel329.  Deze afdanking had te maken met de 
nieuwe oriëntering van de Belgische regering, die meer en meer in de richting 
van Leopoldstad begon over te hellen. 
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 De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Paul-Henri Spaak 
conformeerde de Belgische koers aan die van de Amerikaanse president John 
F. Kennedy, die de sinds augustus 1961 regerende Kongolese premier Cyrille 
Adoula steunde.  Hoewel het Belgische politieke en economische 
establishment vanaf 1961 de reïntegratie van Katanga in Kongo voorstond, zag 
het die nieuwe eenheid liefst wel vanuit het 'modelgebied' Katanga ontstaan330.  
Een en ander bracht mee dat de Bank, in het kielzog van de regering, een 
voorzichtigere koers ging varen.  Ze ging bijvoorbeeld het verzoek van Van 
Roey om hulp in de toekomst vooralsnog uit de weg.  Gouverneur Ansiaux 
was zelfs van oordeel dat niets meer mocht worden ondernomen zonder het 
fiat van Spaak.  Hij wees Kauchs suggestie af om aan Van Roey mee te delen 
dat de Bank de hulp die hij officieel had gevraagd op het geschikte moment 
zou bieden. 
 In het najaar van 1961 drong toenmalig secretaris-generaal van de VN 
U Thant erop aan de eigenlijke thuisbasis van de Katangese secessie aan te 
pakken : de Union Minière, Katanga's grootste belastingbetaler, moest haar 
betalingen aan het Tshombe-regime stopzetten.  De belastingen betaald door 
de UMHK brachten in 1961 2.096 miljoen en in 1962 1.485 miljoen Belgische 
frank op331.  Tshombe vroeg de UMHK vanzelfsprekend U Thants verzoek 
niet in te willigen332. 
 Het politieke laveren van de Belgische regering in het wisselende getij 
van de Kongolese politiek had zijn gevolgen voor de relaties van de Bank met 
Katanga.  Op 17 oktober 1961 was het saldo van de rekening van de centrale 
bank van Katanga bij de Bank tot 263 miljoen aangegroeid, maar kort daarna 
werd een gedeelte omgezet in Franse frank en escudo's333.  Op 19 december 
liet de Katangese bank weten dat ze al haar tegoeden in Belgische frank naar 
het buitenland overbracht334.  De Belgische grond was haar toen, wegens de 
ontwikkelingen in Kongo en de nieuwe oriëntatie van de Belgische diplomatie, 
te heet onder de voeten geworden. 
 Het 'Plan-Thant' van 10 augustus 1962 bood nog uitzicht op een 
vreedzame integratie van Katanga in een Kongolese confederatie.  Op 
financieel vlak bepaalde het dat Katanga gedurende een overgangsperiode de 
helft van zijn verworven deviezen mocht behouden en dat het IMF een plan 
zou opstellen om de Kongolese en Katangese munten geleidelijk één te 
maken335.  De geschiedenis is anders verlopen.  Amerika en de VN dreigden 
ermee dat een weigering tot medewerking van Tshombe beantwoord zou 
worden met een blokkade van Katanga en België werd onder druk gezet om in 
zo'n geval al zijn technisch personeel terug te trekken.  Nadat Tshombe geen 
deel had genomen aan een bijeenkomst van de voorzitters van de verschillende 
Kongolese provincies, geen ministers had geleverd voor de regering van 
nationale eenheid en slechts 25 tot 30 procent van zijn koperinkomsten in de 
nationale kas had willen storten, besloot U Thant tot tegenmaatregelen.  
Portugal, Zuid-Afrika en Groot-Brittannië verboden het transport van 
Katangees koper over hun grondgebied en België zette de UMHK onder druk 
om geen geld meer op Katangese rekeningen te storten.  Daarop schreef 
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Tshombe ten slotte 250 miljoen Belgische frank naar de rekening van de 
Kongolese centrale overheid over336. 
 Toen Spaak einde november 1962 in New York en Washington 
deelnam aan besprekingen over de hereniging van Kongo, vroeg hij of het 
BLIW de verplichting zou kunnen opleggen om de opbrengst van de export 
van Katanga naar België op een rekening van de Republiek Kongo te storten.  
Ansiaux hield zich op de vlakte.  Hij liet weten dat Kongo zelf bevoegd was 
voor de repatriëring van die opbrengsten, aangezien de Katangese rekeningen 
in België beschouwd werden als Kongolese.  Bovendien konden bepalingen 
van het BLIW die genomen werden om andere redenen dan de bescherming 
van de eigen deviezenreserves als machtsmisbruik aangeklaagd worden bij de 
Raad van State, tenzij het ging om de toepassing van een Belgisch-Kongolese 
overeenkomst.  Maar dezelfde bezorgdheid die de Bank had aangezet om voor 
de Banque Nationale du Katanga een rekening te openen, kwam weer om de 
hoek kijken: zo'n verplichting zou maatschappijen ertoe kunnen aanzetten niet 
via België te opereren, waardoor België ontvangsten in vreemde valuta's zou 
verliezen.  Over de omvang van de bewegingen in deviezen tussen België en 
Katanga beweerde Ansiaux over geen concrete gegevens te beschikken337.  
Spaak maakte van die argumentatie gebruik tijdens zijn besprekingen in de 
Verenigde Staten, maar kon niet uitsluiten dat België toch verzocht zou 
worden om de repatriëring van valuta's ten gunste van de centrale overheid van 
Kongo te verzekeren.  Ansiaux vroeg zich af of in dat geval het opnieuw onder 
vergunning plaatsen van de invoer van Katangese goederen niet de beste 
oplossing zou zijn338. 
 Omstreeks die tijd liet van Campenhout aan Ansiaux weten dat het IMF 
er nog altijd niet zeker van was of Katanga al dan niet zelfstandig zou worden 
en dat het onder meer om die reden Kongo nog niet als lid van het IMF wilde 
opnemen.  In zo'n geval moest immers een nieuw Kongolees quotum worden 
vastgesteld en in het gebied bestonden al twee munten, de Kongolese en de 
Katangese frank339. 
 Onder druk van de VN sloten de UMHK en de Kongolese Conseil 
Monétaire op 13 januari 1963 een conventie af, waarbij de onderneming haar 
vreemde munten aan die monetaire overheid afstond.  Ze kreeg wel de 
deviezen waar ze zelf behoefte aan had ter beschikking340.  Dezelfde maand 
werd een begin gemaakt met het herstel van de volledige Kongolese monetaire 
eenheid en richtte ook de Bank zich naar de richtlijnen van de Conseil 
Monétaire voor de operaties in verband met de rekening van de Banque 
Nationale du Katanga341. 
 Nadat de VN eind december 1962 in Elisabethstad de touwtjes en dus 
ook de Banque Nationale du Katanga in handen hadden gekregen, leek zich 
een vreedzame samenwerking te ontspinnen tussen de directie van deze 
instelling en de politieke alsook monetaire autoriteiten in Leopoldstad.  Met de 
komst van vice-president van de Conseil Monétaire Jean N'Sele op 18 januari 
als beheerder van de bank en daarna zeker met de gewapende inname van de 
bank door VN-troepen op 28 januari 1963 was evenwel een vijandige en 
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spannende sfeer ingezet.  Later verlieten de directeurs Van Roey en Demol, die 
bij de coup op de bank werden aangehouden, Katanga via Rhodesië om te 
ontkomen aan nogmaals een arrestatie342.  Op 29 april 1963, twee maanden 
voor de definitieve opdoeking van het zelfstandige Katanga, werden de 
resterende tegoeden op de rekening van de Banque Nationale du Katanga 
verdeeld tussen die van de Banque d'Emission du Ruanda et du Burundi en die 
van de Conseil Monétaire van de Republiek Kongo343. 
 Bij dit alles blijft de vraag of de hulp van de Bank aan Katanga wel 
alleen als technisch kan worden omschreven, zoals de directie deed, en of de 
Bank geen politieke verantwoordelijkheid droeg.  Een voorzichtige hypothese 
zou kunnen luiden dat het initiatief tot hulp aan Katanga tussen regering en 
Bank werd gedeeld.  De voorbereiding van de missie-Kauch was al aan de gang 
vóór 1 september 1960, toen Scheyven formeel om deze vorm van steun 
vroeg.  De initiële vraag om assistentie had de regering al wel gesteld op 20 juli, 
maar toen was blijkbaar nog niets concreets beslist.  Allicht hebben tussen die 
twee data informele en mondelinge contacten over deze kwestie tussen 
regering en Bank plaats gehad.  Bij het optreden van de Bank in heel dit dossier 
liep een slechts vage grens tussen technische know-how en politieke opties.  Dat 
geldt zowel voor het advies dat de mensen van de Bank in Katanga aan Brussel 
gaven over de oprichting van een nationale bank voor Katanga als voor hun 
hulp ter plaatse bij het opzetten en laten functioneren van die instelling, 
waarbij de valutatransacties niet de minst belangrijke waren. 
 
Het grillige partnerschap tussen België en Kongo - 1962-1974 
 
 De bemoeienissen van België voor en tijdens de crisis stonden niet los 
van het belang dat Kongo voor de Belgische economie bleef behouden.  Dit en 
ongetwijfeld ook de morele verplichting om de voormalige kolonie met raad en 
daad bij te staan inspireerden België en de Bank om opnieuw een langdurig 
partnerschap aan te gaan.  De situatie in Kongo en de relaties tussen beide 
landen werden er wel niet stabieler op. 
 
De Kongolese economie en financiën en België 
 
 Van november 1961 tot augustus 1979 kende Kongo, vanaf 1971 Zaïre 
genoemd, niet minder dan elf devaluaties van zijn munt344.  Op 6 november 
1961 devalueerde de Kongolese frank, tot dan officieel a pari met de Belgische 
frank, voor de eerste maal met 24 procent.  Van de opbrengst uit export moest 
slechts 80 procent aan de monetaire overheden worden afgestaan volgens de 
officiële pariwaarde, terwijl de bedrijven 20 procent ervan mochten verkopen 
op de vrije markt345.  Een parallelle markt bestond al vanaf maart 1960 in 
Leopoldstad, Brazzaville, Brussel en Zürich346.  Ten gevolge van de financiële 
en politieke destabilisatie in Kongo kwam de vlucht uit de Kongolese munt 
immers op gang en waren houders daarvan dikwijls bereid ze onder de officiële 
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pariwaarde af te staan.  De depreciatie van de Kongolese frank zou met de 
jaren toenemen347. 
 Vanwege de onzekere financiële en politieke situatie van Kongo stelden 
buitenlandse leveranciers aan importeurs in Kongo strenge eisen: vooraf 
dienden ze een documentair krediet348 te openen en een provisie te betalen.  
Wegens de deviezenschaarste wou de Kongolese overheid op haar beurt de 
import beperken en stond daarom niet toe dat de duur van de documentaire 
kredieten langer was dan 90 dagen.  Gouverneur Ansiaux zei dat de Bank deze 
toestand slechts gedeeltelijk kon verhelpen door een betere organisatie van de 
uitreiking van vergunningen en een stringente toepassing van de 
deviezencontrole in Kongo.  Haar ambtenaren in Leopoldstad zouden daartoe 
een bijdrage leveren349. 
 Met ingang van 2 januari 1962 ressorteerde de handel met Kongo en 
Ruanda-Burundi opnieuw onder het algemeen deviezenregime.  Vanaf 
12 januari 1962 mochten in Kongo gevestigde banken op de Brusselse markt 
buitenlandse valuta kopen met Belgische franken die hun geleverd waren door 
de Conseil Monétaire.  Op 2 september 1963 werd de toestemming gegeven 
om via de vrije markt of via het debet van financiële rekeningen de opbrengst 
van te gelde gemaakte kapitaalgoederen naar België te transfereren, waardoor 
het bestaan van de vrije markt voor de Kongolese frank zo goed als erkend 
werd350. 
 In januari 1962, toen de relaties tussen Kongo en België weer enigszins 
genormaliseerd waren, verzocht en verkreeg gouverneur Ndele van de Banque 
Nationale du Congo de medewerking van vier ambtenaren van de Bank, al zag 
de gouverneur in de opleiding van Kongolese stagiairs in Brussel een meer 
fundamentele oplossing voor de nood aan gekwalificeerd personeel.  De 
medewerkers van de Bank moesten helpen bij de uitreiking van handels-
vergunningen en de dienst van de deviezenreglementering reorganiseren.  Het 
tekort op de betalingsbalans was dan ook zorgwekkend: er viel maandelijks een 
deficit te noteren van 15 miljoen dollar. Het bedrag aan niet-gerepatrieerde 
ontvangsten bedroeg zo'n 40 miljoen dollar. Ndele hoopte dat België en andere 
landen van de EEG voor een bepaalde periode geldelijke steun zouden bieden, 
om op basis daarvan een herstelprogramma op te stellen351.  Een 
beroepsorganisatie als het Verbond der Belgische Nijverheid - het huidige 
Verbond van Belgische Ondernemingen - was vragende partij voor technische 
en financiële bijstand aan Kongo in samenwerking met de VN.  Meer bepaald 
vroeg het om Belgische en andere Europese bedrijven daar van de nodige 
deviezen te voorzien. Ook klonk er een pleidooi voor 'gebonden hulp' waarbij 
het principe gold dat alleen middelen werden verstrekt voor import uit het 
helpende land.  Deze politiek pasten de Verenigde Staten, goed op weg om 
Kongo's belangrijkste handelspartner te worden, ook toe: hun financiële hulp 
was gebonden aan de aankoop van Amerikaanse goederen352.  Ondanks de 
terugval van de Belgische export naar Kongo van 6,8 miljard in 1957 naar 
3,8 miljard in 1961, bleven de handel met dit land en de daarmee 
samenhangende economische activiteit belangrijk353.  In haar adviezen 
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hamerde de Bank steevast op de noodzaak voor Kongo om intern orde op 
zaken te stellen.  De productie, het transport, de deviezeninkomsten en de 
belastingopbrengsten moesten weer op peil komen en de inflatie afgeremd.  
Zoniet kwam elke bijdrage van buitenaf neer op water naar de zee dragen354.  
Met haar knowhow bleef de Bank gul. Drie ambtenaren werden gedetacheerd in 
december 1962 om begin 1963 door drie anderen vervangen te worden355. 
 In februari 1963 schetste De Voghel in de regentenraad een somber 
beeld van de economie en financiën van Kongo.  De reïntegratie van Katanga 
in de republiek zou wel voor nieuwe deviezen kunnen zorgen, maar geenszins 
fundamentele oplossingen bieden.  Het onbeteugeld inflatoir drukken van geld, 
in gang gezet wegens het enorme begrotingstekort, bevorderde alleen maar de 
kapitaalvlucht en joeg de prijzen de hoogte in.  Alleen met een solide 
administratieve en politieke structuur zou de financiële ondersteuning aan het 
hele Kongolese volk ten goede komen356.  Tijdens besprekingen over multi-
laterale steun aan Kongo met de hulp van België kwam minister van Financiën 
Dequae nog eens terug op het idee van de investeringsmaatschappij die in 1960 
ook al geopperd was.  De Kongolese ministers wezen het plan niet zonder 
meer af357.  Tussen droom en daad stonden evenwel praktische bezwaren. 
 In april 1963 werd op verzoek van de Monetaire Raad van Kongo en in 
overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken een ploeg naar Leopoldstad 
afgevaardigd van één afdelingshoofd en acht bedienden, van wie er drie al 
begin dat jaar hun collega's hadden afgelost.  Aan het hoofd van de Monetaire 
Raad in de Kongolese hoofdstad stond toen de Franse directeur-generaal 
Alfred J. Roux en tot diens vertrek zou de ambtenaar van de Bank als 
secretaris-generaal fungeren.  De salarissen en onkosten van de ploeg van de 
Bank werden door de Monetaire Raad gedragen.  Om ervoor te zorgen dat er 
genoeg Belgen voor deze instelling zouden blijven werken, wilde de Bank 
bovendien de voorwaarden voor herplaatsing van het personeel van de 
voormalige BCCBRU verduidelijken358.  Verder bleef de Bank ook inzake 
Kongo optreden als eerste adviseur van de Belgische regering359.  Begin 1964 
zou er een algemeen akkoord tussen België en Kongo tot stand komen over de 
samenwerking van beide landen, waarbij het statuut van de Belgische technici 
in Kongo werd verduidelijkt zonder echter iets te zeggen over de doelstellingen 
rond de economische ontwikkeling van Kongo360. 
 Zowel de Bank als internationale monetaire instellingen waren van 
oordeel dat devaluaties op zich weinig zoden aan de dijk zetten.  In 1963 
bereikten diverse adviezen nopens meer fundamentele monetaire 
hervormingen de Kongolese hoofdstad.  De Bank had de regering ingefluisterd 
dat het ogenblik was gekomen om de Kongolese regering aan te raden het 
advies van het IMF in te winnen.  Ze beschouwde het niet als haar taak om een 
monetair beleid voor Kongo uit te tekenen en een krediet van de Bank aan 
haar Kongolese zusterinstelling was al helemaal niet aan de orde.  Wel wilde de 
Bank helpen om specifieke kredieten door de privé-sector te laten openen, 
zoals de financiering door Belgische banken van goederenimport met het oog 
op de katoencampagne in Kongo.  De Nationale Delcrederedienst zou de 
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transactie waarborgen en de Bank zou de desbetreffende bankaccepten met 
haar visum bekleden.  Aan andere technisch en economisch verantwoorde 
transacties kon, nog steeds volgens Ansiaux, de Bank eveneens haar 
medewerking verlenen en ze deed dat ook361.  Daarbij golden de bakens die 
door het IMF waren uitgezet.  Naar aanleiding van de jaarvergadering van het 
IMF en de Wereldbank in Washington werden gesprekken gevoerd tussen het 
IMF, Amerika, Spaak en Ansiaux, over hulp aan Kongo.  Het IMF-plan hield 
de sanering in van de Kongolese overheidsfinanciën en een hervorming van 
het stelsel van de contingentering en vergunningen voor in- en uitvoer.  De 
gouverneur bleef er op verzoek van Spaak langer dan voorzien om op het 
bezoek van de Kongolese eerste minister Adoula te wachten.  Het IMF toonde 
zich bereid een belangrijke zending van deskundigen naar Leopoldstad te 
sturen om monetair orde op zaken te stellen. 
 De Bank bood daarnaast haar diensten aan voor de totstandkoming van 
een krediet door Belgische banken362.  In het kader van de op stapel staande 
monetaire hervorming in Kongo onder leiding van het IMF slaagde de Bank 
erin de interesse van de privé-sector te wekken voor de financiering op zes 
maanden van Belgische export naar Kongo: een groep Belgische banken was 
bereid een revolving, dus na die zes maanden vernieuwbaar, krediet van 1 miljard 
voor de periode van tweeëneenhalf jaar ten gunste van de Monetaire Raad van 
Kongo te openen en de Bank zou haar visum verlenen.  De formule, die de 
Bank mee tot stand trachtte te brengen, was vergelijkbaar met degene die door 
de Verenigde Staten tot dan toe was toegepast: krediet gebonden aan 
goedereninvoer door Kongo363.  Eerste minister Adoula weigerde achteraf de 
overeenkomst echter te tekenen, want hij wilde alleen onderhandelen over 
kredieten waarover zijn land vrij kon beschikken364. 
 In het kader van al deze multilaterale en bilaterale gesprekken was er 
ook een Amerikaans plan te berde gekomen om een uitgebreide vrije markt 
voor de Kongolese frank tot stand te brengen.  De Belgische regering 
aanvaardde dit voorstel, vooral onder druk van de Bank, niet.  Het scenario 
bestond er immers in dat deze laatste omvangrijke middelen zou moeten 
leveren om de Kongolese frank op de vrije markt op peil te houden365.  De 
cijfers die Kongo kon voorleggen, waren immers verre van schitterend366.  
Omdat fundamentele monetaire hervormingen uitbleven, devalueerde de 
Kongolese frank op 9 november 1963 een tweede keer, ditmaal met 
63 procent.  Er werd gewerkt met twee pariteiten, één voor de uitvoer en één 
voor de invoer.  De eerste bedroeg 150 Kongolese frank voor een dollar en de 
tweede 180 Kongolese frank.  De devaluatie leverde wegens structurele en 
institutionele tekortkomingen niet de verhoopte resultaten op367. 
 
De regeling van de koloniale portefeuille en openbare schuld 
 
 Het heikele probleem van de concessies voor de exploitatie van de 
natuurlijke rijkdommen van Kongo en het lot van de koloniale concessie-
maatschappijen in de de jonge staat was één van de thema's die onder leiding 
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van De Voghel al in 1960 waren voorbereid voor de rondetafelconferenties368.  
Al van voor de Kongolese onafhankelijkheid bestond er een tweevoudig 
Belgisch-Kongolees geschil: de cessie van de aandelenportefeuille van de 
Kolonie aan de republiek Kongo en de overname van de openbare schuld van 
de eerste door deze laatste.  De kern van het probleem bestond erin dat Kongo 
alleen het actief en niet het passief wilde overerven, terwijl België erop stond 
dat het ene bij het andere hoorde369. 
 Op 6 februari 1965 sloten Adoula's opvolger Tshombe en Spaak 
uiteindelijk een conventie af over de twee hete hangijzers370.  Kongo kreeg de 
portefeuille deels in handen en nam de in Kongolese frank uitgedrukte schuld 
over en België aanvaardde de schuld die tegelijk in deviezen was aangegaan én 
was gegarandeerd door België alsook de leningen die België had afgesloten 
maar waarvan de opbrengst afgegeven was aan Belgisch-Kongo, de 
zogenaamde 'dette cédée'371.  De rest van de Kongolese schuld uit het koloniale 
tijdperk, de niet door België gegarandeerde schuld in deviezen, werd omgezet 
in een schuld met een looptijd van veertig jaar en een rente van 3,5 procent, 
waarvan Kongo 300 miljoen en België 210 miljoen per jaar zouden aflossen.  
Deze derde categorie van verplichtingen werd gezamenlijk beheerd door het 
Belgisch-Kongolees Fonds (BEKOFO), beter bekend onder zijn Franse naam 
Fonds Belgo-Congolais (FOBECO), een instelling naar internationaal publiek 
recht.  De Bank, die aan het voorbereidend werk voor de oplossing van dit 
conflictdossier had meegewerkt372, kreeg volgens de statuten van het 
FOBECO een onherroepelijk mandaat: om de andere week mocht ze één 
vierentwintigste van het jaarlijkse bedrag dat de twee staten in het fonds 
moesten storten, afhouden van de rekeningen die beide partijen bij haar 
aanhielden.  Dit mandaat kon enkel met de toestemming van beide partijen 
aangepast of herroepen worden.  Op die manier werden stijving en werking 
van het fonds gegarandeerd en hing dit niet af van de wisselvallige 
verstandhouding tussen Kongo en België. 
 Een periode van betere verstandhouding volgde.  In 1966 reisde De 
Voghel naar Kongo om er met de gouverneur van de Banque Nationale du 
Congo een aantal problemen te onderzoeken.  Het bleek dat de Kongolese 
autoriteiten niet zo tevreden waren over sommige buitenlandse adviseurs en 
dat ze weer een groter beroep wilden doen op Belgische experts.  De Bank 
stond daar niet weigerachtig tegenover en zou bovendien voor eigen rekening 
een stage van één tot twee jaar voor twee Kongolezen organiseren, die daarna 
bij de Kongolese centrale bank in dienst konden treden.  De Voghel wees de 
regenten van de Bank er wel op dat de positieve houding tegenover de Belgen 
op dat moment altijd weer kon omslaan373.  Hij zou snel gelijk krijgen.  De 
vice-gouverneur was er zich ook van bewust dat met het sturen van Jacques de 
Groote als adviseur de Bank medeverantwoordelijk werd voor het monetair en 
financieel beleid in Kongo.  De regenten van de Bank toonden daartegen geen 
bezwaar374.  Ndele verkreeg deze bijstand vooral vanwege het vertrouwen dat 
de Bank in hem persoonlijk stelde375.  Volgens De Voghel was het voor een 
groot deel aan Ndele te danken dat de technische ondersteuning door de Bank 
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enig effect had gesorteerd in een geest van samenwerking met het oog op 
Kongo's algemeen belang376. 
 In hetzelfde jaar 1966 maakte de Banque Nationale du Congo weer 
plannen voor een monetaire hervorming, die een devaluatie van de Kongolese 
frank zou inhouden.  De Bank verwees haar naar het IMF.  Zelf wilde ze 
daarbij geen verantwoordelijkheid meer dragen377, zoals in 1963 toen ze nog 
betrokken was geweest bij internationale besprekingen over de toen op handen 
zijnde operatie.  Ook financiële faciliteiten in het kader van de nieuwe 
monetaire hervorming, zoals een door Ndele gevraagde swapoperatie op basis 
van een hulpkrediet van het IMF, wees zij af omdat ze rekening hield met de 
toenmalige teneur van de Belgisch-Kongolese diplomatieke betrekkingen.  Die 
stonden toen op een laag pitje naar aanleiding van moeilijkheden over de 
financiering van het BEKOFO378.  De automatische afhouding van de 
bijdragen aan het BEKOFO was een manier van werken die niet alleen los leek 
te staan van politieke verwikkelingen, maar ook haalbaar leek omdat de handel 
met Kongo de Kongolese rekening bij de Bank regelmatig aanvulde.  De 
praktijk wees echter uit dat het saldo van de Kongolese rekening niet altijd 
volstond om de vereiste storting te laten doorgaan379.  Op 26 juli 1966 vroegen 
de Kongolese regering en de Banque Nationale du Congo aan hun Belgische 
partner om de automatische afneming voor veertien maanden te schorsen.  De 
Bank en de Belgische regering beschouwden dit als strijdig met de conventie 
van februari 1965 en weigerden de aflossingen op te schorten380.  Begin maart 
1966 was, onder meer wegens een anti-Tshombe-campagne in Kinshasa, de 
nieuwe naam voor Leopoldstad, al verzet gerezen tegen de conventie.  Kongo 
had drie belangrijke grieven: de zetel, de voorzitter en de directeur-generaal van 
het BEKOFO waren Belgisch of in dat land gevestigd, het aandeel van de 
Kongolese betalingen was groter dan dat van België en de bijdragen van beide 
landen in het fonds werden door de Bank automatisch afgehouden.  Samen 
met het behoud van deviezen door de bedrijven verergerde dit laatste nog de 
valutaschaarste in Kongo.  Ten gevolge van dit dispuut verkoelden de 
Belgisch-Kongolese relaties van 1966 tot mei 1968381.  Een bijkomend negatief 
signaal vanwege de Kongolese autoriteiten was de geplande uitwijzing van 
Wens, ambtenaar van de Bank, die de deviezencontrole bij de Kongolese 
Nationale Bank onder zijn hoede had.  Gouverneur Ndele, die in een 
voortdurend conflict met Mobutu was verwikkeld, kon die verwijdering maar 
net verhinderen. 
 Bij dit alles rees bij de Belgische regering de vraag of ze zich niet 
progressief uit Afrika moest terugtrekken.  Minister van Financiën Robert 
Henrion liet de privé-sector duidelijk verstaan dat wellicht de tijd was gekomen 
om de greep van de Belgen op de Kongolese economie wat losser te maken 
door afstand te doen van een deel van hun participaties382. 
 Uiteindelijk ging Mobutu over tot het nemen van unilaterale 
maatregelen.  Op 6 juli 1967 trok Kongo zich uit het beheer van het BEKOFO 
terug, maar het bleef wel zijn 300 miljoen Belgische frank per jaar betalen 
ondanks het feit dat het die financiële last onterecht vond.  Het was de eerste 
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van een aangekondigde reeks maatregelen die Mobutu in het kader van een 
nieuwe nationale politiek voor Kongo wilde nemen.  Het Belgische Ministerie 
van Buitenlandse Zaken vreesde onrust op de beurs en wou daarom deze zaak 
geheim houden383.  Door Mobutu's beslissing werd het Fonds dus een 
Belgische aangelegenheid, maar zolang Kongo het mandaat van de Bank 
respecteerde, bleef juridisch alles bij het oude.  In 1970 draaide Kongo ook de 
financiële kraan dicht en in juni 1971 nam België van lieverlede het Kongolese 
deel over, wat pas veel later door de Belgische wet van 8 september 1983 werd 
geofficialiseerd384. 
 Mobutu liet het daar niet bij.  Hij verplichtte de UMHK, waarvan 
Kongo bij de Belgisch-Kongolese conventie slechts 24 procent in handen had 
gekregen, om zich met ingang van 1 januari 1967 tot een Kongolese 
maatschappij om te vormen en haar deviezenopbrengsten te repatriëren385.  Op 
23 december 1966 legde de Union Minière dit bevel naast zich neer.  Dezelfde 
dag vroegen Pierre Harmel, minister van Buitenlandse Zaken, en Henrion aan 
de Bank informatie over het geschil tussen de UMHK en Kongo en de 
gevolgen van een mogelijk breuk tussen de beide staten386.  Ansiaux 
antwoordde dat indien de aanbreng van deviezen door de UMHK aan Kongo, 
die hij toen op zo'n 70 procent van het totaal schatte, zou wegvallen, ook de 
betaling door Kongo van zijn aandeel in de BEKOFO in het gedrang kwam387.  
Hij bood een studie aan die de mogelijke negatieve gevolgen van het verbreken 
van de Belgisch-Kongolese relatie voor de Belgische economie trachtte te 
ramen388.  De Bank leek zich ook zorgen te maken over de veiligheid van haar 
mensen daar389. 
 De Bank zat heel de tijd met de neus op de feiten en was op de hoogte 
van elke nieuwe ontwikkeling in het dossier.  Jacques de Groote, naar Kinshasa 
gedetacheerd als persoonlijk adviseur van gouverneur Ndele, hield De Voghel 
nauwgezet op de hoogte390.  Ansiaux woonde op 19 januari 1967 over de 
kwestie een vergadering met ook het IMF en Buitenlandse zaken bij onder 
voorzitterschap van de minister van Financiën391.  Om twee redenen was de 
Bank medespeler in dit geschil: het raakte niet alleen de Belgisch-Kongolese 
relaties in het algemeen, maar haar Kongolese evenknie kwam erdoor in de 
problemen. 
 De Belgische regering slaagde er uiteindelijk in om op 15 februari 1967 
een akkoord te sluiten met Kongo, dat België nodig had voor zijn know-how : de 
GECOMIN, de nieuwe Kongolese mijnbouwmaatschappij, ging een 
technische samenwerking aan met de verkoopsagent Société générale des 
Minerais (SGM) van de Generale392.  Deze overeenkomst maakte een nieuwe 
periode van uitstekende betrekkingen tussen België en Kongo mogelijk393. 
 
Zaïrisering van munt en land 
 
 Op 24 juni 1967 verving de zaïre de Kongolese frank als wettelijke 
munt.  1000 Kongolese frank was 1 zaïre waard.  Bij deze gelegenheid 
devalueerde de Kongolese munt voor de derde maal, met 67 procent.  1 zaïre 
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stond gelijk met 2 dollar of 100 Belgische frank.  Het einde van 1968 vormde 
de beste periode voor de Zaïrese munt394. 
 In weerwil van de monetaire hervorming toonde de Bank zich niet 
happig om financiële hulp te verstrekken.  De devaluatie bevorderde wel de 
export van Belgische bedrijven in Kongo, maar vertoonde wegens de hogere 
invoerprijzen ook nadelen voor de ondernemingen die voor de binnenlandse 
markt werkten.  Bovendien werden ze met kredietbeperkingen geconfronteerd.  
Zelfs als ze bijstand had willen verlenen, was de Bank voor het njet van de 
minister van Buitenlandse Zaken, die tegen om het even welke financiële 
hulpverlening gekant was, komen te staan395. 
 De hartelijkheid was weer van korte duur.  Op 5 juli 1967 kwamen 
blanke huurlingen, onder wie Belgen, die Mobutu geholpen hadden bij de 
onderdrukking van een oproer in Katanga, zelf in opstand. In juli-augustus 
1967 werden in Lubumbashi, het voormalige Elisabethstad, en Bukavu 
vijfentwintig Belgen vermoord.  Op 9 augustus werd de Belgische ambassade 
in Kinshasa verwoest396.  Desondanks bleven tien mensen van de Bank op de 
Banque Nationale du Congo in touw397.  De Bank trachtte haar 
personeelsleden beter te beschermen door ze onder de koepel van een 
internationale organisatie zoals het IMF te laten werken.  België zelf hervatte 
pas in oktober zijn technische steun en in november kwam het plan-Harmel 
tot stand dat de ontwikkelingsamenwerking met Kongo terugschroefde398.  
 De technische bijstand van de Bank bleef evenwel belangrijk en nam 
zelfs in omvang toe399.  Zelfs aan het verzoek om het eerste jaarverslag van de 
Kongolese nationale bank te drukken en mee op te stellen, wat in de ogen van 
de directie toch wel wat ver ging, voldeed de Bank ten slotte400.  Tijdens een 
bezoek einde 1969 aan Kinshasa viel De Voghel een warm onthaal te beurt401.  
De hoogste Kongolese autoriteiten uitten eveneens hun voldoening over de 
steun van de Bank tijdens een bezoek van directeur Beauvois aan de centrale 
bank in de hoofdstad van 7 tot 13 oktober 1970402.  Later aanvaardde Beauvois 
zelfs een mandaat bij de Université Nationale du Congo403. 
 Het mooie weer in de Belgisch-Kongolese relaties van 1968 tot 1969 
vertroebelde nochtans in 1970.  Tot ongenoegen van Mobutu vertoonden de 
Belgische bedrijven een gebrek aan enthousiasme om in Kongo te investeren, 
maar Kongo wees zelf regelmatig belangrijke investeringsprojecten aan niet-
Belgische bedrijven toe. 
 Op 16 maart 1970 raakte bekend dat een gedelegeerd bestuurder van de 
Belgische Socobanque was aangehouden en dat de Belgische zakenman 
William Damseaux in verdenking was gesteld voor deviezenzwendel in 
samenwerking met de Banque Nationale du Congo.  Om fiscale controle te 
ontwijken waren inwoners van Kongo immers bereid zaïres in Brussel om te 
ruilen tegen lagere dan de officiële koersen of om betaling door cheques in 
Belgische frank, te innen bij een Belgische bank, onder de officiële pariteit te 
aanvaarden404.  In maart 1971 werden beide beschuldigden tot zware 
gevangenisstraffen en boetes veroordeeld405.  Bij deze zaak was naar verluidt 
ook de Kongolese nationale bank betrokken omdat ze door het aankopen van 
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zaïres tegen vreemde valuta's wilde voorkomen dat de koers op de vrije markt 
nog meer zou dalen.  De koersen op de parallelle markt, die tussen 73 en 
93 Belgische frank voor de zaïre schommelden, waren namelijk merkelijk lager 
dan de officiële pariteit van 100 Belgische frank.  De export van zaïres en alle 
valutaverrichtingen buiten de gereglementeerde markt waren echter wettelijk 
niet toegestaan406.  Het al lang aanslepend conflict tussen Mobutu en 
gouverneur Ndele kwam in een stroomversnelling en eindigde in het ontslag 
van de gouverneur, die werd opgevolgd door J.F. Sambwa. 
 Vanaf 16 november 1970 werd de zaïre officieel genoteerd op de 
Brusselse beurs407.  Op 10 juni 1971 gaf gouverneur Vandeputte aan minister 
van Ontwikkelingssamenwerking Raymond Scheyven de namen van de 
kranten door die regelmatig de vrije koersen van de zaïre publiceerden.  De 
Kongolezen wilden dat die kranten daarmee ophielden en de minister had aan 
de gouverneur van hun centrale bank beloofd om het probleem van de 
parallelle markt te helpen oplossen408.  De Kongolese nationale bank was 
intussen opgehouden met de vrije koers van de zaïre te ondersteunen.  De 
Bank ging er vanuit dat als de vrije koersen niet meer in België werden 
gepubliceerd, de Kongolese regering gerustgesteld zou zijn409. 
 Ndele, in 1971 'gepromoveerd' van gouverneur van de nationale bank 
tot minister van Financiën, werd ten slotte uit de regering gezet, terwijl hij 
precies de man was die België, meer bepaald de Bank, het meeste vertrouwen 
inboezemde.  Waarschijnlijk verzette hij zich iets te heftig tegen de budgettaire 
laksheid en de toename van prestigeprojecten en was hij een politieke 
concurrent voor Mobutu.  Ndele's opvolger Sambwa, pas dertig jaar oud, 
vroeg aan directeur Beauvois, van wie hij aan de Université Libre de Bruxelles 
(ULB) nog les gekregen had, om naar Kinshasa te komen voor overleg en 
advies.  Ndele had tijdens de jaarvergadering van het IMF in Kopenhagen 
Ansiaux ervan  overtuigd dat de dagen van het Mobutu-regime geteld waren en 
Ansiaux bedreigde Beauvois met ontslag als hij zou vertrekken.  Toen de 
gouverneur van Etienne Davignon, hoog ambtenaar op Buitenlandse Zaken, 
vernam dat België Mobutu bleef steunen, drong hij niet verder aan410. 
 Kongo bleef de technische bijstand van de Bank op prijs stellen411.  
Tijdens een beleefdheidsbezoek van gouverneur Vandeputte aan Zaïre, zoals 
het land sinds 27 oktober officieel heette, ter gelegenheid van de viering op 
24 november van het uitroepen van de Tweede Republiek, werd die indruk 
bevestigd. Bij deze gelegenheid kreeg hij een cadeau als bewijs van Zaïrese 
erkentelijkheid: een blok malachiet dat voortaan in de raadszaal van de 
regenten zou prijken.  Toch was het in een sfeer van verkoeling van de relaties 
tussen de twee landen en intimidaties vanwege Mobutu dat gouverneur 
Vandeputte een lezing hield over de investeringspolitiek.  Vandeputte, die zelf 
persoonlijke banden had met Zaïre via zijn zuster die er als missionaris actief 
was, pleitte voor samenwerking en vertrouwen tussen de overheid en de privé-
sector. Hij stelde zich daarbij op als neutraal adviseur412.  De voormalige 
koloniale ondernemingen in Zaïre waren evenwel niet geneigd er te investeren, 
terwijl de Zaïrezen zeiden dit niet te begrijpen413. 
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 Vanaf 18 mei 1971 werd het bilateraal betalingsregime voor Kongo, 
Ruanda en Burundi, dat sinds 1962 versoepeld was, hersteld.  Vanaf 
21 december 1971 werd de dan geldende pariteit met de Belgische frank 
verbroken omdat Zaïre er de voorkeur aan gaf om de koppeling aan de dollar 
te handhaven.  De kloof tussen de officiële koers aan de ene kant en de vrije 
markt aan de andere bleef een constante. Zowel in 1971 als 1972 volgde een 
devaluatie414.  De technische assistentie vanwege de Bank bleef vooralsnog 
doorgaan en de twee staten sloten een betalingsakkoord.  Het hield in dat de 
rekening van de Banque du Zaïre, zoals de Kongolese circulatiebank sinds 
1971 heette, bij de Bank mocht debet staan voor maximum 700 miljoen frank 
tegen een rente van 3 procent per kwartaal415.  Bij dit alles waakte Zaïre 
angstvallig over zijn onafhankelijkheid ten opzichte van België door zich in 
andere landen te bevoorraden en zo te vermijden dat zijn economische 
behoeften van één land afhingen416. 
 In een rede op 30 november 1973 voor de Conseil exécutif national, de 
Zaïrese regering, kondigde Mobutu de zaïrisering aan.  Dit kwam neer op een 
golf van anti-Belgische maatregelen en het overnemen van tal van bedrijven 
door Mobutu-getrouwen, met catastrofale gevolgen zowel voor de onteigende 
ondernemers als voor de Zaïrese economie417.  Alleen de grotere 
maatschappijen wisten zich met diplomatieke ondersteuning van de Belgische 
regering uit de slag te trekken418.  Ook met de Bank werd een radicale breuk 
voltrokken.  Mobutu besloot om vanaf 31 december 1973 een einde te maken 
aan de technische bijstand van de Bank aan de Banque du Zaïre.  Die 
maatregel trof aanvankelijk alleen de Belgische ploeg van medewerkers419. 
 
Ruanda-Urundi - 1960-1971 
 
 In Ruanda-Urundi, sinds 1923 als mandaatgebied van de Volkerenbond 
onder Belgisch bestuur en sinds 1945 als trustgebied van de VN, bleef België 
ook na 30 juni 1960 monetaire verantwoordelijkheid dragen.  De 
vertegenwoordigers van dit gebied waren gekant tegen om het even welke 
betutteling door Kongo.  Uit monetair oogpunt waren er dan twee 
mogelijkheden: ofwel kwam er een monetaire unie tussen België en Kongo tot 
stand, waardoor het probleem van Ruanda-Urundi meteen van de baan was, 
ofwel bleef de monetaire unie tussen dit gebied en Kongo bestaan420.  
 Aanvankelijk overwoog de Belgische regering de bestaande 
economische en monetaire unie tussen Kongo en Ruanda-Urundi door middel 
van een conventie tussen Kongo en België, handelend in naam van Ruanda-
Urundi, te handhaven totdat het voogdijgebied onafhankelijk was geworden of 
totdat één van beide partijen de gemeenschap opzegde.  In juni 1960 werd er 
echter besloten een afzonderlijk monetair regime voor Ruanda-Urundi in het 
leven te roepen, al bleef de BCCBRU er voorlopig functioneren als centrale 
bank.  De bankbiljetten van de Nationale Bank van België zouden overdrukt 
worden met het opschrift 'Ruanda-Urundi', maar zonder ze te voorzien van de 
naam en handtekeningen van de Bank en ook met kleuren die verschillend 
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waren van die van de biljetten van de Bank421.  Op het papier dat door de Bank 
gebruikt werd, zouden biljetten gedrukt worden van 50, 100, 500 en 
1000 frank422, maar dat hele project ging niet door.  
 Ten gevolge van de omstandigheden beschikte Ruanda-Burundi echter, 
nog voor de aanvang midden augustus van de besprekingen in Genève over de 
liquidatie van de BCCBRU, al over een eigen centrale bank.  Na het uitbreken 
van de crisis in Kongo in juli 1960 stelde gouverneur Martin van de BCCBRU 
tijdens een vergadering op 14 juli 1960, voorgezeten door minister Scheyven 
en bijgewoond door Ansiaux en de Strycker, voor om onmiddellijk een 
centrale bank van Ruanda-Burundi op te richten.  Een beperkt ministerieel 
comité keurde het voorstel goed.  Nieuwe biljetten werden niet bij de Bank 
besteld, maar bij Engelse firma's423.  Wel vroeg de BCCBRU aan de Bank om 
4 miljoen coupures van 5 frank van de op te richten centrale bank te drukken.  
Directeur de Strycker trad tijdens de besprekingen over een ontwerp van 
decreet met betrekking tot de creatie van een Banque d'Emission du Ruanda et 
du Burundi (BERB) als vertegenwoordiger van de Bank op424.  De BERB 
kwam op 4 augustus 1960 officieel tot stand425.  Hector Martin was van toen 
tot 30 juli 1961 president426.  Tussen Kongo en Ruanda-Burundi was een 
monetaire grens getrokken en de economische unie tussen beide gebieden 
werd zo verbroken427.  Het bleek al gauw nodig om de conversie van de ene in 
de andere munt via omwisseling van biljetten en overschrijvingen van 
rekeningen te controleren.  Er kwam een vlucht uit de Kongolese biljetten en 
een toevlucht van deposito's uit Kongo naar de mandaatgebieden op gang428.  
Nadat alle munten en biljetten waren omgeruild, werd ook de berekening van 
de vordering van de BERB op de in vereffening zijnde BCCBRU afgerond.   
 Een vrije markt voor de Ruandees-Burundese frank kwam in 
gelijksoortige omstandigheden als voor de Kongolese frank tot stand.  Eerst 
ontstond er een zwarte markt, nadien een vrije, in Brussel, Usumbura, Kigali 
en de grensgebieden van Ruanda-Burundi.  Op die markten was de Ruandees-
Burundese frank vanaf september 1960 tot mei 1964 genoteerd, waarna deze 
munt in een Ruandese en een Burundese werden gesplitst en voor beide een 
afzonderlijke vrije markt ontstond.  Al na één jaar was de waarde van de 
Ruandees-Burundese frank op de Brusselse vrije markt gedaald tot de helft van 
de officiële waarde429.  Begin februari 1961 opende de Bank een voorschotten-
rekening ten gunste van de BERB430.  Om het personeel van de dienst 
deviezencontrole, waarvan de afschaffing nog niet mogelijk leek, op de BERB 
te leiden, stuurde de Bank Maurice Demanet van de dienst Wissel-                                               
reglementering naar Usumbura431.  Toen in 1962 het dossier over de 
voorbereiding van de Ruandees-Burundese onafhankelijkheid, die was 
opgelegd door de Verenigde Naties, te berde kwam, trad de Bank opnieuw als 
raadsman van de regering op.  Het jaar daarvoor was al zelfbestuur aan het 
gebied toegekend.  Samen met François Cracco, de vertegenwoordiger van de 
Belgische regering in Ruanda en Burundi voor het beheer van de 
gemeenschappelijke diensten van beide gebieden in de aanloop naar hun 
onafhankelijkheid432, zocht ze een oplossing voor de financieringsproblemen 
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van de Caisse d'Epargne, het Office des Cafés en de Schatkist.  Tevens deed ze 
voorstellen om de geldmarkt te saneren en de deviezencontrole in Ruanda-
Burundi efficiënter te laten functioneren433. 
 Ook na de onafhankelijkheid van Ruanda en Burundi op 1 juli 1962 
bleef de Nationale Bank geëngageerd in het gebied, dat voortaan was 
opgesplitst in de Tutsi-monarchie Burundi en de door Hutu's gedomineerde 
republiek Ruanda.  De economische en monetaire unie bleef voorlopig wel 
bestaan tussen de twee staten.  Buitenlandse Zaken drong erop aan dat na het 
vertrek van graaf Michel d'Ursel als hoofd van de BERB een expert van de 
Bank zijn opvolger zou assisteren434.  Zelfs de uitoefening van het 
presidentschap door een ambtenaar van de Bank werd niet uitgesloten.  De 
plaatselijke autoriteiten van Ruanda-Burundi en de vertegenwoordiger van de 
VN waren de benoeming van een Belg zeker niet ongenegen435.  Voor het 
overige bleef België bereid om zijn voormalige trustgebied te helpen in het 
kader van een multilaterale hulpverlening, maar het maakte de omvang van zijn 
steun afhankelijk van die van de partners436.  Uiteindelijk zegde de Belgische 
minister van Financiën een steun toe van 300 miljoen Belgische frank.  Maar 
de BERB had 500 miljoen gevraagd en dreigde ermee de invoervergunningen 
stop te zetten vanaf 15 januari 1964 als België niet met de overige 200 miljoen 
over de brug kwam.  België was daartoe volgens haar verplicht omdat Frankrijk 
dat ook deed voor zijn voormalige overzeese gebieden en omdat onder de 
Belgische voogdij financiële instellingen belegd hadden in schatkistpapier in 
Kongolese frank.  Deze vorderingen op Kongo nam de BERB over, maar zelf 
bleek ze dit papier in Kongo niet te kunnen innen.  Vandaar de behoefte aan 
meer Belgische hulp437.  In mei 1963 kwamen de BERB en de Nationale 
Delcrederedienst nochtans tot overeenstemming over een waarborg van deze 
laatste voor Belgische export richting Ruanda en Burundi, zoals in het verleden 
ook al voor Kongo het geval was geweest438. 
 Ruanda was niet tevreden met de toestand waarbij het de indruk kreeg 
dat alles op de hoofdzetel in het Burundese Bujumbura bedisseld werd.  De 
politieke onenigheid tussen Ruanda en Burundi werd nog versterkt doordat de 
verbintenissen van de regering van Burundi tegenover de Banque d'Emission 
de contractuele grens hadden overschreden439. 
 Na het einde van het mandaat van de Franse BERB-president Alfred J. 
Roux, die sinds februari 1963 werd bijgestaan door Pierre Coenraets van de 
Bank als directeur-secretaris-generaal van de BERB, werd de Bank door 
Buitenlandse Zaken gevraagd om een opvolger, eventueel een Belg, voor te 
stellen440. Minister van Financiën Dequae daarentegen vond dat het niet paste 
dat de Bank zelf iemand zou voorstellen441.  Een voordracht door de Bank via 
het IMF van een tijdelijke president van de centrale bank vormde dan weer 
geen probleem442.  Op vraag van Mladek van het IMF deed De Voghel 
suggesties voor de post van president van de BERB443.  Even later bracht 
Coenraets de gouverneur op de hoogte van de aanval van uit Ruanda verjaagde 
Tutsi's op de hoofdstad Kigali en van de verwarrende situatie van de BERB in 
deze crisis444.  Vanaf 1 januari 1964 werd de economische en douane-unie 
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tussen beide landen verbroken445.  De spanning was groot en in Burundi 
hadden al gevechten plaats gevonden446.  Ten slotte was de uitverkoren 
kandidaat voor het presidentschap van de BERB de Amerikaan Rudolf Kroc, 
adjunct-schatbewaarder van het IMF en in 1968 aangesteld als directeur-
generaal bij de Banque Nationale du Congo.  Kroc was als voorzitter ad interim 
van de BERB aanvaardbaar voor beide landen, maar alleen als hij te gelegener 
tijd met de vereffening begon.  Ook hier nam de Bank deel aan de 
desbetreffende diplomatieke vergaderingen op Buitenlandse Zaken447. 
 De Burundese regering stelde aan de Belgische voor om de Belgische 
frank tot wettelijke munt van Burundi te maken, omdat het land te klein was 
voor een eigen munt.  De Bank zag dit vanuit technisch-monetair oogpunt wel 
zitten.  Het aandeel van dit gebied in de totale biljettenomloop van de op te 
richten monetaire zone bedroeg immers slechts enkele honderden miljoenen 
franken.  Het feit dat ze in dit scenario voorschotten aan de Burundese 
Schatkist zou moeten verstrekken en handelspapier herdisconteren in een land 
waar ze geen gezag uitoefende, hield wel een risico in.  Als centrale bank van 
Burundi zou de Bank immers ook moeten optreden als rijkskassier en lender of 
last resort.  Het is bij een voorstel gebleven. 
 Een conventie van 18 mei 1964 bezegelde het einde van het gemeen-
schappelijke monetaire regime en van het emissie-privilege van de BERB.  De 
rechten en plichten van deze bank gingen over op enerzijds de Banque du 
Royaume du Burundi, opgericht bij wet van 9 april 1964, en anderzijds de 
Banque Nationale du Ruanda, opgericht op 24 april van dat jaar448. 
 Ook na de splitsing bleef de Bank Burundi, zoals bij de monetaire 
hervorming daar in 1965, en Ruanda metterdaad steunen.  Zij stelde personeel 
ter beschikking en Coenraets werd zelfs directeur-generaal van de Banque 
Nationale du Ruanda449.  Wel nam de Bank geen deel aan de oprichting door 
de EEG van een ontwikkelingsbank in Ruanda.  De Banque Nationale du 
Ruanda zelf zag dit project vanwege een tekort aan mensen en kapitaal en 
wegens de belabberde toestand van de Rwandese economie niet zitten.  De 
Wereldbank was volgens de Bank trouwens een veel geschikter kanaal voor 
een dergelijke ontwikkelingssamenwerking450. 
 De Burundese frank werd eerst a pari genoteerd met de Belgische frank, 
maar werd in januari 1965 al gedevalueerd tot 0,588 voor een Belgische frank.  
De Ruandese frank bleef a pari met de Belgische frank tot januari 1966, maar 
werd toen met de helft gedevalueerd.  Op de vrije markt was de depreciatie 
ervan groter dan die van de Burundese frank451. 
 
Tot slot 
 
 De leiding van de Bank heeft zowel onder het gouverneurschap van 
Frère als aanvankelijk onder dat van Ansiaux het principe van een strakke 
economische en financiële unie tussen België en de Afrikaanse gebieden sterk 
verdedigd.  In 1944 leverde ze grote inspanningen om de Belgisch-Kongolese 
'monetaire unie' te herstellen.  Begin jaren vijftig trachtte ze een sterke invloed 
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te verwerven in de BCCBRU en tussen deze instelling en de Bank structurele 
banden te smeden.  Tijdens de crisis van 1957 gaf de Bank technische 
assistentie aan de BCCBRU en bleef ze dat soort hulp de jaren daarop 
aanbieden.  Het sinds 1959 gelanceerde idee voor een Belgisch-Kongolese 
Investeringsmaatschapij, de holding van overheidsparticipaties in Kongo, en de 
op touw gezette monetaire samenwerking tonen duidelijk aan dat de Bank de 
nauwe banden tussen de twee economieën ook na de Kongolese 
onafhankelijkheid wilde bewaren.  De verregaande bijstand aan het 
afgescheurde Katanga diende hetzelfde doel.  Toen de Belgische plannen met 
Kongo in het water bleken te vallen, ontspon zich zoiets als een bevoorrecht 
partnerschap met Kongo, Ruanda en Burundi, met tal van crisissen. Wat 
Kongo betreft, kende dit (voorlopig) een abrupt einde in 1973.  Van september 
1960 tot 31 december 1973 heeft de Bank 38 mensen, van wie sommigen 
tweemaal afreisden, ter beschikking gesteld van de centrale bank(en) en het 
Office des Licences van Kongo, respectievelijk Zaïre.  Van november 1961 tot 
december 1977 stonden in totaal elf personeelsleden van de Bank, van wie 
Coenraets tweemaal, ten dienste van Belgiës voormalige trustgebieden Ruanda 
en Urundi452. 
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infra); s.a., 'De monetaire toestand van Belgisch-Kongo', in: Weekberichten Kredietbank, jg. 4, 
nr. 45 (13.11.1949), pp. 359, 360 en 365 en s.a., 'Rond het probleem van de Kongolese 
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9 Heenen, pp. 326-328.  
10 Janssens, p. 308. 
11 Zie ook Ch. Lefort, 'Essai sur la zone monétaire belge', in: Revue économique, juli 1957, nr. 7, 
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Finances. Objet: Relations monétaires entre la Métropole et la Colonie, bij brief Brussel, 06.06.1946, 
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16 NBB. Centraal archief. Studiedienst. A 250/1. 14.05.1948, Note concernant les rapports monétaires 
et financiers entre la Belgique et le Congo belge. "Strictement confidentiel".  Ook hier werd herhaaldelijk 
gewezen op het gevaar van kapitaalvlucht via Kongo. 

17 NBB. Centraal archief. Studiedienst. A 250/1. Brief, Brussel, 06.06.1946 [Frère] aan 
De Voghel. 

18 NBB. Centraal archief. Studiedienst. A 250/1. 25.09.1947, Ressources en $ procurées par le Congo 
belge à l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. 

19 NBB. Centraal archief. Studiedienst. A 250/1. 07.12.1948, Note au Ministre des Finances sur les 
relations monétaires entre la Belgique et la Colonie. 

20 NBB. Centraal archief. Congo - Notes diverses 1944-1950. (09.07.06.00 E 594(1) [oorspr. 
nr. 36C]). Submap 10. Brief Brussel, 14.01.1946, Frère aan Godding. 

21 NBB. Centraal archief. Congo - Notes diverses 1944-1950. (09.07.06.00 E 594(1) [oorspr. 
nr. 36C]). Submap 10. Brief Brussel, 07.02.1946, Godding aan Frère. 

22 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. Congo -Notes diverses 1944-1950 (09.07.06.00 
E 594(1) [oorspr. nr. 36C]). Submap 10. Selleslags, Note du 31 mai pour Monsieur le Gouverneur. 
Objet: Relations monétaires entre la Métropole et la Colonie. 

23 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. Congo - Notes diverses 1944-1950 (09.07.06.00 
E 594(1) [oorspr. nr. 36C]). Submap 10. Selleslags, Note du 31 mai 1946 pour Monsieur le 
Ministre des Finances. Objet: Relations monétaires entre la Métropole et la Colonie. 

24 NBB. Centraal archief. Studiedienst. A 250/1. 07.12.1948, Note au Ministre des Finances sur les 
relations monétaires entre la Belgique et la Colonie. 

25 DC 24.05.1949 en 17.02.1950. 
26 DC 18.01.1948. 
27 NBB.Centraal archief. Papieren De Voghel. Congo - Notes diverses 1944-1950 (09.07.06.00 

E 594(1) [oorspr. nr. 36C]). Submap 10. Selleslags, Note du 6 novembre 1948 au Ministre des 
Finances sur les relations monétaires entre la Belgique et la Colonie.   

 N.a.v. de vraag van het Ministerie van Financiën om de 60 miljoen Zwitserse frank uit een 
lening aangegaan door Kongo ter beschikking te krijgen, trachtte zowel het Ministerie van 
Koloniën als dat van Financiën, dit laatste met hulp van de Bank, aan te tonen dat Kongo 
resp. België de andere het meeste steun bood.  Zie Studiedienst.  A 250/1. Brief Brussel 
11.04.1952, J. Vanheurck (Ministerie van Financiën) aan De Voghel met bijlage: 02.04.1952, 
Etudes financières [Ministerie van Koloniën], L'aide financière du Congo belge à la Métropole depuis 
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la libération; brief Brussel, 26.04.1952, De Voghel aan Vanheurck met bijlage: 22.04.1952, 
M. Toussaint [Studiën], L'aide financière du Congo belge à la Métropole depuis la libération.  
Observations sur la note établie par le Ministère des Colonies. 

28  NBB. Centraal archief. Microfilm Statuten, rol 92596 (oorspronkelijk in submap Projet 
Vauthier).  Projet de réformes [ca. einde 1945]. Het plan bestond erin dat de Bank zowel in de 
NMKN, het HWI als in de BCB een meerderheidsparticipatie zou nemen. 

29 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 6.1/3. Memo van maart-april (?) 1946. 
30 G. Vanthemsche, 'De bank van 1934 tot vandaag', in: H. Van der Wee ed., De Generale Bank 

1822-1997, Tielt, 1997, pp. 380-381; H. Van der Wee en M. Verbreyt, De Generale Bank 1822-
1997.  Een permanente uitdaging, Tielt, 1997, pp. 315-317. 

31 Banque du Congo Belge 1909-1959, Bruxelles, [1959?], p. 151; K. Vercruysse, 'De Centrale Bank 
van Belgisch Congo en Ruanda-Urundi', in: Personeelstijdschrift NBB, 1958, 11, p. 13; 
Vanthemsche, pp. 380-381; Van der Wee, pp. 315-317. 

32 Vanthemsche, p. 381; Van der Wee, p. 316. 
33 DC 23.06.1950 en 06.02.1951. 
34 DC 16.03.1951. 
35 DC 04.07.1950.  In een nota van 19 juli 1950 schreef Oscar J. Bronchart, lid van de dienst 

Documentatie en Studie van het Krediet, dat de bankactiviteit in de kolonie op een laag pitje 
stond door de autofinanciering van de bedrijven.  Toch pleitte hij voor een scheiding tussen 
privé-banken en een circulatiebank die een eigen rol speelde en niet zou concurreren met de 
andere banken.  Zie NBB. Papieren De Voghel. Congo - Notes diverses 1944-1950 (09.07.06.00 
E 594(1) [oorspr. nr. 36C]). submap 1. 19.7.1950, O. Bronchart, Réflexions sur l'organisation du 
crédit au Congo Belge. 

36 DC 16.03.1951 en 06.04.1951. 
37 NBB. Archief SD. 93548(7). Map: Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. Etudes 

préliminaires.  Brief Leopoldstad, 18.04.1951, De Voghel aan gouverneur. 
38 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. Congo - Notes diverses 1944-1950 (09.07.06.00 

E 594(1) [oorspr. nr. 36C]). Submap 4. Brief 24.04.1951, M. Masoin aan De Voghel.  
Adviseur van premier Joseph Pholien Maurice Masoin en financieel specialist Adrien 
Timmermans waren ook aanwezig. 

39 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. Congo - Notes diverses 1944-1950 (09.07.06.00 
E 594(1) [oorspr. nr. 36C]). Submap 5. 18.05.1951, F. De Voghel, Installation d'une banque 
d'émission au Congo. Note d'observation. 

40 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. Congo - Notes diverses 1944-1950 (09.07.06.00 
E 594(1) [oorspr. nr. 36C]). Submap 4. Brief Leopoldstad, 18.04.1951, De Voghel aan 
gouverneur. 

41 NBB. Archief SD. 93548(7). Map: Banque Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. Etudes 
préliminaires.  Brief Leopoldstad, 21.04.1951, De Voghel aan gouverneur. 

42 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. Congo - Notes diverses 1944-1950 (09.07.06.00 
E 594(1) [oorspr. nr. 36C]). Submap 4. Brieven Brussel, 08.05.1951, Dequae aan Frère en 
10.05.1951, Frère aan De Voghel. 

43 Banque du Congo Belge, p. 151.  Gezien de toen meest gebruikte Franse benaming gebruiken 
we verder deze afkorting. 

44 Deze Koloniale Raad was opgericht bij het Koloniaal Charter van 18 oktober 1908 en had 
als taak te beraadslagen en adviezen uit brengen over de ontwerpdecreten.  Hij werd 
voorgezeten door de minister van Koloniën en bestond verder uit veertien leden, van wie 
acht door de Koning benoemd en drie gekozen door respectievelijk de Kamer en de Senaat.  
Zie de tekst van het Koloniaal Charter, in: J. Stengers, Belgique et Congo: l'élaboration de la charte 
colonial (Collection 'Notre Passé'), Bruxelles, 1963, pp. 234-235. 

45 NBB. Wetenschappelijke Bibliotheek. Koloniale Raad. Vergadering van 15.06.1951. 
Onderzoek van het ontwerp van decreet betreffende de oprichting van de Centrale Bank van Belgisch-Congo 
en van Ruanda-Urundi; Idem. Vergadering van 22.06.1951. Voortzetting van het onderzoek [...]; 
Idem. Vergadering van 29.06.1951. Idem; Idem. Vergadering van 20.07.1951. Onderzoek van 
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het door de Hr. Deraedt opgemaakt verslag over een ontwerp van decreet tot goedkeuring van de oprichting 
ener publiekrechtelijke vereniging, genaamd "Centrale Bank van Belgisch-Congo en van Ruanda-Urundi". 

 (Versies van deze verslagen bevinden zich ook in: NBB. Archief SD. Papieren Malaise. 
Doos 9.5/1.); 'Décret du 30 juillet 1951 autorisant la création - Decreet van 30 Juli 1951 
waarbij machtiging wordt verleend tot oprichting', in: BCCBRU-CBBKRU, Bruxelles, 1951; 
R. Rousseaux, 'L'évolution historique de la législation concernant les banques centrales au 
Burundi, au Congo et au Rwanda', in: Revue juridique de droit écrit et coutumier du Rwanda et du 
Burundi, jg. 6, nr.3 (3e trimester 1966), p. 116. 

46 R. Simonis, Une Banque Centrale éphémère.  La Banque Centrale du Congo Belge et du 
Ruanda-Urundi (1951-1961) (Revue de la Banque, Cahier 15, 1981), p. 12. 

47 NBB. Papieren De Voghel. Congo - Notes diverses 1944-1950 (09.07.06.00 E 594(1) [oorspr. 
nr. 36C]). Submap 8. De Voghel, Note finale. 

48 M. Isralson, 'Les principaux aspects du décret sur le contrôle bancaire au Congo belge et au 
Ruanda-Urundi', in: La Revue de la Banque, jg. 21 (1957), nr. 2, pp. 131 en 142. 

49 Simonis 1981, p. 13; Vercruysse, p. 15. 
50 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. Congo - Notes diverses 1944-1950 (09.07.06.00 

E 594(1) [oorspr. nr. 36C]). Submap 8. De Voghel, Note finale. 
51 Voor de cijfers m.b.t. de NBB: Simonis, BNB, pp. 88-89. 
52 Simonis 1981, pp. 42-44. 
53 Simonis 1981, p. 10. 
54 DC 30.11.1951 en 11.12.1951.  Tot 30 juni 1952 kon Baudewyns deelnemen aan de 

vergaderingen bij de BCCBRU.  Zie DC 08.01.1952.   
55 'De N.B. en de Centrale Bank van Belgisch-Kongo en van Ruanda-Urundi', in: 

Personeelstijdschrift NBB, 1958, 10, p. 7. 
56 Vercruysse, p. 21. 
57 DC 24.06.1952. Het eerste voorschot aan de BCCBRU dat de notulen van het directiecomité 

vermelden, werd goedgekeurd op 24 juni 1952 en bedroeg 8.900.000 frank. Reeds op 18 juli 
van dat jaar vroeg en verkreeg de BCCBRU op onderpand van Belgische 
schatkistcertificaten een verhoging tot 250 miljoen van haar voorschottenrekening.  Zie DC 
18.07.1952. 

58 Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie. Brieven Brussel, 17.03.1951 (2), 05.04.1951 
en 09.04.1951, De Voghel aan Basyn. 

59 Toen hielden, volgens de Bank, rechtstreekse onderhandelingen door het departement 
Koloniën voor het plaatsen van een lening in New York, achter de rug van de Bank en die 
van haar New Yorkse partner, het gevaar van inflatie in ten gevolge van het verkopen van de 
dollars in Brussel.  Ze dreigden ook Morgan Stanley, die normaal optrad voor Belgische 
leningen in New York, tegen België in het harnas te jagen.  Maar ook het principe speelde 
weer een rol, zoals Ansiaux aan de gouverneur schreef: "Ces démarches enfin ne tiennent aucun 
compte du fait que le crédit du Congo et celui de l'Etat belge sont liés."  Zie NBB. archief SD. Papieren 
Ansiaux. Doos 9.1/34.  Brieven Brussel, 27.07.1956, Th. Basyn aan Frère en Brussel, 
27.07.1956, Ansiaux aan Frère. 

60 Zie ook Lefort, pp. 588-589. 
61 Simonis 1981, p. 8. 
62 NBB. Archief SD. Papieren Malaise. Doos 9.5/1. Conseil Colonial Séance du 15 juin 1951, p. 6. 
63 Vercruysse, p. 13. 
64 Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken I. 7114 III. Brief Washington, 22.04.1953, Frère 

aan Baudewyns. 
65 In de drukke Belgisch-Kongolese contacten deed de Kongolese frank volgens 

H. A. A. Cornelis, 'Belgisch Congo en Ruanda-Urundi tijdens de Tweede Wereldoorlog.  De 
economische en financiële situatie', in: Bijdragen over Belgisch-Congo tijdens de Tweede Wereldoorlog 
(Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen), Brussel, 1983, p. 85, agio ten 
opzichte van de Belgische.  De auteur bedoelde hier allicht een agio mee op een parallelle 
markt, want officieel was de Kongolese frank a pari genoteerd met de Belgische frank. 

66 DC 27.05.1955. 
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67 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/47.  Brieven Brussel, 27.09.1955, J. Ch. Snoy 

et d'Oppuers (Secretaris-Generaal van Economische Zaken) aan Ansiaux en Brussel, 
20.10.1955, Ansiaux aan Snoy et d'Oppuers. 

68 DC 03 en 07.06.1955. 
69 DC 18 en 23.05.1956. 
70 Zie opnieuw de boven vermelde studies van Grégoire en de Miomandre. 
71 Het wetsontwerp van 1959, dat een autonoom muntstelsel voor Kongo in het leven moest 

roepen, bevestigde volgens sommigen wel dat tot op dat ogenblik de enige wettelijke munt 
in de kolonie de Belgische frank was geweest.  Ook de Belgische muntwet van 1957 stoelde 
immers op de theorie - aangehangen door de Miomandre, auteur van deze wet - dat de 
biljetten van de Bank slechts een vordering op goud waren, omdat grondwettelijk alleen de 
gouden munten het 'echte' geld vormden.  Later weerspiegelde een artikel in de grondwet (loi 
fondamentale) van het onafhankelijke Kongo de monetaire doctrine die vervat was in het 
wettelijk statuut van de Belgische frank van 1957. 

72 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/3. Brief 21.06.1960, H. Ansiaux aan 
P. Ansiaux en s.a., s.d., Le Statut juridique du franc congolais.  Aide-mémoire. 

73 DC 20.06.1961.  Deze houding formuleerde zij n.a.v. het verzoek van professor 
P. Thuysbaert (faculteit Rechten KUL) om van de juridische dienst van de Bank een artikel 
dienaangaande te krijgen voor de Annales du Notariat et de l'Enregistrement. 

 In 1962 werkte onder de werkgroep belast met de Belgisch-Kongolese betrekkingen een 
subcommissie, samengesteld uit ambtenaren van het Ministerie van Afrikaanse Zaken, 
Financiën, Buitenlandse Zaken, Justitie en de NBB, die zich boog over het statuut van de 
Kongolese frank vóór 30 juni 1960. De subcommissie kwam er niet uit maar besloot dat 
welk standpunt er ook werd ingenomen, dit niets uitmaakte voor het resultaat.  Durieux van 
Afrikaanse Zaken, De Vadder van Buitenlandse Zaken en Poncelet van Financiën deelden 
de mening dat de munt van Kongo niet de strikte bevoegdheid was van het Belgische 
parlement en dat dit minstens stilzwijgend in verschillende wetgevende teksten vanaf 1951 
erkend werd.  Zimmer, de voorzitter van de subcommissie ging niet akkoord waar de 
genoemde commissieleden er zelfs aan twijfelden of het Belgische muntsysteem sinds 1908 
wel degelijk in Kongo geïntroduceerd was.  Maar hij erkende wel het bestaan van een 
afzonderlijke Kongolese frank vanaf het ogenblik dat het Belgische parlement deze munt 
stilzwijgend had gewettigd.  Dit wilde zeggen dat er drie periodes moesten worden 
onderscheiden: het bestaan van een zelfstandig Kongo van 1887 tot 1908, van 1908 tot aan 
het decreet van 1956 (of tot een nog vroeger decreet) en van deze laatste (betwistbare) 
datum tot 29 juni 1960, toen er met een onafhankelijk Kongo natuurlijk ipso facto 
ondubbelzinnig een aparte Kongolese frank kwam.  Zie DC 26.06.1962 met bijlage: Groupe 
d'étude des relations financières belgo-congolaises. Sous-commission 'franc congolais'.  Compte rendu d'une 
réunion tenue le 22 juin 1962 à 14h30 au Ministère des Affaires Africaines, Place Royale. 

74 R. Simonis, 'Les règlements internationaux de 1939 à nos jours. Deuxième partie: La période 
de 1945 à 1950' (Revue de la Banque, jg. 48 (1984), nrs 4-5), pp. 52-53. 

75 Simonis 1984, p. 52. 
76 Lefort, p. 579.  De betalingsbalans tussen België en Kongo omvatte dan ook niet alleen hun 

onderlinge betalingen maar ook die tussen Kongo en de andere landen van de Europese 
Betalingsunie.  

77 Lefort, pp. 577-578 en Simonis 1981, pp. 14-15. 
78 Lefort, pp. 578-579. 
79 Simonis 1981, p. 31. 
80 Vercruysse, pp. 17-18; D. B. August, 'Bank notes in the Belgian Congo - Part IV', in: 

International Bank Note Society Journal, vol. 40 (2001), nr. 3, p. 42 en Ch. Selvais, Etat 
Indépendant du Congo. Congo Belge. Congo Belge et Ruanda Urundi. Rwanda-Burundi. Katanga.  
Catalogue 1998 (Billeta Belgica. Belgian section of the I.B.N.S.), s.l., s.d., p. [91].  Dit biljet 
vervaardigde de Bank met aanpassingen vanaf 1 september 1960 voor de Banque d'Emission 
du Ruanda-Burundi (waarover verder meer).  Zie August IV, p. 42.  Tussen deze beide 
laatste auteurs bestaat wel een tegenspraak: Selvais, p. [99], beweert ten onrechte dat het in 
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1958 uitgebrachte 1000-frankbiljet van deze reeks ook door de Bank is gedrukt, terwijl 
August, p. 50, Bradbury, Wilkinson & Co Ltd als drukker vermeldt. 

81 Vercruysse, p. 19-20 en 24. 
82 Vercruysse, p. 20. 
83 Simonis 1981, p. 15. 
84 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. Banque Centrale du Congo. Modifications des statuts. 

5 mars 1957. (09.07.06.00. E595/1 [oorspr. nr. 40 C]). Nota van 01.03.1957 en 'Banque 
Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi', in: L'Echo de la Bourse, 06.03.1957. 

85 Simonis 1981, p. 23. 
86 Z. A. Etambala, Congo 55/65. Van koning Boudewijn tot president Mobutu, Tielt, 1999, pp. 65 e.v. 
87 A. Huybrechts en M. Zimmer, 'L'économie congolaise au cours de la période 1955-1960', in: 

Recueil d'études Congo 1955-1960 (Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer), Bruxelles, 
1992, pp. 261-264 en 268-269. 

88 Simonis 1981, p. 25. 
89 DC 26.06.1959.  Deze voorschottenrekening werd in 1957 slechts uitzonderlijk gebruikt, 

verviel in 1958 en werd opnieuw geopend in 1959.  Ze bestond naast de rekening die 
gewaarborgd was met goud.  In 1957 wilde Kongo voor de financiering van zijn 
tienjarenplan toegang tot de Belgische kapitaalmarkt of anders zou het zijn Belgische 
beleggingen te gelde maken of lenen in het buitenland (de VSA).  Ansiaux wilde dit 
verhinderen en beval meer autofinanciering aan.  Zie NBB. Centraal archief, Studiedienst 
A250/1. Brief Brussel, 02.08.1957, L. Lavedrine (conseiller-adjoint Ministerie van Koloniën) 
aan De Voghel met bijlage: Harmonisation des politiques d'emprunt de la Belgique et du Congo belge.  
Compte rendu de la réunion tenue au Ministère des Colonies le 15 mars 1957, sous la présidence de M. van 
den Abeele, administrateur général des Colonies. 

90 DC 14.07.1959. 
91 DC 25.08.1959. 
92 DC 29.09.1959.  
93 Simonis 1981, p. 47. 
94 DC 08.10.1959. 
95 Persoonlijk archief De Voghel. Nota's van 17.06.1959 en 24.10.1988, pp. 1-3.  De laatst 

vermelde is deels de weergave van de eerste en verscheen als artikel: F. De Voghel, 'La Table 
Ronde Economique', in: Recueil d'études.  Congo 1955-1960. Verzameling studies (Académie 
Royale des Sciences d'Outre-Mer - Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen), 
Bruxelles-Brussel, 1992, pp.  229-243. 

96 Persoonlijk Archief De Voghel. 07.03.1960, [s.a.], Evolution des réserves du change du Congo Belge 
et du Ruanda-Urundi, causes de cette évolution et perspectives pour 1960, p. 3. De koloniale schatkist 
had nauwelijks 2.100 miljoen kunnen lenen en 500 miljoen gekregen van de Belgische 
regering zonder dat daarmee aan al haar behoeften was voldaan. 

97 Simonis 1981, p. 37. De Studiedienst van de Bank berekende al in een nota van 17 juni 1959 
dat het eerste Tienjarenplan, berekend op 25 miljard frank, nog voor het einde van de 
voorziene periode 50 miljard had gekost.  Een tweede Tienjarenplan, geraamd op 50 tot 
60 miljard, zou waarschijnlijk ook veel meer gaan kosten.  Zie Persoonlijk archief 
De Voghel. Nota van 17.06.1959, p. 3. 

98 Persoonlijk archief De Voghel. Nota van 17.06.1959. 
99 Persoonlijk archief De Voghel.  Nota's van 17.06.1959 en 24.10.1988, pp. 1-3. In dat geval 

kon het niet aangevochten worden dat de Kongolese frank gedekt werd door de 
deviezenreserves van België en dat hij deel uitmaakte van de Belgische monetaire zone.  Dan 
kon bij de NBB bovenop de twee al bestaande voorschottenrekenin-gen (geopend resp. in 
1952 en 1957) een speciale kredietmarge geopend worden ten behoeve van de BCCBRU 
door middel van discontering van door België gegarandeerde Kongolese schatkistbons 
uitgegeven in Belgische frank. 

100 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/2. 29.06.1959, [Kervyn de Lettenhove], 
Politique financière du Congo.  
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101 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/2. 08.07.1959, Bref compte-rendu d'une réunion 

tenue le mardi, 7 juillet, au Ministère du Congo Belge et du Ruanda Urundi.  
102 Gouverneur-generaal van Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi Hendrik Cornelis was 

'uitgenodigd', leden waren Harold d'Aspremont Lynden, kabinetschef van de Premier, 
Jacques Brassinne, attaché bij het kabinet van de vice-voorzitter van de Koloniale Raad, 
Marcel D'Haeze, adjunct-kabinetschef van de minister van Financiën, Kervyn de 
Lettenhove, economisch adviseur van het Ministerie van Financiën, Jacques Mertens de 
Wilmars, chef van het kabinet voor economische coördinatie van de Premier en 
gedetacheerd ambtenaar van de Nationale Bank, Karel Vercruysse, vice-gouverneur van de 
BCCBRU en Jacques Wertz, adjunct-kabinetschef van de minister voor de Economische en 
Financiële Zaken van Belgisch-Kongo en van Ruanda-Urundi en censor van de BCCBRU.  
Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/2. Map: Documentation reçue le 21.06.1960 
du Ministre chargé des Affaires Economiques et Financières du Congo.  Projet de rapport de la commission 
pour l'étude des problèmes financiers du Congo.  Confidentiel.  [zonder datum, maar waarschijnlijk te 
situeren einde 1959]. 

103 In de Franse zone stonden de overzeese gebieden, zoals de kolonies en mandaatgebieden, 
hun deviezen aan de Franse autoriteiten af en verkregen ze de deviezen die ze nodig hadden 
voor hun buitenlandse betalingen.  Hun reserves werden dus opgebouwd in Franse frank.  
De Franse schatkist stond voorschotten toe aan die gebieden (de meeste) die hun 
betalingsbalans niet in evenwicht wisten te houden.  Zie Simonis 1984, p. 14.  Misschien 
stond Eyskens zo iets voor ogen i.v.m. Belgisch-Kongo. 

104 Vanaf 1960 moest gerekend worden met jaarlijkse budgettaire tekorten van 7 tot 9 miljard 
frank.  In plaats van een lening ten belope van de afvloeiing van deviezen naar het 
buitenland - om aldus de reserves van de BCCBRU niet te moeten aanspreken - verkreeg 
Kongo gedurende het eerste semester van 1959 slechts een prefinanciering door de Bank 
voor Internationale Betalingen (BIB) van Wereldbankleningen. De BIB en natuurlijk ook de 
Belgische en buitenlandse kapitaalmarkten konden volgens de commissie een regelmatige 
financieringsbron vormen.  Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/2. Map: 
Documentation reçue le 21.06.1960 du Ministre chargé des Affaires économiques et financières du Congo.  
[s.d., maar waarschijnlijk te situeren einde 1959], Projet de rapport de la Commission pour l'Etude 
des Problèmes Financiers du Congo.  Confidentiel; NBB. Centraal archief. Dienst Internationale 
akkoorden. A757/8. Deuxième Rapport de la Commission pour l'étude des problèmes financiers du 
Congo.  Dit laatste verslag werd op 8 september gevraagd door minister van Belgisch-Kongo 
en Ruanda-Urundi De Schryver voor 15 oktober 1959 en aan hem afgegeven op 9 oktober 
1959; NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/2. Map: Congo-Dossier général.  Op 
25 november 1959 volgde nog een Rapport complémentaire au deuxième rapport de la Commission 
pour l'Etude des Problèmes Financiers du Congo en een Rapport complémentaire sur la Société de 
Développement. Dit laatste draagt geen datum, maar uit de inhoud en een verwijzing blijkt dat 
het samen met of na het vorige werd opgesteld.  Het eerste rapport over de financiële 
problemen op korte termijn voor het jaar 1959 werd gevraagd op 27 juli en het werd 
afgegeven aan minister voor Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi van Hemelrijck op 
13 augustus 1959. 

105 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/39. Brief Brussel, 29.07.1959, Ansiaux aan 
Toussaint (Alternate Executive Director IMF). 

106 Kwanten, pp. 521-522 en 529.  De Commissie -De Voghel werd wel niet, zoals hier wordt 
beweerd, opgericht door De Schryver, maar reeds door zijn voorganger van Hemelrijck. 

107 Samengesteld uit: 2.350 miljoen van de Belgische begrotingsdotatie, 150 miljoen onttrokken 
aan de opbrengst van de conjunctuurbelasting voor wetenschappelijk onderzoek en 
200 miljoen van de Koloniale Loterij.  Zie Persoonlijk archief De Voghel. Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, 415 (1959-1960), nr. 1. Zitting 2 februari 1960.  Wetsontwerp 
houdende de begroting van het Hulpfonds voor Belgisch-Congo voor het dienstjaar 1960.  Dit bedrag van 
2,7 miljard frank of 74 miljoen dollar aan hulp dat België aan Kongo voorstelde, zijnde 
5,5 dollar per inwoner, oversteeg per inwoner bijna de bedragen die Amerika en de Sovjet-
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Unie elk aan ontwikkelingslanden besteedden.  Zie Persoonlijk archief De Voghel. [s.a., s.d.], 
Aide économique officielle accordée à des pays indépendants insuffisament développés. 

 Wel deed zich in december 1959 een klein incident voor.  Vertegenwoordigers van het 
Ministerie van Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi hadden verklaard dat de oprichting van 
een Belgisch-Kongolese ontwikkelingsmaatschappij, die leningen voor Kongo mogelijk 
moest maken, geen spoed meer vereiste omdat het Ministerie van Financiën zijn waarborg 
had toegezegd voor Kongolese leningen ter waarde van zes miljard frank.  De Voghel wees 
minister Van Houtte erop dat dit de Belgische staatsbegroting zou bezwaren en de 
mogelijkheden tot lenen voor België en Kongo verminderen, terwijl de ontwikkelings-
maatschappij Kongo's positie als lener zou versterken.  In een telefonisch contact met de 
gouverneur beweerde Van Houtte dat hij helemaal niet van plan was om voor zes miljard 
aan leningen te waarborgen en dat hij dit misverstand onmiddellijk zou rechtzetten met zijn 
collega voor de Afrikaanse gebieden.  De gouverneur  verkreeg van Scheyven dat de 
leningen aangegaan door Kongo gecoördineerd zouden worden met het Ministerie van 
Financiën, dat over deze verrichtingen zou onderhandelen.  Afzonderlijke initiatieven door 
Kongo zelf vond hij te nadelig.  Zie DC 15.12.1959.  

108 Daarvoor gaf ze 8 ton goud in onderpand onder het dossier van de NBB bij de Federal 
Reserve in New York.  Zie DC 19.02.1960. 

109 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/48. Brief Brussel, 08.01.1960, Ansiaux aan 
J. Van Houtte (Minister van Financiën). 

110 RR 21.10.1959. Inflatoire financiering van de overheidsinstanties en de privé-economie was 
uit den boze.  Zie Persoonlijk archief De Voghel. [s.a.], nota van 02.11.1959, DC 10.11.1959, 
waarin melding wordt gemaakt van het uitdelen van een memorandum en nota van 
17.11.1959, waarin sprake is van de overhandiging van het memorandum aan Neuman, 
directeur van de BCCBRU, die eraan heeft meegewerkt en er ook enkele bedenkingen bij 
had. 

111 RR 28.10.1959. 
112 DC 29.09.1959. 
113 RR 30.12.1959. De Bank was bereid haar Kongolese partner met 1 tot 2,5 miljard frank te 

hulp te komen.  Het beheer van de deviezenreserves van de BCCBRU door de NBB moest 
deze een garantie verlenen voor haar financiële verrichtingen met de BCCBRU en haar een 
middel in handen geven om te onderhandelen in het geval van een volledige 'afscheiding' 
van Kongo.  De omvang van de geboden hulp werd weliswaar niet gebonden aan de 
omvang van de bij de Bank gedeponeerde reserves. 

114 RR 27.01.1960 met bijlagen: Convention de coopération entre la Banque Nationale de Belgique et la 
Banque Centrale du Congo-Belge et du Ruanda-Urundi; Protocole de la Convention de coopération [...]; 
Garantie à conférer à la Banque Nationale de Belgique; Garantie à conférer par le Congo-Belge et le 
Ruanda-Urundi à la Banque Centrale du Congo-Belge et du Ruanda-Urundi; Addition des FB et des 
monnaies étrangères convertibles en francs belges à la couverture des engagements à vue de la Banque Centrale 
du Congo-Belge et du Ruanda-Urundi.  Zie ook DC 26.01.1960 met bijlagen.  Het neerleggen van 
de Kongolese reserves bij de Bank bracht de pool, waarvan al lang sprake, alsnog binnen 
bereik.  In verband met de nieuwe regeling, vroeg de Bank een staatswaarborg voor de 
Kongolese deposito's.  De Bank wist de aanvankelijke aarzelingen bij minister van Financiën 
Van Houtte over deze waarborg, die hij wilde gebruiken als pasmunt voor een verhoging 
van het krediet van de Bank aan de Staat, te overwinnen.  Zie RR 17.02.1960.  Voor 
Van Houtte's aarzelingen zie: DC 08.01.1960, NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 
9.1/48. Brief Brussel, 08.01.1960, Ansiaux aan Van Houtte, DC 02.02.1960 en 12.02.1960, 
RR 24.02.1960 en 02.03.1960. 

115 De artikels 1 en 2 van de overeenkomst zoals in januari 1960 opgesteld laten zien hoe ze de 
BCCBRU eigenlijk min of meer onder de 'voogdij' plaatste van de NBB.  Simonis 1981, 
p. 47 komt tot dezelfde conclusie. 

116 DC 29.01.1960. 
117 AR 24.02.1960. 
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118 NBB. Archief SD. Map: Situation monétaire et financière au Congo belge et au Ruanda-Urundi. 

Coopération entre banques centrales.  Convention de coopération entre la Banque Nationale de Belgique et la 
Banque Centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi.  Hierin zijn de artikels 1 en 2 van de versie 
van januari 1960 verwerkt in de artikels 1, 3 en 11.  De conventie was gedateerd op 
29.02.1960 en werd getekend door Ansiaux, Martin, Van Houtte en Scheyven.  Bijgaand 
Protocole d'application de la convention de coopération entre la Banque Nationale de Belgique et la Banque 
Centrale du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, van dezelfde datum en getekend door Ansiaux en 
Martin. 

119 DC 19.02.1960.  Een memorandum van 2 november 1959 aangaande de monetaire 
samenwerking tussen België en Kongo hield noch een gemeenschappelijke munt noch een 
monetaire unie in.  De twee munten bleven onderscheiden van elkaar, wat impliceerde dat ze 
daarvoor al verschillend waren, en het Belgische parlement moest beide definiëren om te 
vermijden dat de uitvoerende macht één van beide zomaar kon devalueren.  Zie Persoonlijk 
archief De Voghel.  02.11.1959, s.a., nota aangaande het memorandum over de Belgisch-
Kongolese monetaire samenwerking. 

120 De juridische dienst van de NBB zelf wees erop dat bijvoorbeeld de aankoop van biljetten 
door de NBB, die in het kader van de conventie kon gebeuren, een nieuw statuut voor de 
Kongolese munt noodzakelijk maakte.  Over enkele maanden werd Kongo onafhankelijk en 
daaruit bleek al genoeg dat het om verrichtingen met het buitenland zou gaan.  Zie 
DC 23.02.1960. 

121 DC 27.01.1960. Tijdens de besprekingen over de conventie tussen NBB en BCCBRU 
preciseerde Martin dat de Kongolese frank uit juridisch oogpunt zelfstandig was, maar in 
economisch opzicht in ruime mate verbonden met de Belgische frank.  De nieuwe Belgische 
wet die de pariteit van de Kongolese frank zou bepalen, zou ook de pariteit met de Belgische 
frank bevestigen maar tegelijk verhinderen dat deze notering van de ene op de andere dag 
per decreet werd gewijzigd. 

122 G. Kwanten, August-Edmond De Schryver 1898-1991. Politieke biografie van een gentleman-staatsman 
(KADOC-Studies 27), Leuven, 2001, p. 530. 

123 Kwanten, p. 532. 
124 Kwanten, p. 542. 
125 Etambala, p. 125 e.v. 
126 Kwanten, p. 539. 
127 W. Ugeux, "A propos de deux Tables Rondes", in: Civilisations (1960), pp. 327-337, pp. 334-

335; I. Ndaywel è Nziem, Histoire générale du Congo. De l'héritage ancien à la République 
Démocratique, Paris-Bruxelles, 1998, pp. 551-552. 

128 Ugeux, pp. 336-337. 
129 Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie. Brief Brussel, 02.03.1960, De Voghel aan 

R. Scheyven.  De privé-sector werd eerst in een tweede etappe betrokken bij het overleg en 
pas in een derde etappe kwamen de Kongolezen erbij.  Dit schrijven vormde het eerste 
tussentijds verslag aan Scheyven van de commissie ter voorbereiding van de economische 
rondetafelconferentie. 

130 Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie. Brief Brussel, 02.03.1960, De Voghel aan 
R. Scheyven. 

131 Ze was samengesteld uit vertegenwoordigers die waren aangewezen door de Ministerraad uit 
instellingen en diensten van de openbare en halfopenbare sector, vakbonden, werkgevers en 
Kongolezen.  De Bank vaardigde met De Voghel erbij vijf mensen af.  Het totaal aantal 
leden bedroeg vierenzestig.  Slechts acht leden waren Kongolezen.  De vertegenwoordigde 
Belgische organen waren o.a.  de NBB, de BCCBRU, de Bankcommissie, het kabinet van de 
eerste minister, de ministeries die zich bezighielden met de Afrikaanse Zaken, Economische 
Zaken, Buitenlandse Zaken, Financiën, Communicatie, Sociale Voorzorg, Arbeid, het 
Planbureau, de Universiteiten van Leuven, Lovanium en Elisabethstad, het Institut de 
Sociologie Solvay, de Société Minière de Kasaï, de Union Minière du Haut-Katanga, het 
Kongolese Tienjarenplan, vakbonden en nog enkele andere.  De andere mensen van de 
Bank waren directeur de Strycker, Baudewyns en Thielemans van de Studiedienst, Jacques de 
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Groote van het door de NBB waargenomen BLIW. De Strycker was meer bepaald actief bij 
de bestudering van de monetaire problemen, terwijl Thielemans en de Groote het 
secretariaat verzorgden.  Zie Persoonlijk archief De Voghel. Document de Travail de la 
Commission instituée pour préparer la Conférence économique et sociale.  [zonder datum, maar wel in 
handschrift bovenaan p. 1: 15.08.1960]. Bij de samenstelling van de commissie lijken ook 
ideologische en taalevenwichten een rol te hebben gespeeld.  Zie Persoonlijk archief De 
Voghel. s.d., Propositions pour la composition de la commission.  Zie ook Ugeux, p. 335 en 
J. Brassinne, 'Les "conseillers" des délégations congolaises à la Conférence de la Table 
Ronde (20 janvier-20 février 1960)', in: Recueil d'études Congo 1955-1960 (Académie Royale des 
Sciences d'Outre-Mer), Bruxelles, 1992, pp. 123-163, 150-151. 

132 Kwanten, pp. 551-553.  Op 29 juni 1960, aan de vooravond van de Kongolese 
onafhankelijkheid, ondertekenden beide partijen het Vriendschapsverdrag.  Ten gevolge van 
de crisis die kort daarna uitbrak, ratificeerden ze het nooit. 

133 Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie. Brief Brussel, 14.03.1960, De Voghel aan 
de Strycker. 

134 Persoonlijk archief De Voghel. Brief Brussel, 28.03.1960, De Voghel aan Scheyven; Idem.  
Correspondentie. Brief Brussel, 31.03.1960, De Voghel aan Eyskens.  In een brief van 
De Voghel aan Scheyven van 01.04.1960 was er sprake van nog een aangepast tussentijds 
rapport: "Je vous remets ci-incluse une nouvelle édition du rapport intérimaire après mise au point de la 
plupart des protocoles."  Zie Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie. Brief Brussel, 
01.04.1960, De Voghel aan Scheyven. 

135 DC 15.03.1960. 
136 DC 15.04.1960.  Een dergelijke verruiming van de voorschotten kon op grond van artikel 2 

van de overeenkomst van 14 september 1948 betreffende de voorschotten van de Bank aan 
de Staat, dat bepaalde dat bijzondere omstandigheden toelieten een in een speciale 
overeenkomst te bepalen bijkomende marge ter beschikking te stellen van de openbare 
schatkist. 

137 DC 26.04.1960. 
138 RR 29.06.1960. 
139 Persoonlijk archief De Voghel. Nota van 24.10.1988, p. 5. 
140 Deze laatste zou afgewikkeld worden voor twintig procent in contanten en voor tachtig 

procent in de vorm van het verlenen van waarborgen. Zie DC 29.03.1960. 
141 Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie. Brief Brussel, 15.04.1960 van De Voghel 

aan Scheyven; Persoonlijk archief De Voghel. Commission instituée pour préparer la Conférence 
économique et sociale.  Rapport intérimaire présenté par M. De Voghel, président, à M. Le Ministre 
Scheyven.  A. Avant-projet de Convention générale d'assistance technique et de coopération économiqe  
B. Avant-projets de protocoles annexés à la Convention générale  C. Notice explicative de la Convention 
(3 volumes). 

142 Ze bestond uit een veertigtal afgevaardigden van de Kongolese leiders, acht 
vertegenwoordigers van de Belgische werkgevers- en vakbondsorganisaties, een delegatie 
van het Belgisch parlement bestaande uit tien volksvertegenwoordigers en tien senatoren, de 
permanente regeringsafvaardiging gevormd door August De Schryver, Raymond Scheyven, 
Pierre Harmel en René Lefèbvre.  Vice-eerste minister Albert Lilar was voorzitter.  Het 
uitvoerend college, een soort van Kongolese voorlopige regering, wilde liever in Leopoldstad 
de onafhankelijkheid voorbereiden en vaardigde de Kongolese experts van de Commissie -
De Voghel af.  Zie Persoonlijk archief De Voghel. Nota van 24.10.1988, pp. 6-7 en 
G. Eyskens, De memoires (J. Smits ed.), Tielt, 1993, pp. 566-567.  Eyskens geeft wel als 
begindatum 26 april op. 

143 Kasavubu bijvoorbeeld, de toekomstige eerste president van de nieuwe staat, wilde alleen 
maar het Kongolese vermogen inventariseren en er een beheersplan voor opstellen.  Daarna 
zou de Kongolese regering wel zien wat ermee te doen.  België daarentegen wenste garanties 
te verkrijgen op economisch en financieel vlak.  Eyskens wilde de principes vastleggen op 
basis waarvan na 30 juni met de Kongolese regering kon worden onderhandeld.  Er moest 
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een ruime gedachtewisseling plaatsvinden over af te sluiten verdragen met betrekking tot 
technische bijstand en economische samenwerking.  Zie Eyskens 1993, pp. 566-567. 

144 Etambala, pp. 73 en 137. 
145 Persoonlijk archief De Voghel. Document n°186.  15 mai 1960.  Texte des résolutions de la 

Conférence économique, financière et sociale.  Bruxelles: avril-mai 1960; DC 06.05.1960. 
146 Persoonlijk archief De Voghel.  Nota van 24.10.1988, pp. 12-13. 
147 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/5. Map: Table Ronde-Garanties économiques. 

Brussel, 02.05.1960, Mémorandum.  Dit handelde over het verslag van Th. Basyn.  
148 DC 03.05.1960.  Hier is ook sprake van de bereidheid van Black om de Wereldbank 

leningen aan de ontwikkelingsmaatschappij te laten toestaan door de aankoop van obligaties 
voor de financiering van welbepaalde investeringen.  In het memorandum van Basyn is daar 
echter niets over te vinden. 

149 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/3. Brief Washington, 23.02.1960, 
van Campenhout aan Ansiaux. 

150 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/4. Th. Basyn, Memorandum van 12.05.1960.  
Alleen de ontwikkelingsmaatschappij zou de nodige kapitalen kunnen lenen.  Maar zowel de 
autofinanciering als de kapitaalinvoer waren alleen gewaarborgd als er een klimaat van 
vertrouwen heerste.  België kon alvast bijdragen aan de kosten van de door Kongo 
gevraagde technici, werken, zendingen en studies. Het kon financiële hulp bieden, die voor 
1960 te dekken viel met het nog niet gebruikte saldo van het Hulpfondsbudget voor dat jaar.  
Zie Persoonlijk archief De Voghel. [zonder datum, maar wel in handschrift bovenaan p. 1: 
15.08.1960], Document de Travail de la Commission instituée pour préparer la Conférence Economique et 
Sociale, pp. 10-13 en 24.  De ontwikkelingsmaatschappij bood echter niet alleen voordelen 
voor beide landen.  België zou een fonds moeten aanleggen van in totaal vijftien miljard 
frank, waarvan tijdens de drie jaren 1960-1962 telkens slechts één miljard zou kunnen 
worden vrijgemaakt.  De overige twaalf miljard zouden een blijvende garantie vormen voor 
de maatschappij.  Deze investering van omgerekend 300 miljoen dollar was 
verhoudingsgewijs vergelijkbaar met de grootste kredieten die door de Verenigde Staten en 
de USSR aan andere ontwikkelingslanden toegestaan werden.  Kongo van zijn kant moest de 
aandelenportefeuille samen met België beheren.  België was dan tenminste verzekerd van 
een goed bestuur en van het feit dat de aandelenportefeuille een tegenwicht voor zijn eigen 
inbreng vormde.  Op de beperkte garantie die België leverde voor de ontwikkelings-
maatschappij zouden houders van de niet door België gegarandeerde koloniale schuld ook 
geen beroep kunnen doen.  Kongo kon op zijn beurt zijn economische ontwikkeling 
bekostigen en het beheer van de portefeuille kon ingeschakeld worden in een ontwikkelings- 
en expansieprogramma dat de Kongolese regering zelf uitstippelde.  Om het verwijt te 
ontkrachten dat België via deze instelling zijn controle over de Kongolese economie behield, 
was het bereid om statutair te laten bepalen dat de bedrijfsvoering alleen met wederzijdse 
instemming kon gebeuren.  Zie Persoonlijk archief De Voghel. [zonder datum, zonder 
auteur, maar waarschijnlijk wel door en/of voor De Voghel geschreven], La Société de 
Développement Belgo-Congolaise.  

151 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/3. Map: Congo divers. Mei 1961, Edouard 
Dervichian, Confidentiel.  Mémorandum concernant les problèmes économiques et financiers du Congo. Op 
1 april 1960 circuleerde bijvoorbeeld het valse gerucht dat de Kongolese frank met een 
derde gedevalueerd ging worden, al had de kapitaalvlucht op zo'n signaal niet gewacht.  Zie 
A. Rubbens, « L'incubation de la fièvre sécessionniste du Katanga » in : Recueil d'études. Congo 
1955-1960 (Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer), Bruxelles, 1992, p. 353. 

152 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. september 1960, IMF, The report of the 
Fund mission on the economic situation of the Congo is attached for the information of the Executive 
Directors, pp.  25-31. 

153 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/6. Brief 30.09.59, Eyskens aan Ansiaux en 
DC 24.03.1960. 

154 Volgens een communiqué van het BLIW zouden rekeningen in Belgische frank van 
Kongolese ingezetenen bij Kongolese banken volledig beschikbaar blijven.  Maar de 
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opbrengst van uitvoer zou niet meer op deze rekeningen, maar wel op de rekeningen van de 
Kongolese banken bij Belgische banken moeten worden gestort, inclusief de opbrengst van 
aan het buitenland verkochte en in Belgische frank te betalen exportproducten.  De betaling 
van Kongolese lopende of andere gerechtvaardigde betalingen gebeurden via deze 
rekeningen en eveneens onder controle van het BLIW.  Sommen afkomstig uit Kongo 
mochten ook niet meer op de particuliere rekeningen worden overgebracht zonder de 
toestemming van het BLIW.  De Kongolese ingezetenen konden dan weer wel bedragen 
ontvangen van Belgische of buitenlandse ingezetenen en mochten er met uitzondering van 
exportopbrengsten onbeperkt over beschikken.  Er werden wel uitzonderingen op deze 
restricties toegestaan: onder meer mocht er 10.000 frank per maand en per gezin 
getransfereerd worden naar de BLEU.  Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 
9.1/3. [s.d., van de regering], Communiqué en [s.d., s.a.], Projet Communiqué de presse (het eerste 
is vager dan het tweede);  [s.d.], Institut Belgo-Luxembourgeoise du Change. Communiqué 
(toelichting bij de vorige); R. Simonis, 'Les règlements internationaux de 1939 à nos jours. 
Quatrième partie: la période 1959 à 1971' (Revue de la Banque, jg. 50 (1986), nrs 8-9), p. 90. 

155 Zie brief Brussel, 07.04.2002, M. Demaret (voormalig lid van de dienst Wisselreglementering 
- d.i. deviezenreglementering - van de Bank) aan W. Pluym. 

156 Simonis 1986, p. 90. 
157 De BIB zou daartoe voor 20 miljoen dollar, zijnde één miljard frank, aan Belgische 

schatkistbons van de BCCBRU op zes maanden en tegen een nettorente van 4,5 procent 
door bemiddeling van de NBB herdisconteren.  Deze bons moesten wel gedekt zijn door de 
verbintenis om hen twee dagen voor hun vervaldag terug te kopen en, voor het geval dat dit 
niet zou doorgaan, nog eens gedekt door het engagement van de Bank hen één dag voor het 
vervallen te kopen.  Op de vervaldag zou de Bank de bon dan aanbieden bij de Kongolese 
schatkist en wanneer deze niet betaalde, zou het verschuldigde bedrag dezelfde dag nog van 
de rekening van de Belgische schatkist worden afgehouden. De terugbetaling van de lening 
werd dus gegarandeerd door een cascadesysteem van aansprakelijkheden.  De Bank zou het 
beheer van de bons kosteloos waarnemen.  Ansiaux ging met de voorwaarden van de BIB 
akkoord.  Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/3. Telegram 16.05.1960, BIB 
(Bazel) aan NBB en telex 18.05.1960, Ansiaux aan BIB. Een deel van deze prefinanciering 
moest dienen om 10 miljoen dollar aan schatkistbons op de vervaldag, 30 juni 1960, terug te 
betalen.  Minister van Financiën Van Houtte wilde alleen met het oog op de buitengewone 
situatie ingaan op de voorwaarden, maar vroeg dat de BIB duidelijk zou gemaakt worden dat 
het geenszins een precedent kon zijn.  Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/3.  
Brief Brussel, 19.05.1960, Van Houtte aan Ansiaux en brief Brussel, 19.05.1960, Ansiaux aan 
BIB; Idem. Copies lettres.  Brief Brussel 19.05.1960, Ansiaux aan Van Houtte; BIB. Dossier 
2/93e. 

158 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/3. Brief Brussel, 17.06.1960, Ansiaux aan 
Scheyven.  Op 24 juni kon Scheyven aan Ansiaux melden dat de Kongolese schatkist aan de 
NBB 6 miljoen dollar, die voortkwamen van een lening van 10 miljoen dollar bij de Banque 
Belge Ltd in Londen, afstond tegen betaling van de tegenwaarde in Belgische franken op 
27 juni 1960.  Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/3. Brief Brussel, 
24.06.1960, Scheyven aan Ansiaux en Brussel, 27.06.1960, Ansiaux aan Scheyven. 

159 Etambala, pp. 165 en 172. 
160 Etambala, pp. 178-181. 
161 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/3. Map: Problèmes de trésorerie de la République 

du Congo.  07.07.1960, Mémorandum de la réunion tenue le 6 juillet 1960 au cabinet du Ministre des 
Finances, à 16 heures.  DC 05.07.1960 en 08.07.1960. 

162 NBB, De fraaie frank. Belgische munten en biljetten sedert 1830, Bruxelles, 1989, pp. 280-281. 
163 NBB. Archieven SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/3. Brief [s.l., s.d.], Bolongo aan Ansiaux. 
164 Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie. Brief Brussel, 01.08.1960, De Voghel aan 

E. Masquelier; Annexe au Procès-Verbal de la séance du Conseil de Régence du 20 juillet 1960. 
165 Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie. Brief Brussel, 12.08.1960, De Voghel aan 

New York Herald Tribune. 
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166 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/3. Brief Washington, 12.08.1960, 

L. Scheyven (Belgische ambassade in Washington ) aan Ansiaux en 12.08.1960, Note très 
confidentielle; brief Brussel, 13.08.1960, P. de Bonvoisin (voorzitter van de bank van de Société 
Générale en van haar dochteronderneming de Banque du Congo Belge) aan Ansiaux en 
Mémorandum.  Banque Centrale du Congo et du Ruanda-Urundi/Banque du Congo.  Het ging om 
informatie die de Belgian American Banking Corporation in New York de dag daarvoor had 
doorgebeld. 

167 Simonis 1986, pp. 90. 
168 DC 19.07.1960. 
169 Simonis 1981, p. 51. 
170 Zie voor deze operatie, haar uitvoering en reglementaire aanpassingen: DC 12.07.1960, 

15.07.1960, 19.07.1960, 20.07.1960, 26.07.1960, 27.07.1960, 29.07.1960, 02.08.1960 en 
05.08.1960. 

171  Simonis 1986, pp. 90-91. 
172 Die verstrenging hield in dat alle ontvangsten van de Kongolese economie werden 

gecentraliseerd op de rekening van de BCCBRU bij de NBB en alle individuele toelatingen 
voor persoonlijke transfers werden opgeheven. Er werd wel in uitzonderingen voorzien.  De 
Kongolese beslissing van 03.08.1960 werd slechts tien dagen later in Europa vernomen: de 
dertiende augustus werd de BCCBRU op de hoogte gebracht.  Zie Simonis 1981, p. 52. 

173 Pas op 18 augustus 1960 liet de Kongolese minister van Financiën Nkayi aan zijn Belgische 
ambtsgenoot Van Houtte weten dat bij regeringsbesluit van 3 augustus 1960 alle betalingen 
van Kongo naar het buitenland in buitenlandse valuta's waren opgeschort. De lopende 
betalingen zouden alleen nog afgehandeld worden indien ze waren opgedragen voor 
15 augustus en de goedkeuring van het BLIW hadden gekregen volgens de tot dan geldende 
criteria. De Belgische en Luxemburgse banken zouden op naam van de Kongolese banken 
rekeningen in Belgische frank openen onder de naam 'Kongolese bilaterale rekeningen' 
('comptes congolais bilateraux').  Voor alle andere ingezetenen van Kongo ging het om 'financiële 
rekeningen'.  Betalingen voor invoer vanuit Kongo in de BLEU en voor diensten geleverd 
aan ingezetenen van deze Unie, kapitaaloverdrachten en de opbrengst van de verkoop van 
Amerikaanse en Canadese dollars en verschillende Europese munten die officieel genoteerd 
stonden op de gereglementeerde valutamarkt van de BLEU in Brussel kwamen op deze 
bilaterale rekeningen.  Anderzijds zou ook de betaling voor de export van de Unie naar 
Kongo over deze bilaterale rekeningen lopen.  Kongolese ingezetenen mochten tot 
100.000 frank per transactie giften en steun bieden aan ingezetenen van de Unie.  De 
opbrengst van de verkoop van deviezen op de vrije markt van de BLEU konden de 
financiële rekeningen stijven.  De handel tussen de Unie en Kongo zou bovendien aan 
vergunningen onderworpen worden.  Per brief van 19 augustus (en op 20 augustus 
overhandigd) meldde Ansiaux aan minister van Financiën N'Kayi  dat het Kongolese 
verzoek was ingewilligd: alle transfers naar Kongo opgedragen na 16 augustus 1960 en die 
naar Ruanda-Urundi na 1 september 1960 waren geschorst en de handel met deze gebieden 
had voortaan door middel van import- en exportvergunningen plaats.  Zie NBB. Archief 
SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/3. Brief Brussel, 19.08.1960, Ansiaux aan Nkayi.  
Eventuele overschotten van de circulatiebank van Kongo mochten omgezet worden in 
convertibele munten.  Vanaf 30 augustus 1960 moesten alle betalingen naar bilaterale landen 
geschieden via de bankrekeningen van deze landen.  Zie Simonis 1986, p. 92. 

174 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. IMF, 06.09.1960, The report of the Fund 
mission on the economic situation of the Congo is attached for the information of the Executive Directors, 
pp. 60, 64, 66 en 67. 

175 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/39. Brief Washington, 11.10.1960, 
van Campenhout aan Ansiaux. 

176 R. De Cadt, 'Enkele aspecten van de wisselreglementering in Kongo (Leopoldstad)', in: 
Economisch en Sociaal Tijdschrift, jg. 17 (1963), nr. 4, p. 309.  

177 De BCCBRU had in ruil voor een onderpand van acht ton goud bij de Federal Reserve een 
verhoging tot 1.425 miljoen van haar voorschotten bij de NBB verkregen.  Verder waren er 
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voor 1.800 miljoen aan dollartegoeden, waarvan 500 miljoen berustten bij Amerikaanse 
banken, en voor 600 miljoen Zwitserse franken.  Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. 
Doos 9.1/6. 20.07.1960, Dispositions à prendre concernant les réserves de la Banque Centrale du Congo 
Belge et du Ruanda-Urundi. 

178 Rechtstreekse briefwisseling of andere documenten daarover hebben we niet gevonden.  De 
bewering door L. De Witte, De moord op Lumumba, Leuven, 2000, p. 77, over het bericht dat 
de "Belgische centrale bank een krediet van 500 miljoen frank voor het regime had vrijgemaakt" is op zijn 
minst zeer misleidend.  De 'centrale bank' waarvan sprake in de aangehaalde telex van 
d'Aspremont Lynden van 28 september 1960 is niet de Bank, maar wel de BCCBRU.  
Bovendien heeft d'Aspremont Lynden blijkbaar niet uit eigen initiatief opdracht tot betaling 
van een krediet van 500 miljoen gegeven, maar de BCCBRU zelf heeft hem diverse keren 
gevraagd dat te mogen toekennen.  D'Aspremont Lyndens bevoegdheden in dezen worden 
verder in de tekst vermeld.  Het citaat zoals in de Franse vertaling is gewoon onjuist: «un 
crédit de 500 millions de francs belges est libéré par la Banque centrale au profit du régime». Het ging 
immers niet om Belgische maar wel om Kongolese franken.  Zie L. De Witte, L'assassinat de 
Lumumba, Paris, 2000, p. 77. 

179 De privé-banken hadden, zoals gezegd, in ruime mate op schatkistcertificaten ingetekend.  
Maar toen ze die niet terugbetaald kregen, dreigden ze hun loketten te sluiten als de 
BCCBRU hen niet hielp om overheidsobligaties en schatkistpapier  te mobiliseren.  Zie 
Simonis 1981, pp. 50-51. 

180 Belgisch Staatsblad van 11 juli 1960, nr. 165, wet van 28.06.1960, art.  2, p. 5304.  De 
Kongolese minister van Financiën Nkayi heeft eerst op 1 juli 1960 en dan nog eens op 
15 augustus 1960 respectievelijk tot 31 juli en 31 augustus 1960 aan minister Scheyven 
mandaat gegeven om alle courante operaties in het kader van het dagelijks beheer te blijven 
regelen.  Zie NBB. Archief BCCBRU. Map Z307. Brief Genève, 15.08.1960, Nkayi aan 
R. Scheyven.  Martin verwees in zijn brief van 23 september 1960 aan de minister van 
Afrikaanse Zaken trouwens naar de genoemde wet van 28 juni 1960. Een machtiging van de 
Kongolese regering voor d'Aspremont Lynden, die aantrad als minister op 2 september 
1960, werd wel niet door ons aangetroffen. 

 Zie ook NBB. Centraal archief. Juridische Dienst. Doos D 319. Dossier 1. Map: Lettre du 
Conseil de régence du 11/10/1960 au MINAFF et commentaires pour M. le Vice-gouverneur du 
13/10/60.  13.10.1960, Note pour M. le Vice-gouverneur.  Liquidation de la BCCBRU; idem. Map:  
Méthode pour rendre exécutoire le protocole d'application provisoire-6/9/1960. 06.09.1960  E. de 
Miomandre, Note pour M. le directeur de Strycker. Protocole d'application provisoire de la convention 
belgo-congolaise relative à la liquidation de la BCCBRU, p. 8.  Hier werd gesteld dat alleen een 
Belgisch-Kongolese conventie de structuur of activiteit van de BCCBRU kon wijzigen, 
terwijl dit volgens de eerste nota alleen kon d.m.v. een Belgische wet. 

181 Etambala, pp. 221-222, 228. 
182 C. Roossens, 'La Belgique et la sécession du Katanga', in: O. Lanotte e.a. ed., La Belgique et 

l'Afrique Centrale de 1960 à nos jours, (Collection 'Les livres du CRISP' n°243-245), Bruxelles, 
2000, pp. 117-118.  Hier wordt echter foutief en weinig precies gesproken over "avance de 
500 millions de francs à la Banque centrale de Léopoldville".  Zie ook NBB. Archief SD. Papieren 
Ansiaux. Doos 9.1/1. Brief Elisabethstad, 07.08.1960, d'Aspremont Lynden aan Eyskens. 

183 Ndaywel, p. 578. 
184 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. Brief Brussel, 02.08.1960, Martin aan 

Scheyven. 
185 DC 12.08.1960. De Belgische delegatie bestond uit Kervyn de Lettenhove, Neuman, NBB-

jurist Marx, Wertz, Devadder en Durieux, en de Kongolese delegatie uit mensen als de 
toekomstige gouverneur van de Banque Nationale du Congo Albert Ndele en Robert Triffin 
van het IMF. 

186 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1.  Map: Congo. Submap: Congo-Réglementation 
du change. 24.08.1960, Projet de convention. Projet de protocole annexé à la Convention relative à la 
liquidation de la Banque Centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi. Projet de protocole provisoire de la 
convention relative à la liquidation de la BCCBRU;  Genève, 21.08.1960, Groupe d'experts. 
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Rapport à la conférence. 1ère Révision; NBB. Centraal Archief. Papieren De Voghel.  Banque 
Centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi (09.07.06.00 E 595/7 [oorspr. nr. 46 C]). Projet de 
convention entre le Royaume de la Belgique et la République du Congo (paraphé le 24 août 1960); NBB. 
Centraal archief. Juridische Dienst. G 829.  Projet du 24 août 1960. Projet de convention entre le 
Royaume de Belgique et la République  du Congo; NBB. Centraal archief. Juridische Dienst D320.  
Genève. Convention parafé le 24 août 1960.  Projet de protocole annexé à la Convention relative à la 
liquidation de la Banque Centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi.  Projet de protocole provisoire de la 
convention relative à la liquidation de la BCCBRU.  Notulen van de vergaderingen van de Groupe 
d'experts; Genève, 21.08.1960, Groupe d'experts. Rapport à la conférence. 1ère Révision; Simonis 1981, 
p. 53. Ten onrechte gaat het volgens deze om 26.08.1960. 

187 NBB. Centraal Archief. Papieren De Voghel.  Banque Centrale du Congo belge et du Ruanda-
Urundi (09.07.06.00 E 595/7 [oorspr. nr. 46 C]). Rapport de convention liquidation Banque Centrale 
Congo. 

188 DC 19.08.1960. 
189 J.-C. Willame, Patrice Lumumba. La crise congolaise revisitée, Paris, 1990, pp. 268-271. 
190 Zie voor deze rol van de VN ook: NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/5. 

24.08.1960, Rapport d'activité sur l'opération civile des Nations Unies (organisation et travaux), pp. 19-
22; idem. 06.09.1960, Process Report No.2 on United Nations civilian operations in the Congo 
(summarize activities during the period 24 Aug.-3 Sept., 1960.), pp. 10-11; Simonis 1981, p. 53. 

191 Willame 1990, pp. 268-271. 
192 NBB. Archief SD. Copies lettres. Brief [Brussel], 31.08.1960, Martin aan Scheyven. 
193 DC 09.09.1960, bijlage: brief Brussel, 03.09.1960, Scheyven (nog in de hoedanigheid van 

minister van Economische en Financiële Zaken voor de Afrikaanse gebieden) aan Martin. 
194 DC 26.08.1960. 
195 RR 21.09.1960.  De wet van 28 juni 1960 had van de liquidatie een politieke kwestie gemaakt 

en daarom zag huisjurist van de Bank de Miomandre geen reden waarom de aandeelhouders 
met betrekking tot deze conventie moesten worden geraadpleegd.  Zie NBB. Centraal 
archief. Juridische Dienst. 05.09.1960, E. de Miomandre, Note pour M. le Vice-Gouverneur.  De 
algemene vergadering van aandeelhouders van de BCCBRU kon niet zelf tot de liquidatie 
van de bank besluiten, want de centrale bank was als instelling volgens publiek recht 
ondergeschikt aan de Belgische wetgever.  Zie DC 09.09.1960; NBB. Archief SD. Copies 
lettres. Brieven van Martin aan Scheyven en omgekeerd Brussel, 31.08.1960 en 03.09.1960. 

196 Rousseaux, pp. 93, 98-99.  Tekst van dit decreet ook in: NBB. Centraal archief.  Juridische 
Dienst. D 319/1.  Banque Centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi.  Submap: Instituts 
d'émission du Congo. 

197 Simonis 1981, p. 54. 
198 De Cadt, p. 310. 
199 NBB. Centraal Archief. Papieren De Voghel.  Banque Centrale du Congo belge et du Ruanda-

Urundi (09.07.06.00 E 594/5 [oorspr. nr. 42 C]). Voorontwerp brief Brussel, 11.10.1960 [het 
gaat dus om een voorlopige datering] van Martin aan de minister van Afrikaanse Zaken en 
brief Brussel, 12.10.1960, Martin aan De Voghel; 'Décret instituant le conseil monétaire du 
Congo et prévoyant la création d'une Banque Nationale du Congo et d'établissements de 
crédit aux agriculteurs, artisans et industriels congolais', in: Moniteur congolais, jg. 1, nr. 39 
(26.09.1960), pp. 2521-2522; DC.14.10.1960, bijlage: brief Brussel, 13.10.1960, Martin aan 
d'Aspremont Lynden. 

200 NBB. Centraal Archief. Papieren De Voghel.  Banque Centrale du Congo belge et du Ruanda-
Urundi (09.07.06.00 E 594/5 [oorspr. nr. 42 C]). Brief Brussel, 18.10.1960, De Voghel aan 
Martin. 

201 DC 18.10.1960, 21.10.1960 en 28.10.1960. 
202 NBB. Centraal Archief. Papieren De Voghel.  Banque Centrale du Congo belge et du Ruanda-

Urundi (09.07.06.00 E 594/5 [oorspr. nr. 42 C]). Brief Brussel, 24.10.1960, Zimmer (Belgisch 
Ministerie van Afrikaanse Zaken) aan de BRI, brief Brussel, 28.10.1960, Martin aan Ansiaux, 
brief Basel, 01.11.1960, BIB aan NBB; BIB. Dossier 2/93e. 
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203 Belgisch Staatsblad, 07.03.1961, nr. 56, pp. 1679-1687; Simonis 1981, pp. 53-54.  Blijkbaar was 

er toen sprake aan Belgische zijde om Katanga, dat een eigen centrale bank in de steigers had 
staan (cf. infra), het akkoord mee te laten goedkeuren en wel dringend gezien de belofte aan 
Kongo van een snelle Belgische goedkeuring.  NBB. Centraal archief.  Studiedienst A 257/6. 
Telegram 04.11.1960, Belgisch consulaat in Brazzaville aan 'belext bru'.  Het gaat om een 
bericht van Carbonnelle doorgestuurd door Dupret. 

204 Deze formaliteit was een voorwaarde om te kunnen overgaan tot de overdracht van de 
activa, die plaats had op het einde van diezelfde maand.  Op 31 augustus 1961 liepen de 
mandaten van het directiecomité van de oude centrale bank ten einde, hoewel hun 
bevoegdheden in principe al op 15 februari 1961 uitgedoofd waren.  Het liquidatiecomité 
zou ook na de transfers van de activa nog enkele jaren doorgaan met zijn activiteiten. Zie 
Simonis 1981, p. 57. Kongo en België wisselden de bekrachtigingsoorkonden van het 
vereffeningsakkoord van 15 november 1960 ten slotte op 15 december daarop uit.  Op 
3 maart 1961 meldde de BCCBRU aan de NBB dat haar vereffening was ingegaan.  Zie RR 
08.03.1961. 

205 NBB. Archief SD. Copies lettres. Note pour Monsieur le Ministre des Finances. Or de la Banque 
Centrale du Congo belge et du Ruanda-Urundi en dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique. 

206 AR 30.08.1961.  Het directiecomité van de NBB had in maart aan de Juridische Dienst 
opdracht gegeven om na te gaan of ze de BCCBRU en later het liquidatiecomité van deze 
instelling niet moest verzoeken om de voorschotten in rekening-courant bij de NBB en haar 
deelneming aan de gegarandeerde daggeldmarkt te handhaven.  Zie DC 07.03.1961.  De 
directie had op 10 maart beslist deze rekening voorlopig niet te sluiten.  Zie DC 10.03.1961. 

207 DC 11.08.1959. 
208 DC 24.05.1960. 
209 DC 23.09.1960. 
210 DC 03.02.1961. 
211 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/6. Brief Brussel, 14.03.1961, De Voghel aan 

Martin. 
212 DC 31.03.1961. 
213 DC 12.05.1961. 
214 Etambala, p. 192. 
215 DC 21 en 31.03.1961. 
216 Rousseaux, p. 93. 
217 DC 12.05.1961, 30.05.1961, 07.07.1961, 18.08.1961 en 19.01.1962. Het vereffeningscomité 

bepaalde ook dat de Monetaire Raad biljetten van de voormalige centrale bank kon uitgeven 
met een opdruk en dat het statuut van die biljetten natuurlijk wettelijk zou worden 
vastgesteld.  Op 9 januari 1962 had het directiecomité van de Bank zich bereid verklaard om 
de 100 Kongolese frank-briefjes te blijven drukken, mits een wijziging aan de clichés werd 
aangebracht zodat de biljetten de naam en handtekeningen van de BCCBRU niet meer 
zouden dragen en alleen in het Frans waren gesteld.  Hoewel de andere biljetten door 
Engelse drukkerijen werden aangemaakt, wilde de Bank deze dienst blijven verzekeren om 
de band die dit drukken creëerde niet te verbreken. Zie DC 09.01.1962. 

218 Persoonlijk archief De Voghel.  Mission de MM. R. Magdonelle et L. Plum, à Léopoldville. 
219 Kwanten, p. 554. 
220 NBB. Centraal archief. Dienst Internationale akkoorden. A753/6. 27.09.1960, L'incidence 

d'une rupture complète des relations économiques entre la Belgique et le Congo.  Dit rapport vermeldt 
geen auteur(s) of instelling en is waarschijnlijk niet afkomstig van de NBB, dus gaan we 
ervan uit dat het, zoals in J.-C. Willame, Eléments pour une lecture du contentieux belgo-zaïrois 
(CEDAF, Cahier 6, Série 2: Histoire, politique, droit, administration), [Bruxelles], 1988, p. 37 
vermeldt, van de Generale Maatschappij komt.  De ramingen van de budgettaire kost gingen 
er wel van uit dat drie miljard Belgische steun aan Kongo geschrapt werd.  Uit de 
betalingsbalansen, zoals gepubliceerd in het Tijdschrift voor Informatie en Documentatie van de 
NBB, blijkt dat voor de jaren 1956 tot en met 1959 de BLEU wat de transacties van 
goederen en diensten met Kongo en Ruanda-Urundi betreft een gemiddeld positief saldo 
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boekte van (afgerond) 11,9 miljard frank.  Ter vergelijking: voor de totale betalingsbalans 
van de BLEU bedroeg dit saldo voor goederen en diensten tijdens dezelfde periode 
gemiddeld (afgerond) 10 miljard frank per jaar.  Zie 'De betalingsbalans van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie in 1959', in: NBB, Tijdschrift voor Informatie en Documentatie, 
jg. 35 (juni 1960), vol. 1, nr. 6, pp. 306 en 314.  

221 DC 19.07.1960. 
222 RR 28.09.1960 en NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. 05.10.1960, 

R. Vandeputte, A l'attention de Monsieur Ponlot, Conseiller économique.  Note pour M. le Ministre des 
Finances; DC 04.11.1960 en 24.03.1961. 

223 DC 18.08.1961. 
224 NBB. Archief SD. Copies lettres. Brief Brussel, 03.02.1961, Ansiaux aan G. Feyerick (Vice-

voorzitter en administrateur van de Banque du Congo).  Belgische bedrijven met vestigingen 
in Kongo en de havenkringen van Antwerpen klaagden over deze maatregelen en vroegen 
om versoepelingen. Zie Papieren Ansiaux. Correspondentie 'Copies Jaunes'. Correspondance 
avec le Ministre des Finances 1969. Brief Brussel, 12.10.1960, Ansiaux aan Van Houtte. 

225 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/5. Brief Brussel, 06.10.1960, Ansiaux aan 
Wigny; 06.10.1960, Projet de Déclaration du Collège des Commissaires. 

226 Etambala, pp. 225-228. 
227 DC 23.12.1960, 30.12.1960, 20.01.1961, 21.03.1961 en 24.03.1961. 
228 R. Yakemtchouk, Aux origines du séparatisme katangais (Académie Royale des Sciences d'Outre-

Mer, Classe des Sciences Morales et Politiques, Mémoires in -8°, Nouvelle Série, Tome 50, 
fasc. 1), Bruxelles, 1988, pp. 157-167. 

229 Yakemtchouk, p. 107. 
230 Roossens, pp. 119-120. 
231 Yakemtchouk, p. 144. 
232 Parlementair onderzoek met het oog op het vaststellen van de precieze omstandigheden waarin Patrice 

Lumumba werd vermoord en van de eventuele betrokkenheid daarbij van Belgische politici. Verslag namens 
de onderzoekscommissie uitgebracht door de heren Daniel Bacquelaine en Ferdy Willems en mevrouw Marie-
Thérèse Coenen (Parlementaire stukken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
16 november 2001, Doc 50 0312/006), p. 521. 

233 NBB. Centraal Archief. Papieren De Voghel.  'Mission Kauch' (E595/5 [oorspr. nr. 44C]). 
10.01.1961, Kauch, A Monsieur H. Ansiaux, Gouverneur de la Banque Nationale.  Rapport provisoire 
sur la mission des délégués de la Banque Nationale de Belgique au Katanga. 

234 Persoonlijk archief De Voghel. '9.-Les pouvoirs central et provincial', in: Ministère des 
Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur.  Direction des relations Culturelles et de 
l'Information.  119 Textes et Documents. La Table Ronde, p. 12. 

235 DC 15.07.1960.  Tijdens de regentenraad van 29.06.1960 had de gouverneur al verklaard dat 
indien de Katangese afscheiding doorging daar, wat het monetaire regime en de 
muntomwisseling betrof, eenzelfde probleem als in Ruanda-Urundi zou rijzen. 

236 Rapport commissie-Lumumba, p. 57.  Telex 14.07.1960, Wallef aan Marthoz 
237 Rapport commissie-Lumumba, p. 61.  Nota 17.07.1960, d'Aspremont Lynden aan Tshombe. 
238 Rapport commissie-Lumumba, p. 62.  Telex 17.07.1960, d'Aspremont Lynden aan Eyskens. 
239 Eyskens 1993, p. 583 en Rapport commissie-Lumumba, p. 52. 
240 DC 22.07.1960.  Dit toont aan hoe nauw de Bank van meet af aan betrokken was bij de 

Belgische Katanga-politiek.  Op 19 juli 1960 had d'Aspremont Lynden na een bezoek aan 
Katanga gepleit voor de oprichting van een missie van technische assistentie.  Op 22 juli 
besloot de Ministerraad om zo'n missie te sturen.  Zie Lumumba-commissie, p. 52. Dus nog 
voor de eigenlijke oprichting, was de Bank er door de minister voor gepolst. 

241 NBB. Archief SD. Copies lettres. Brief Brussel, 01.09.1960, R. Scheyven aan Ansiaux. 
242 Annexe au Procès-Verbal de la séance du Conseil de Régence du 20 juillet 1960.  In het buitenland zou 

de heersende opinie zelfs geweest zijn dat Kongo voor België de essentiële factor voor zijn 
welvaart was.  Zie NBB. Centraal archief. Studiedienst B 422/7.  Brief Brussel, 20.09.1960, 
minister van Buitenlandse Handel [J. van Offelen] aan Ansiaux. 



Naar wijd en zijd 

 

459 

 
243 NBB. Centraal archief. Dienst Internationale akkoorden. A753/6. 27.09.1960, [Generale 

Maatschappij], L'incidence d'une rupture complète des relations économiques entre la Belgique et le Congo, 
pp. 34-35.  Van het geschatte cijfer van 12,2 miljard aan kosten voor het Belgische 
overheidsbudget diende nog wel drie miljard aan geschrapte steun aan Kongo te worden 
afgetrokken, zodat het maximale bedrag op iets meer dan negen miljard kwam.  Dat wil 
zeggen dat ook het minimumcijfer van 7,3 miljard eigenlijk maar op 4,3 miljard zou 
neerkomen.  Aan deze schattingen moet achteraf geen overdreven waarde worden gehecht, 
temeer daar de Generale t.a.v. deze kwestie geen onbevooroordeelde partij was.  Hier is het 
vooral van belang te zien wat enkele van de beweegredenen en bekommernissen van de 
toenmalige actoren waren. 

244 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. Brief Brussel, 08.08.1960, Kauch aan 
gouverneur. [d.i. waarschijnlijk Ansiaux, kan ook De Voghel zijn]. Kauch stelde voor dat de 
Staatsveiligheid werd ingeschakeld om over hem te informeren bij Interpol.  Zie NBB. 
Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. Brief Brussel, s.d., Kauch aan gouverneur [d.i. 
waarschijnlijk Ansiaux, kan ook De Voghel zijn]. 

245 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. Brief Londen, 25.08.1960, Barclays Bank 
D.C.O. aan L. Camu (Banque de Bruxelles). 

246 NBB. Centraal Archief. Papieren De Voghel.  'Mission Kauch'. A Monsieur H. Ansiaux, 
gouverneur de la Banque Nationale.  Rapport provisoire sur la mission des délégués de la Banque.  Tot dit 
bezoek van Kauch was door de Bank al principieel beslist op 22 juli 1960.  Op 20 juli had de 
regering gevraagd om mensen te detacheren voor een missie in Katanga, maar voorlopig was 
de regering nog niet overgegaan tot daadwerkelijke actie.  Op vraag van directeur Neuman 
van de BCCBRU werd er ook een ambtenaar van het BLIW naar Leopoldstad afgevaardigd.  
Zie DC.22.07.1960 en 02.08.1960.  Op te merken valt dat het voorstel van d'Aspremont 
Lynden aan de Premier tot het sturen van een missie van technische assistentie dateert van 
19 juli, terwijl de Ministerraad pas op 22 juli de beslissing ertoe nam.  Zie Rapport 
commissie-Lumumba, p. 52. 

247 F. Cracco, Curriculum vitae.  Opgesteld door François Cracco zelf en ons ter beschikking 
gesteld door zijn zoon, dhr. Francis Cracco. 

248 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos  9.1/1. Telex Elisabethstad, 06.08.1960, nr. 556, 
Kauch (via Belgisch consulaat) aan Ansiaux. Ansiaux stelde aan Kauch Georges Janson of 
Jacques de Groote van de NBB als economisch adviseur voor.  Zie NBB. Archief SD. 
Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. Ontwerp voor telex s.d., Ansiaux aan Kauch en als antwoord 
op telex nr. 556 van Kauch. Later meldde Kauch dat 'Cr.' [Cracco] een goede hulp zou zijn 
voor d'Aspremont Lynden, maar Kauch begreep de bezwaren (welke dat waren, is niet 
duidelijk).  G. Janson, ambtenaar van de NBB buiten kader en financieel adviseur van de 
Belgische afvaardiging bij de OESO in Parijs, was trouwens ook een goede keuze.  Zie NBB. 
Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. Brief s.l., 08.08.1960, Kauch aan Ansiaux. 
Daarna vroeg Kauch nog eens om een economische medewerker voor d'Aspremont Lynden 
en stelde nu weer Pierre Coenraets van de Bank voor.  Zie NBB. Archief SD. Papieren 
Ansiaux 9.1/1. Brief Brussel, s.d., Kauch aan gouverneur [d.i. Ansiaux of De Voghel]. 

249 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. Brief Elisabethstad, 07.08.1960, 
d'Aspremont Lynden aan Eyskens. 

250 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. Telex Elisabethstad, 07.08.1960, 
Dervichian (via Belgisch consulaat) aan de eerste minister en de gouverneur. 

251 Moniteur katangais, 15.08.1960, pp. 10-20.  
252 NBB. Centraal archief. Dienst Internationale akkoorden 745/2. Submap zonder titel.  

Brussel, 07.03.1963, chef Departement Buitenland, Note pour le Monsieur le Directeur de Strycker 
en s.l., s.d., R. Demol, P. Kitambala en A. Van Roey, Rapport détaillé concernant les circonstances de 
la reprise de la Banque Nationale du Katanga par le Conseil Monétaire de la République du Congo, p. 17. 

253 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. Brief s.l., 08.08.1960, Kauch aan Ansiaux; 
Idem. Centraal archief. Dienst Internationale akkoorden. A756/3. Projet de loi. Création de la 
Société d'Expansion Economique du Katanga.  In het verslag van de parlementaire 
onderzoekscommissie naar de moord op Lumumba, p. 571, is sprake van een ontwerp voor 
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een 'société d'expansion économique' van Hubert Ansiaux in het archief van de UMHK.  Het 
kapitaal van die Société d'Expansion Economique du Katanga bedroeg uiteindelijk 
50 miljoen, waarvan 24 miljoen van de UMHK. Deze was aanvankelijk begonnen met een 
ondersteuningsfonds in augustus 1960 om de lokale economie te ondersteunen. België 
kwam zijn belofte om nog eens 50 miljoen in de maatschappij te storten niet na. In 
november 1961 had de expansiemaatschappij al voor 78.813.000 KF aan kredieten 
toegestaan. Zie AMSAB-Centrum Major. Papieren Major. 702. s.a., Elisabethville, 
03.11.1961, Rapport sur la situation au Katanga. 

 Ondertussen hield de Féron zich rustig en werkte hij aan zijn onmiddellijke financiële 
belangen. Concurrerend adviseur John Ganshof van der Meersch was door hem 
voorbijgestoken. 

254 DC 09.08.1960. 
255 Cool sluisde zelf wel geld uit een geheim fonds van de Belgische regering door naar de 

christelijke vakbeweging in Leopoldstad. Zie Rapport Lumumba-commissie, pp. 441 en 445. 
256 RR 10.08.1960. 
257 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/3. Brief Brussel, 10.08.1960, Ansiaux aan 

Van Houtte. 
258 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. Telegram Marthoz aan Robiliart en 

doorgestuurd naar Ansiaux op 11.08.1960. 
259 Nog voor de onafhankelijkheid had de Bank aan de UMHK al uitzonderingen toegestaan op 

de toen geldende deviezenreglementering. Zie NBB. Archief SD. Copies lettres. Brief 
Brussel, 15.04.1960, Ansiaux aan H. Robiliart (afgevaardigd beheerder UMHK). 

260 DC 12.08.1960 en 16.08.1960. 
261 DC 19.08.1960; NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. Brief Brussel, 22.09.1960, 

de Strycker aan Kauch.  In deze brief is echter sprake van 208 miljoen.  Ook Robert 
Rothschild, Belgisch ambassadeur en d'Aspremont Lyndens plaatsvervanger als hoofd van 
Mistebel, meende dat tegen de Katangese houding voor het ogenblik niets in te brengen viel. 

262 DC 23.08.1960, 16.09.1960 en 23.09.1960; NBB. Archief SD. Copies lettres. Brief Brussel, 
23.08.1960, Ansiaux aan P. Gillet (President UMHK).  Na storting door de UMHK van 
77 miljoen op 3 augustus bleef nog een te betalen som van 208.801.436 frank over.  De 
onderhandelingen, waarvan het einde volgens Ansiaux het best afgewacht werd, gingen over 
het vrij ter beschikking stellen van de tegenwaarde van dit bedrag in Kongolese franken aan 
de zetel van de UMHK in Elisabethstad.  Het voorlopig bij de NBB geplaatste geld kon 
voor Ansiaux zonder probleem op korte termijn worden belegd in geviseerde bankaccepten.  
Of er daadwerkelijk gestort is, blijft onduidelijk. 

263 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/3. Brief Brussel, 10.08.1960, Ansiaux aan 
Van Houtte; Idem. Copies lettres. Brief Brussel, 10.08.1960, Van Houtte aan Ansiaux en 
brief Brussel, 25.08.1960, Ansiaux aan Van Houtte.  

264 Zie de correspondentie van de BCCBRU over de overname van de zetel in Elisabethstad en 
de rekeningen bij deze instellingen: NBB. Archief SD. Copies lettres.  Brieven Elisabethstad, 
15.09.1960, Kibwe aan vertegenwoordiger BCCBRU-Elisabethstad; Brussel, 27.09.1960, 
BCCBRU-Elisabethstad aan directie BCCBRU; Brussel, 28.09.1960, Martin aan De Voghel 
en Brussel, 30.09.1960, De Voghel aan Martin. 

265 DC 02.09.1960. 
266 NBB. Archief SD. Copies lettres.  Brieven Elisabethstad, 23.09.1960, Ministerie van 

Financiën Katanga (Kibwe en Rothschild) aan NBB, Brussel, 25.10.1960, Harmel aan 
Ansiaux en Brat (directeur NBB) aan d'Aspremont Lynden (deze laatste met opmerkingen in 
handschrift van Ansiaux). 

 De transacties via deze rekening 'B' blijken niet meer achterhaald te kunnen worden wegens 
de gebruikelijke vernietiging van rekeningstaten na dertig jaar in de Bank.  

267 DC 23.08.1960. 
268 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. 2 brieven [Brussel?], 26.08.1960, Kauch 

aan gouverneur [d.i. waarschijnlijk Ansiaux, kan ook De Voghel zijn]. 
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269 De vergoeding voor de personeelsleden van de Bank, die bestond uit het salaris zoals in 

Brussel uitbetaald met daarbovenop 800 tot 1.000 frank per dag, vond Kauch onvoldoende 
voor degenen die zich naar een Katanga in revolutionaire toestand begaven, al vroeg hij voor 
zichzelf geen dagvergoeding.  Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. Brief 
s.l., 29.08.1960, Kauch aan gouverneur [d.i. waarschijnlijk Ansiaux, kan ook De Voghel zijn].  
Zie ook: NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. Brief s.l., 30.08.1960, Kauch aan 
gouverneur [d.i. waarschijnlijk Ansiaux, kan ook De Voghel zijn]. 

270 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. Brief s.l., 01.09.1960, Kauch aan Ansiaux. 
271 DC 02.09.1960. d'Aspremont Lyndens kabinetschef had gevraagd dat ambtenaren van de 

Bank Pierre Gillieaux, regent van de BCCBRU, in Leopoldstad bij zouden staan en er samen 
met de UNO en de regering van de republiek Kongo naar een oplossing zouden zoeken 
voor de financiële en deviezenproblemen van de bedrijven.  Toch zou de Bank, in een geest 
van samenwerking, de lonen en vergoedingen die normaal werden uitgekeerd alsook de 
verzekeringspremies voor haar rekening nemen, terwijl alleen de reis- en verblijfskosten ten 
laste van de Staat vielen. Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. Brief 
Brussel, 05.09.1960, Ansiaux aan d'Aspremont Lynden. 

272 RR 07.09.1960.  Cool, die gewaarschuwd had voor het spelen van de Katangese kaart, was 
nochtans aanwezig, Renard niet. 

273 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. 'Mission Kauch'. Brief 10.09.1960, Kauch aan 
gouverneur [d.i. De Voghel of Ansiaux]. 

274 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. Brief Elisabethstad, 18.09.1960, Kauch 
aan Rothschild. 

275 NBB. Centraal Archief. Papieren De Voghel.  'Mission Kauch'. A Monsieur H. Ansiaux, 
gouverneur de la Banque Nationale.  Rapport provisoire sur la mission des délégués de la Banque. 

276 Roossens, p. 117. 
277 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. 'Mission Kauch'. Brief 10.09.1960, Kauch aan 

gouverneur. [d.i. De Voghel. of Ansiaux]; NBB. Centraal Archief. Papieren De Voghel.  
'Mission Kauch'. A Monsieur H. Ansiaux, gouverneur de la Banque Nationale.  Rapport provisoire sur la 
mission des délégués de la Banque; NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. Brief 
Elisabethstad, 18.09.1960, Kauch aan Rothschild. 

278 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. 'Mission Kauch'. Brief 10.09.1960, Kauch aan 
gouverneur [d.i. Ansiaux of De Voghel]. 

279 NBB. Centraal Archief. Papieren De Voghel.  'Mission Kauch'. A Monsieur H. Ansiaux, 
gouverneur de la Banque Nationale.  Rapport provisoire sur la mission des délégués de la Banque. 

280 In een gerechtelijk bevelschrift van 02.07.1962 wordt 'Van Roye' gespeld. Zie NBB. Centraal 
archief. Juridische dienst. G 829/7.  Van Roey zou zelfs deel hebben uitgemaakt van de 
directie van de BCCBRU-vestiging in Elisabethstad en werd op 26 januari 1961 via 
terugwerkendende kracht met ingang van 15 augustus 1960 tot directeur van de Banque 
Nationale du Katanga benoemd.  Zie J. Gérard-Libois, Sécession au Katanga (CRISP-INEP), 
Bruxelles-Léopoldville, 1963, p. 141. 

281 NBB. Centraal Archief. Dienst Internationale akkoorden. A756/6. Telegram (via Belgisch 
Consulaat Elisabethstad) Brussel, 14.09.1960, André [klaarblijkelijk gaat het hier om Pierre-
H.-F. André, chef van de Dienst Wisselreglementering] aan Kauch. 

282 NBB. Centraal archief. Studiedienst A 250/19. [Elisabethstad], 12.03.1961, Wens aan Kauch. 
283 Walter Baels was op 1 mei 1961 bij de Nationale Bank van Katanga juridisch adviseur 

geworden en op 1 september van dat jaar vice-gouverneur.  Aan dat ambt maakte de 
Katangese regering op 29 november daarop al een einde.  Dat was statutair niet alleen 
aanvechtbaar, maar bovendien ontving Baels niets van het hem verschuldigde salaris.  De 
juridische strijd daarover ging nog lang na zijn dood in 1964 door.  Zie NBB. Centraal 
archief. Juridische dienst. G829/7. Baels vreesde dat als de VN de zaak overnam in Katanga 
de situatie niet alleen in de schoenen van de Belgen, maar ook via hemzelf in die van de 
koninklijke familie zou worden geschoven.  Hij vroeg dat Wens ter plaatse een rapport zou 
maken, maar Ansiaux wilde Baels niet ontvangen.  Zie NBB. Centraal archief. Studiedienst. 
A250/19. Brief 14.12.1961, Kauch aan Ansiaux (met randbemerking van deze laatste). 
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 Buiten Van Roey waren ook een zekere P. Kitambala en R. Demol directeur van de bank.  

Beide laatste ondertekenden bv. op 10 juli 1962 als zodanig een brief.  Ze bleven tot aan het 
opdoeken van de bank in 1963 deze functie behouden.  Zie NBB. Centraal archief. Dienst 
Internationale akkoorden. 745/2. Map: Banque Nationale du Katanga 1960-1963. Submap: 
Congo. Katanga. Banque Nationale du Katanga. Correspondance, Télégrammes, P.V. Comité de direction.  
Brief Elisabethstad, 10.07.1962, P. Kitambala en R. Demol; Idem. Submap zonder titel. s.l., 
s.d., R. Demol, P. Kitambala en A. Van Roey, Rapport détaillé concernant les circonstances de la 
reprise de la Banque Nationale du Katanga par le Conseil Monétaire de la République du Congo.  

284 NBB. Centraal archief. Studiedienst. A 250/19. Brief Elisabethstad, 18.09.1960, [Kauch] aan 
Belgische ambassadeur [s.n.]. 

285 DC 13.09.1960.  Zie ook: NBB. Centraal archief.  Dienst Internationale akkoorden. 
A 756/6.  Telex Elisabethstad, 31.08.1960, Rothschild [Kauch] aan Premier (voor 
d'Aspremont Lynden), [NBB], Brussel, 01.09.1960, Projet de réponse au télégramme n° 483 de 
M. Rothschild, Consul général de Belgique à Elisabethville, Nota, s.a., s.l., s.d., A l'attention de M. le 
Gouverneur, telegram Brussel, 06.09.1960, de Strycker aan Kauch (via Belgisch consulaat); 
telex Elisabethstad (Belgisch consulaat), 10.09.1960, Kauch aan de Strycker; telex idem, 
12.09.1960, idem; telegram Brussel, 12.09.1960, de Strycker aan Kauch; telegram Brussel, 
14.09.1960, André aan Kauch.  

286 DC 16.09.1960.  Intussen moesten de mensen van de Bank in Katanga ter plaatse uitleggen 
wat een bilaterale rekening precies was en hoe ze functioneerde.  

287 DC 23.09.1960. 
288 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. Brussel, 22.09.1960,  Mémorandum.  

Relations entre la Banque Nationale de Belgique et la Banque Nationale du Katanga. 
 Een verzoek van de Belgolaise om 400.000 Duitse mark via het debet van de rekening van 

de Banque Nationale du Katanga op de gereglementeerde markt in Brussel te verkrijgen 
stuitte bij de Bank op een weigering.  De Bank stond naar eigen zeggen slechts voor de 
rekening van de Banque Nationale du Katanga in haar eigen boeken toe dat omwisselingen 
plaats vonden in andere valuta's dan Belgische en Katangese frank.  Voor de rekeningen bij 
privé-banken was dat niet geoorloofd.  Zie NBB. Centraal archief. Dienst Internationale 
akkoorden. 745/2. Map: Banque Nationale du Katanga 1960-1963. Submap: Congo. Katanga. 
Banque Nationale du Katanga. Correspondance, Télégrammes, P.V. Comité de direction.  [Brussel], 
06.03.1962, NBB aan BNK. 

289 Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie. Brief Brussel, 28.09.1960, De Voghel aan 
Van Houtte. 

290 Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie. Brief Brussel, 28.09.1960, De Voghel aan 
Van Houtte.  De brief van 3 september 1960 zelf werd in de archieven van de Bank 
vooralsnog niet aangetroffen.  

291 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/1. Brief Brussel, 22.09.1960, de Strycker aan 
Kauch.  Zo staat het er letterlijk: "la Banque Nationale de Belgique avait volontairement ignoré le 
problème de la légalité de la création de la Banque Nationale du Katanga." Een nota van de Juridische 
Dienst had er inderdaad geen twijfel over laten bestaan dat de Banque Nationale du Katanga 
een onwettige instelling was.  De Bank kon alleen een rekening openen met inachtneming 
van een aantal restricties: "La personnalité juridique de la Banque du Katanga étant contestable comme 
établissement public de droit congolais, la Banque, ce faisant, se bornait à recevoir des fonds et à les gérer pour 
compte et suivant les instructions d'un organisme pouvant se présenter comme gérant en fait les intérêts 
monétaires du Katanga, considéré comme province ou comme état.  Sur cette base juridique, la responsabilité 
de la Banque se trouvait à l'abri." (pp. 1-2); "Enfin, précaution capitale, il conviendrait d'écarter d'autorité 
tous ordres, câblés ou écrits, qui auraient pour effet de faire sortir des avoirs monétaires, relevant de la 
communauté katangaise, du circuit des comptes bancaires tenus, en Belgique ou à l'étranger, au nom de la 
Banque Nationale du Katanga." (p.2).  Ook werd geadviseerd geen enkele vorm van krediet 
i.v.m. deze rekening toe te staan.  Het is duidelijk dat het hier om een duistere en 
dubbelzinnige standpuntbepaling ging.  Zie NBB. Centraal archief. Juridische Dienst. 
G829/9 Sécession katangaise-R. U.  14.09.1960, E. de Miomandre, Service juridique.  Note pour le 
Comité de Direction; idem. 18.09.1960, Service juridique [ondertekend in naam van E. de 
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Miomandre, hoofd van de dienst], Note pour Monsieur le Vice-Gouverneur [met vermelding dat 
ze gezien is door directeur de Strycker]. 

292 DC 23.09.1960. 
293 Dat waren, buiten de genoemde, rekeningen bij: Credito Italiano in Milaan (rekening in 

Italiaanse lires), Deutsche Bank in Düsseldorf (rekening in Duitse marken), Canadian Bank 
of Commerce in Montreal (rekening in Canadese dollars), Standard Bank of South-Africa 
(rekening in Zuid-Afrikaanse ponden), Société Belgo-Congolaise in Brussel (rekening in 
Belgische 'bilaterale' franken).  In New York bezat ze een dollardepot onder de naam van de 
Banque du Congo in Elisabethstad.  

 De Katangese minister van Financiën stond per besluit van 20 november 1961 de Banque 
Nationale du Katanga toe om een Bureau de Change in Genève te openen, ter vervanging 
van een voorlopig bureau dat reeds op hetzelfde adres gevestigd was.  De Banque Nationale 
du Katanga vroeg aan dit bureau alle rekeningafschriften en de documenten in verband met 
voor haar gedane operaties te bezorgen.  Blijkbaar fungeerde het bureau dus als de Europese 
vestiging van de bank.  Zie NBB. Centraal archief. Dienst Internationale akkoorden. 745/2. 
Map: Banque Nationale du Katanga 1960-1963. Submap: Congo. Katanga. Banque Nationale du 
Katanga. Correspondance, Télégrammes, P.V. Comité de direction.  Brief Genève, 12.01.1962, B. 
Mupenda en R. Demol (Banque Nationale du Katanga) aan NBB met de circulaire als 
bijlage: Elisabethstad, 29.12.1961, A. Van Roey (Banque Nationale du Katanga). 

294 NBB. Centraal archief. Studiedienst A 250/19. Elisabethstad, 04.03.1961, Wens aan Kauch. 
295 NBB. Centraal archief. Dienst Internationale akkoorden. A756/6 09.12.1960, [s.a.], Note 

concernant les réserves de change de la Banque Nationale du Katanga.  Dat de maandelijkse 
deviezeninkomsten van Katanga in 1961 ook zo'n 800 miljoen tot 1 miljard bedroegen, met 
daartegenover circa 950 miljoen aan uitgaven, staat ook te lezen in: AMSAB-Centrum Major. 
Papieren Major. 702. s.a., Elisabethville, 03.11.1961, Rapport sur la situation au Katanga. 

296 NBB. Dienst boekhouding. Brief Brussel, 10.05.1961, U.M.H.K. aan NBB en Brussel, 
28.09.1961, NBB, Note à l'attention de M. le Directeur Brat.  

297 DC 15.09.1961. 
298 DC 19.09.1961.  Ook hier bieden de vermelde cijfers slechts een onvolledig beeld van het 

geheel. 
299 Etambala, pp. 200-201 en Ndaywel, pp. 599 e.v. 
300 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/3. Brief Brussel, 21.09.1961, 

J. Van den Bosch aan Ansiaux en brief Brussel, 22.09.1961, De Voghel (voor Ansiaux) aan 
J. Van den Bosch. 

301 Rapport commissie-Lumumba, p. 525. 
302 De Witte, p. 149. 
303 Het leven was erg duur in Katanga en daarom vond Kauch het maar normaal dat de 

Belgische Staat of Katanga zelf een deel van de kosten op zich zouden nemen.  Zie NBB. 
Centraal archief.  Papieren De Voghel. 'Mission Kauch'. Brief Elisabethstad, 22.10.1960, 
Kauch aan gouverneur [d.i. Ansiaux of De Voghel]. 

304 NBB. Centraal Archief. Papieren De Voghel.  'Mission Kauch'. 10.01.1961, Kauch, A Monsieur 
H. Ansiaux, gouverneur de la Banque Nationale.  Rapport provisoire sur la mission des délégués de la 
Banque. 

305 Simonis 1986, p. 94. 
306 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. 'Mission Kauch'.  Brief Elisabethstad, 22.10.1960, 

Kauch aan d'Aspremont Lynden. 
307 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. 'Mission Kauch'. Telegram 02.12.1960, Kauch aan 

Ansiaux; Kauch, Confidentiel.  Note à l'attention de M. J.M. Kibwe, Ministre des Finances, relative 1.-
aux conditions anormales dans lesquelles fonctionne la Banque Nationale du Katanga 2.-aux avantages de 
la conversion monétaire et à ses inconvénients dans la situation actuelle. Zijn medewerkers vroegen zich 
trouwens af of ze ooit iets zouden zien van de duizend frank dagvergoeding die hun beloofd 
was door het departement Afrikaanse Zaken.  Daarom stelde Kauch voor dat de Bank deze 
betaling voorlopig op zich nam, aangezien ze meer tijd had om op de terugbetaling te 
wachten en daarvoor ook meer gewicht in de schaal kon werpen.  Zie NBB. Centraal 
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archief. Papieren De Voghel. 'Mission Kauch'. Brieven s.l., 07.12.1960, Kauch aan Ansiaux 
(het gaat om twee verschillende brieven op dezelfde datum). 

308 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. 'Mission Kauch'. Brief s.l., 24.02.1961, Kauch aan 
Ansiaux. 

309 Het personeelstijdschrift van de Bank maakte van deze missie alvast geen geheim in een 
artikel 'Katanga 1960-1961. "Opdracht beëindigd"' (1961, 5, p. 2-3): "In drie uiterst bewogen 
maanden, ondanks de politieke wisselvalligheden, spijts de onzekerheid voor de volgende dag en in weerwil 
van allerhande moeilijkheden die bij de uitvoering van haar taak oprezen, slaagde de zending erin het 
monetair bestel van de nieuwe Staat in werking te brengen en de grondslagen te leggen van de administratieve 
organisatie van de Nationale Bank van Katanga." (p. 3). 

310 DC 09.12.1960. 
311 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. 'Mission Kauch'. Telex Elisabethstad, 11.12.1960 

Crener (Belgisch Consulaat) [aan Ministerie van Buitenlandse Zaken]. 
312 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. 'Mission Kauch'. Nota, 28.12.1960, Kauch aan 

directiecomité NBB. 
313 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. 'Mission Kauch'. Brief s.l., 10.01.1961, Kauch aan 

gouverneur met opmerkingen in de rand van de hand van Ansiaux; 11.01.1961, Kauch, Note 
à l'attention de M. le Gouverneur. 

314 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. 'Mission Kauch'. Brief s.l., 25.01.1961, Kauch aan 
Ansiaux met opmerkingen van deze in de kantlijn. 

315 Na een kort bezoek aan Brussel van 22 tot 28 januari 1961 om de praktische kant van de 
hulp aan de Banque Nationale du Katanga te bestuderen, bleef hij in de Katangese 
hoofdstad tot 4 juni om weer in Brussel aan te komen op 14 juni.   

 Minister van Financiën Van Houtte gaf op 7 februari 1961 zijn schriftelijk fiat voor deze 
missie na het verzoek hiertoe van Ansiaux op 25 januari 1961, een verzoek waarvan deze 
ook Wigny en d'Aspremont Lynden op de hoogte bracht.  Zie NBB. Centraal archief. 
Studiedienst A 250/19. Brief Brussel, 07.02.1961, Van Houtte aan Ansiaux; brief Brussel, 
25.01.1961, Ansiaux aan Van Houtte, met bijlage: Note relative à l'aide demandée par la Banque 
Nationale du Katanga à la Banque Nationale de Belgique; idem, Ansiaux aan Wigny resp. 
d'Aspremont Lynden. 

316 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. 'Mission Kauch'. Nota s.l., s.d., s.a., La conversion 
monétaire au Katanga. 

317 Selvais, pp. [121]-[146].  Tegen einde 1961 waren er al 2 miljoen biljetten uitgegeven.  Vanaf 
oktober had de BNK geen grote coupures meer.  De dekking van de omloop zou niet 
verzekerd geweest zijn voor meer dan 150 miljoen.  Omdat de munten van 5, 1 en 
0,50 frank van de BCCBRU de neiging tot verdwijnen uit de omloop vertoonden, kondigde 
de BNK de uitgifte aan van eigen munten van 5 en 1 frank.  Zie AMSAB-Centrum Major. 
Papieren Major. 702. s.a., Elisabethville, 03.11.1961, Rapport sur la situation au Katanga. 
Voor de tweede reeks was voor Enschedé geopteerd omdat het zo binnen de Benelux bleef 
en de besprekingen begonnen al in februari 1961.  De Nationale Bank wilde met deze 
operatie niets te maken hebben en Kauch fungeerde naar eigen zeggen slechts als 
'brievenbus'.  De firma vroeg wel eerst het advies van haar grootste cliënt, de Nederlandsche 
Bank, en verhoogde de prijs vanwege het risico.  Ze adviseerde op de biljetten geen 
afbeelding van een levende persoon te gebruiken, gezien de omstandigheden. Zie NBB. 
Centraal archief.  Studiedienst A 258/18. 

318 NBB. Centraal archief.  Studiedienst A 250/19. Brief Elisabethstad, 17.06.1961, Wens aan 
Kauch.  Op 30 maart 1961, het einde van de missie-Wens, beschikte Katanga nog steeds niet 
over eigen munten.  Deze waren naar verluidt al wel besteld in december 1960.  Zie 
Studiedienst A 258/17.  30.03.1961, [Wens], Rapport sur l'activité de la mission au Katanga en 
1961.  Op 12 mei 1961 was sprake van 1- en 5-frankstukken, te fabriceren door Imperial 
Chemical Industries.  Zie Studiedienst A 257/6. Telex Elisabethstad, 12.05.1961, Wens aan 
Kauch (via Crener). 

319 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. 'Mission Kauch'. s.l., s.d., s.a., La conversion  
monétaire au Katanga. 
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320 NBB.  Centraal archief.  Studiedienst A258/14. Brief Brussel, 12.01.1961, Van den Bosch 

aan Kauch; brief Brussel, 20.01.1961, Kauch aan Van den Bosch; brief s.l., 13.01.1961, 
Kauch aan gouverneur. 

 Dit was in tegenspraak met een misschien door Kauch of een van de andere mensen van de 
Bank geschreven richtlijn.  Zie NBB. Centraal archief. Studiedienst A257/17.  s.a., s.l., s.d., 
Utilisation des billets congolais retirées de la circulation.  Daarin werd op het feit gewezen dat de 
conversie een unilaterale daad was en op het belang om met het buitenland te handelen 
volgens de regels van de meest strikte orthodoxie.  Er werd in geadviseerd om met de 
BCCBRU een akkoord aan te gaan, bijvoorbeeld door de biljetten te gebruiken voor de 
aankoop van de gebouwen en materiaal van de BCCBRU. 

321 Wens, Rapport de mission. Wens adviseerde de Banque Nationale du Katanga niet in te gaan 
op de vraag naar Kongolese biljetten vanwege Zuid- en Noord-Kasaiaanse gastarbeiders ten 
behoeve van hun familie in Kongo door de zwarte markt met oud Kongolees geld te 
voeden, maar wel een krediet te openen waarmee die biljetten konden worden gekocht.  Zie 
NBB. Centraal archief. Studiedienst A258/14 en 258/17. Elisabethstad, 09.02.1961, s.a. 
[Wens], Note relative aux demandes de billets congolais par les personnes originaires du Sud-Kasaï et 
d'autres régions extérieures au Katanga. 

322 Op 2 mei was er sprake van het ontsnappen van Tshombe tijdens zijn overbrenging naar 
Leopoldstad. Op 3 mei 1961 zou vanuit Katanga 10 miljoen Kongolese frank naar 
Brazzaville worden overgebracht en als de contacten 'vruchtbaar' leken, zou 100 miljoen 
volgen.  Zie NBB. Centraal archief. Studiën A250/19. Brief [Elisabethstad], 02.05.1961, 
[Wens] aan [Kauch]. 

323 In het Rapport van de parlementaire commissie-Lumumba, pp. 243 en 452, is sprake van 
onderhandelingen in januari tussen figuren in Leopoldstad (o.m. Mobutu, Adoula) en 
Elisabethstad door bemiddeling van d'Aspremont Lynden en andere Belgen, waarbij al 
gesproken werd over financiële steun vanwege de laatste in de vorm van de overdracht van 
gedemonetiseerde Kongolese biljetten uit Katanga. 

324 Dat beweerde althans Bastin.  Zie NBB. Centraal archief. Studiedienst A 250/19.  Brief 
Elisabethstad, 31.01.1961, Wens aan Kauch. 

325 NBB. Centraal archief. Studiedienst A 258/17.  Twee teksten over deze raad, waarvan één in 
het handschrift van Kauch met de structuur van instellingen met het oog op een 
programmatie-economie, zoals die toen in België vorm kreeg. 

326 Directeur Scholl van de circulatiebank, een oud-inspecteur van de BCCBRU, was volgens 
Wens wel een waardevolle kracht.  Hij was eerlijk, maar illusieloos.  Hij durfde het wel aan 
Van Roey om uitleg te vragen en deze daardoor in een pijnlijke situatie te brengen. 

327 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. 'Mission Kauch'. s.l., s.d. [ca. 20.07.1961, d.i. de 
datum van het begeleidend schrijven aan de gouverneur van de NBB door Kauch], 
[J. Wens], Rapport de mission. 

328 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/3.  Map: Congo-divers. Brief Brussel, 
07.07.1961, Ansiaux aan Kibwe.  "Si l'aide que la Banque Nationale de Belgique a prêtée pour 
élaborer le statut monétaire du Katanga et organiser l'institut d'émission vous a été utile, c'est parce que mes 
collaborateurs ont rencontré à Elisabethville beaucoup de compréhension et le désir d'être mis rapidement au 
courant des problèmes propres aux banques centrales dont la solution est très délicate dans un pays jeune qui 
veut assurer à la fois son indépendance et son expansion économique et sociale." 

329 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. 'Mission Kauch'. Nota 20.07.1961, Kauch aan 
Ansiaux met opmerkingen van Ansiaux in de kantlijn.  Mistebel was aan de deur gezet en 
was op 12 oktober 1960 vertrokken met inachtneming van nog enkele plichtplegingen die te 
danken waren aan de goede persoonlijke relaties van d'Aspremont Lynden en Rothschild 
met Tshombe.  Zie ook Roossens, p. 118. 

330 Willame 1988, pp. 52-55. 
331 Gérard-Libois, p. 140. 
332 J.-J. Saquet, De l'Union Minière du Haut-Katanga à la Gécamines.  Mémoires et Documents 

(Collection 'Mémoires lieux de savoir Archive congolaise'), Paris-Montréal, 2000, pp. 26 en 
28. 
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333 DC 17.10.1961.  
334 DC 19.12.1961. 
335 Saquet, pp. 30-31. 
336 Etambala, pp. 204-205. 
337 DC 27.11.1962. 
338 DC 04.12.1962. 
339 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/41. Map: Correspondance avec M. 

van Campenhout relative au Congo, Rwanda et Burundi.  Brief Washington, 05.12.1962, 
van Campenhout aan Ansiaux.  De druk van de Amerikaanse regering voor een snelle 
aanvaarding door het IMF van Kongo als lid, onderschreven noch Ansiaux noch van 
Campenhout (noch volgens deze zijn Amerikaanse collega).  De chaotische toestand van 
Kongo en zijn structurele financiële onevenwicht kon volgens hen financiële bijstand van 
het Fonds niet rechtvaardigen, al was het net dat waar de voorstanders van het snelle 
lidmaatschap op uit zouden geweest zijn.  Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. 
Correspondentie 'Copies Jaunes'. Correspondance avec le Ministre des Finances 1969. Brief Brussel, 
19.12.1962, Ansiaux aan Dequae. 

340 [s.a.], L'affaire de l'Union Minière du Haut-Katanga (Centre de Recherche et d'Information socio-
politiques (CRISP)), Courrier hebdomadaire, n° 350 (27 janvier 1967)), Bruxelles, 1967, 
pp. 9-10. 

341 DC 29.01.1963. 
342 NBB. Centraal archief. Dienst Internationale akkoorden. 745/2. Submap zonder titel.  

Brussel, 07.03.1963, chef Departement Buitenland, Note pour le Monsieur le Directeur 
de Strycker ; Idem. s.l., s.d., R. Demol, P. Kitambala en A. Van Roey, Rapport détaillé concernant 
les circonstances de la reprise de la Banque Nationale du Katanga par le Conseil Monétaire de la 
République du Congo. 

343 NBB. Dienst boekhouding. Brussel, 29.04.1963, BNB. Service des comptes courants, Note à 
l'attention de Monsieur le Directeur Brat. 

344 Zie hiervoor M. Kikassa, 'Les réformes monétaires au Zaïre de 1960 à 1979', in: Zaïre-
Afrique, jg. 19, nr. 140 (december 1979); A. Huybrechts en D. Van Der Steen, 'Quatrième 
partie: L'économie: structures, évolution, perspectives', in: J. Vanderlinden, Du Congo au Zaïre 
1960-1980.  Essai de bilan (Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques (CRISP)), 
Bruxelles, z.d., pp. 236-240; Simonis 1986, p. 93. 

345 De Cadt, p. 315. 
346 Simonis 1986, pp. 92-93.  De cijfers die Simonis geeft voor de zwarte resp. vrije markt en die 

van B. Ryelandt, L'inflation en pays sous-développé.  Origines, mécanismes de propagation et effets des 
pressions inflatoires au Congo, 1960-1969; interactions entre phénomènes monétaires et réels (Université 
Lovanium de Kinshasa, Institut de recherches économiques et sociales, Recherches 
africaines IX), Paris-La Haye, 1970, p. 342, wijken soms wel in niet geringe mate van elkaar 
af.  Allicht komt dit doordat de data waarop hun respectieve cijfers betrekking hebben niet 
dezelfde zijn.  Voor ons relaas is dit van geen verder belang. 

347 P. Dupriez, Contrôle des changes et structures économiques. Congo: 1960-1967 (Institut de 
Recherches Economiqes et Sociales Université Lovanium de Kinshasa, Recherches 
africaines XI), Paris-La Haye, 1970, pp. 278-279. 

348 Een door de importeur gevraagd bankkrediet op voorlegging van documenten door de 
leverancier betreffende de uitvoering van de transactie, d.i. de levering van het product of de 
dienst in kwestie. 

349 RR 31.01.1962. 
350 Simonis 1986, p. 92. 
351 DC 16.01.1962, 19.01.1962 en 23.01.1962. 
352 Zie ook: Etambala, pp. 296-297. 
353 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/4. FIB-VBN, 06.11.62, Le Congo. Problèmes 

d'assistance et d'expansion en idem, 14.11.1962, L'expansion belge au Congo. 
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354 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/4. 26.11.1962, F.M. Aspeslagh, Considérations 

sur le mémorandum de la FIB en brief Brussel, 30.11.1962, Ansiaux aan R. Pulinckx 
(administrateur-directeur-generaal FIB-VBN). 

355 RR 06.02.1963. 
356 Annexe au Procès-Verbal de la séance du Conseil de Régence du 6 février 1963. 
357 DC 01.03.1963. 
358 RR 17.04.1963.  De Bank garandeerde uiteindelijk een betrekking bij haar of een andere 

publieke dan wel private instelling in België of het buitenland indien Belgische bedienden 
van de ex-centrale bank, die overgingen naar de Conseil Monétaire (later opgevolgd door de 
Banque Nationale du Congo), onder druk van de omstandigheden een einde aan hun 
'Afrikaanse' loopbaan moesten maken.  Deze voorwaarden golden ook bij vrijwillige 
beëindiging van hun carrière na tien jaar dienst bij de Conseil Monétaire en de latere 
opvolger daarvan.  Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/64. 09.11.1966, 
Service des Relations Sociales, Assistance de la Banque Nationale de Belgique aux institutions 
monétaires du Congo, du Rwanda et du Burundi. 

 Op de vraag aan de Bank om voor de Conseil Monétaire met de oude cliché's van de 
BCCBRU 100 frankbriefjes te drukken met het oog op de omruiling van de Katangese 
biljetten, kon de Bank niet ingaan omdat de cliché's van de oude centrale bank niet meer 
bestonden.  Zie DC 01.03.1963. 

359 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/4. 19.04.1963, F. Aspeslagh, Réflexions sur 
l'aide collective à la République du Congo.  Het gaat hier o.m. over de rol van het Ministerie van 
Financiën en het BLIW bij de hulp aan Kongo; Idem. Verslagen van de vergaderingen op 
Buitenlandse Zaken op 30.06, 09.07, 14.07 en 23.07.1964 over het krediet van 500 miljoen. 

360  Willame 1988, p. 77.  Dat in dat stadium de onlusten van 1960-1961 aan Belgische zijde nog 
niet verwerkt waren en ook bij de Bank de koloniale mentaliteit maar langzaam wegebde, 
verraadt een slip of the tongue in het jaarverslag van de NBB over 1963 (Brussel, 1964, p. 11), 
waar sprake is van de "Kongolese afscheiding". 

361 RR 28.08.1963. 
362 RR 23.10.1963; NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/3. Map: Congo-divers. 

Submap: Négociations Congo: Washington 1963. 
363 RR 23.10.1963. 
364 DC 29.11.1963. 
365 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel.  Dossier: Réforme monétaire. Crédit F. 1 milliard. 

Conséquences de la réforme. (09.07.06.00. E595/19. [oorspr. nr. 59 C]).  Brief Brussel, 
14.08.1963, Spaak aan C. Adoula: "La Banque nationale [sic] de Belgique, dont le concours serait 
éventuellement indispensable, est tout à fait catégorique sur ce point et, de toute évidence, il sera impossible de 
la faire changer d'avis." 

366 RR 13.11.1963. 
367 Kikassa, p. 586. 
368 Omvangrijke documentatie hierover bevindt zich in persoonlijk archief De Voghel. 
369 L. Mulumba, Le service de la dette publique de l'ex-Congo belge: le cas des dettes financières (Les cahiers 

du CEDAF 9-10, Série 3: Economie), Bruxelles, 1973; G. de Villers, De Mobutu à Mobutu.  
Trente ans de relations Belgique-Zaïre, Brussel, 1995, p. 24. 

370 De Villers, pp. 24-25. 
371 Ten gevolge van deze schuldenverdeling kwam de terugbetaling van de prefinanciering via 

de plaatsing van 20 miljoen dollar in Kongolese schatkistbons bij de BIB op 19 mei 1960 ten 
laste van de Belgische staat, nadat zij al herhaaldelijk voor telkens zes maanden verlengd 
waren.  Na bemiddeling van de Bank werd deze plaatsing in mei 1965, dus precies 5 jaar na 
de aanvang van het krediet, omgezet in een Belgische schatkistbon van 1 miljard frank, 
zonder dat de Bank zich nog verbond tot inkoop hiervan.  Zie DC 11.05.1965 en 
22.06.1965; BIB. Dossier 2/93e. 

372 DC 08.03.1963 en 15.03.1963. 
373 RR 26.01.1966. 
374 RR 16.02.1966. 
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375 Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie.  Twee brieven Brussel, 16.03.1966, 

De Voghel aan Ndele; brief Brussel, 21.11.1966 idem; twee brieven Brussel, 21.12.1966, 
idem.  Deze brieven bevatten de voorwaarden voor de hulp. 

376 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. (09.07.06.00. E 596/4 [oorspr. nr. 62 C]).  
F. De Voghel, 20.04.1966, Assistance technique de la Banque Nationale de Belgique à la Banque 
Nationale du Congo. 

377 DC 03.05.1966 en 06.05.1966. 
378 DC 29.07.1966. 
379 DC 28.05.1965, 04.06.1965 et 09.07.1965. 
380 DC 02.08.1966, 05.08.1966, 12.08.1966, 19.08.1966 en 26.08.1966. 
381 De Villers, pp. 26-27. 
382 NBB. Archief SD.  Papieren Ansiaux. Doos 9.1/4. 07.09.1966, Affaires congolaises. Réunion 

d'information tenue au Ministère des Affaires Etrangères le 2 septembre 1966 à 15 h. 
383 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/4. Brief s.l., 07.07.1966, Simonis aan 

gouverneur. 
384 Willame 1988, p. 137; NBB. Dienst Internationale akkoorden. Dossier: Countries/Zaïre/28. 

Brief Brussel, 08.07.1971, Snoy et d'Oppuers (minister van Financiën) en P. Harmel 
(minister van Buitenlandse Zaken) aan Ansiaux.  Bij wet van 5 januari 1977 werd een tweede 
tranche van de lening van het FOBECO uitgeschreven ten behoeve van de particulieren die 
schade hadden geleden tijdens de crisis na de Kongolese onafhankelijkheid.  Aan hen werd 
een deel van de obligaties van zowel de eerste als deze tweede tranche toegekend. Zie Belgisch 
Staatsblad, 22 februari 1977, pp. 2149-2151; Idem, 27 oktober 1977, pp. 13033-13034 voor het 
Koninklijk Besluit van 15 oktober 1977 dat de uitvoeringsvoorwaarden bepaalde van de wet 
van 14 april 1965 betreffende schade aan privé-goederen. 

385 L'affaire UMHK, p. 20; Willame 1988, p. 104; De Villers, p. 29.  Voor de harde opstelling van 
de UMHK zie ook: Saquet. 

386 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/4.  Map: Relations Belgique-Congo. Brief 
Brussel, 23.12.1966, Harmel en Henrion aan Ansiaux. 

387 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/4. Map: Relations Belgique-Congo. Brief 
Brussel, 28.12.1966, Ansiaux aan Henrion. 

388 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/4. Map: Relations Belgique-Congo.  Brief 
Brussel, 06.01.1967, Ansiaux aan Henrion en idem.  BNB. Département des Etudes, 
29.12.1966, Les conséquences, pour l'économie belge, d'une rupture des relations économiques avec le Congo. 

389 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/4. Map: Relations Belgique-Congo.  Nota in 
handschrift van Ansiaux: Réunion Harmel 8 août 67. 

390 NBB. Centraal archief. Papieren De Voghel. Négociations Union Minière. Dossier de Groote. 
1er trimestre 1967 (E596/7 [oorspr. nr. 65 C]); Union Minière Kinshasa. Négociations Dossier Ndele-
Mobutu. Décembre 1966-janvier 1967 (E 596/8 [oorspr. nr. 66 C]). 

391  DC 20.01.1967.  Later bedankte Ansiaux P.P. Schweitzer, managing director van het IMF, voor 
de bijdrage die diens instelling en met name Mladek en Dini geleverd hadden bij het 
bereiken van een Belgisch-Kongolees akkoord. Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. 
Doos 9.1./39. Brief Brussel, 28.03.1967, Ansiaux aan Schweitzer. 

392 Willame 1988, p. 104; De Villers, p. 29. 
393 DC 14.06.1968. Op 24 september 1969 werd de regeling verlengd voor vijfentwintig jaar.  

Zie De Villers, p. 36. 
394 Simonis 1986, p. 93. 
395 DC 30.06.1967. 
396 Th. Luykx en M. Platel, Politieke geschiedenis van België van 1944 tot 1985 [deel II], 5de uitg., 

Antwerpen, 1985, p. 548. 
397 DC 01.09.1967. 
398 Luykx en Platel II, p. 548. 
399 DC 15.10.1968.  Zie ook Persoonlijk archief De Voghel. Correspondentie. Brieven Brussel, 

10.09.1968, De Voghel aan Ndele en Brussel, 16.12.1969, De Voghel aan L. Namwisi 
(minister van Financiën van Kongo). 
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400 DC 15.10.1968 en 22.10.1968. 
401 Persoonlijk archief De Voghel. Brief Brussel, 10.12.1969, De Voghel aan Ndele. 
402 DC 16.10.1970. 
403 DC 31.08.1971. 
404 NBB. Archief SD. Papieren Vandeputte. Doos 9.2/34.  Map: Zaïre.  [juni 1971, Beauvois], 

Note à l'attention de M. le Ministre R. Scheyven.  
405 De Villers, pp. 46-47. 
406 DC 20.11.1970. 
407 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Correspondentie 'Copies Jaunes'. Diverses banques à 

l'étranger. Banque Nationale du Congo Léopoldville. Brief Brussel, 05.11.1970, Ansiaux aan 
J.F. Sambwa (gouverneur BNC). 

408 NBB. Archief SD. Papieren Vandeputte. Doos 9.2/34.  Map: Zaïre.  Brief Brussel, 
10.06.1971, Vandeputte aan Scheyven. 

409 NBB. Archief SD. Papieren Vandeputte. Doos 9.2/34.  Map: Zaïre.  [juni 1971, Beauvois], 
Note à l'attention de M. le Ministre R. Scheyven.  

410 Interview W. Pluym met R. Beauvois 24.04.2001.  Op de dreiging met ontslag, antwoordde 
Beauvois naar eigen zeggen: "C'est le Roi qui m'a nommé, c'est donc à lui que vous devez demander ma 
révocation". 

411 RR 18.11.1970. Reeds in 1967 had de Groote erop gewezen dat de nieuwe stageformule 
zoals opgezet door de Bank en Ndele een ruime compensatie betekende voor de uitgaven 
door de Banque Nationale du Congo voor de technische ploeg van de Bank die er aan het 
werk was.  De nationaliteit van de technici werd wel wat meer gedifferentieerd en vanaf 1968 
zouden de Kongolezen zelf de meeste taken op zich kunnen nemen.  Zie NBB. Centraal 
archief. Papieren De Voghel. Négociations Union Minière. Dossier de Groote. 1er trimestre 1967 
(E596/7 [oorspr. nr. 65 C]). Brief Kinshasa, 19.01.1967, de Groote aan De Voghel. 

412 NBB. Archief SD. Papieren Vandeputte. Doos 9.2/34.  Map: Zaïre. Kinshasa, 22.11.1971, 
tekst van de rede van Vandeputte (15 pp.); De Villers, p. 48. 

413 RR 08.12.1971. 
414 Simonis 1986, pp. 93, 97 en 101. 
415 DC 02.06.1972. 
416 DC 08.08.1972. 
417 De Villers, p. 48. 
418 De Villers, pp. 52-54. 
419 DC 24.12.1973, met bijlage: brief Kinshasa, 20.12.1973, Sambwa (gouverneur Banque du 

Zaïre) aan Vandeputte; RR 26.12.1973.  In genoemde brief maakte Sambwa aan zijn 
Belgische collega de beslissing van Mobutu bekend. 

420 DC 27.05.1960. 
421 DC 24.06.1960. 
422 DC 28.06.1960. 
423 DC 15.07.1960. 
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Hoofdstuk 6 
 

TUSSEN  BEHOUD  EN  MODERNISERING 
 
 

De Bank als bedrijf 
 
 
 
 De Bank was niet alleen een voor vele mensen 'abstracte' monetaire 
autoriteit, medespeler op de Europese en internationale monetaire scène, 
adviseur van de overheid en het maatschappelijke middenveld.  Zij was ook 
een vennootschap met een aantal concretere werkzaamheden en een 
organisatie met een technische en logistieke infrastructuur, kortom met 
mensen en middelen. 
 
De Naamloze Vennootschap Nationale Bank: de aanpassing van de 
statuten na 1948 
 
 Zoals in deel II van deze geschiedenis is uiteengezet, werden de 
organieke wet van de Bank en haar statuten grondig gewijzigd in 19481.  De 
Staat tekende toen in op 50 procent van de aandelen en kreeg ruimere 
bevoegdheden bij de benoeming van directeurs en regenten, wat het openbaar 
karakter van de centrale bank beter deed uitkomen.  Tijdens de periode 1958-
1971 ondergingen de statuten nog drie kleinere wijzigingen, veeleer van 
technische aard.  Ze wijzigden de fundamentele evenwichtsverhouding tussen 
de Staat en de Bank niet ten gronde.  Het chronische begrotingstekort van de 
overheid vormde de aanleiding tot de eerste statutenwijziging.  De tweede 
werd door het Gemeentekrediet ingeleid.  Alleen bij de derde wijziging nam de 
Bank het voortouw. 
 
De aanpassing van 29 juli 1959 op grond van de wet van 19 juni 1959 
 
 In 1958 besloot het IMF de quota van de lidstaten te verhogen.  Ieder 
land was verplicht 25 procent van zijn bijdrage in goud te storten en het restant 
in nationale valuta2.  De toenmalige minister van Financiën Jean Van Houtte 
was van oordeel dat de Schatkist, die permanent met financieringsproblemen 
worstelde, een goudafdracht ten belope van 1,4 miljard frank niet kon dragen.  
Hij wendde zich tot de Bank om die verhoging te financieren3.  Directiecomité 
en regentenraad zagen die idee wel zitten, maar waren van oordeel dat wie A 
zegt ook B moet zeggen: aangezien het quotum van een land in het Fonds een 
geheel vormt, diende de hele Belgische participatie - en niet alleen de 
verhoging ervan - voortaan door de Bank gefinancierd en beheerd te worden.  
Dat betekende dat de Bank de oorspronkelijke goudstorting van 2,8 miljard 
aan de Staat zou terugbetalen4.  De directie aanvaardde het aanbod van de 
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minister om twee redenen.  Enerzijds maakte de voorgestelde transactie het 
mogelijk haar reserves te stijven, gelet op het feit dat de quota het criterium 
vormden om vreemde valuta's van andere lidstaten te kunnen krijgen.  
Anderzijds zou zij erop kunnen toezien dat trekkingen op het IMF alleen nog 
op louter monetaire gronden zouden stoelen en niet tot profijt van de Schatkist 
zouden worden aangewend5. 
 Ook de regentenraad vond het een goed idee dat de Bank haar 
potentiële reserves zou kunnen versterken.  De Europese Betalingsunie had 
daaraan weliswaar ook bijgedragen en de liquidatie ervan zou dat nog doen 
naarmate het 'buitenland' - alle deelnemende landen behalve de Duitse 
Bondsrepubliek - zijn nog uitstaande schuld aan België zou aanzuiveren, maar 
het IMF bood betere mogelijkheden: het was echt multilateraal en bovendien 
performanter en soepeler dan de EBU6. 
 Alhoewel de Bank dus principieel akkoord ging, stelde zij een 
belangrijke randvoorwaarde.  Zij wou onder geen beding dat de afdracht van 
2,8 miljard frank aan de Staat, de tegenprestatie van de overname voor eigen 
rekening van de oorspronkelijke goudstorting bij de start van het IMF, 
aanleiding zou geven tot inflatoire ontwikkelingen of zou worden aangewend 
om begrotingsuitgaven te financieren.  Dat gold ook voor toekomstige 
trekkingen op het Fonds7.  Aanvankelijk wou de minister dat de gelden zouden 
worden gestort in het in hoofdstuk 4 vermelde Permanent Egalisatiefonds van 
de begrotingen8.  Gouverneur Ansiaux weigerde dit voorstel in overweging te 
nemen omdat het geen garanties bood voor de besteding van de middelen.  De 
Bank wou deze alleen gebruiken om de geldmarkt  via het Rentenfonds te 
reguleren9.  Het geld werd uiteindelijk aan het Rentenfonds toegewezen, dat 
aldus ruimer in de kleren zat om openmarkttransacties te verrichten. 
 De Bank profiteerde van de gelegenheid om de verlenging van haar 
bestaansduur, die pas op 31 december 1961 zou verstrijken, bij de minister aan 
te kaarten10.  De overname van de financiering en het management van de 
Belgische deelneming in het IMF bond de Bank voor een lange periode.  Het 
was dan maar logisch dat ook de bestaansduur van de Bank al in 1959 werd 
verlengd.  Op zijn beurt deed de minister van Financiën zijn voordeel met de 
transactie.  Door het verzoek van de Bank om de verlenging van haar bestaan 
in het wetsontwerp op te nemen, zag hij de kans schoon om de Bank, hoofdza-
kelijk in het kader van de parlementaire behandeling van het wetsontwerp, 
financieel te doen inleveren.  Dit gebeurde via een herziening van allerlei 
financiële baten en lasten die de relatie Bank versus Staat kenmerkten. 
 De minister stelde in de eerste plaats voor het zegelrecht van 
1,44 promille dat de Bank sedert 1900 op de biljettencirculatie betaalde, af te 
schaffen.  Toen werd het bankbiljet nog beschouwd als een soort handels-
papier, een promesse die op zicht en aan toonder betaalbaar was in klinkende 
munt, vandaar het zegelrecht.  In 1959 was dat fiscale stelsel echter een 
anachronisme geworden; sedert lang hadden de biljetten in het ruilverkeer 
immers de plaats van het metaalgeld ingenomen.  De voorgestelde afschaffing, 
zowel van het zegelrecht als van de restitutie aan de Bank van het zegelrecht 
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op het zogenaamde 'onproductieve' gedeelte van de biljettenomloop - hiermee 
bedoelde men de niet-rentende tegenposten van de biljetten in circulatie, te 
weten de goudvoorraad en de renteloze schuldvordering op de Staat - 
betekende per saldo voor de Bank een uitgavenbesparing van om en bij de 
30 miljoen frank.  De Bank betaalde immers meer zegelrecht op de hele 
biljettenomloop dan ze terugverdiende op het 'onproductieve' gedeelte ervan.  
De afschaffing van het zegelrecht betekende niet alleen een administratieve 
vereenvoudiging, maar hielp ook een fictie uit de wereld: net alsof er twee 
biljettencirculaties zouden bestaan, de ene overeenstemmend met productieve, 
de andere met niet-productieve transacties. 
 Bij wijze van compensatie stelde de minister voor de vergoeding van 
0,25 procent 's jaars die de Bank sinds 1919 voor uitgiftekosten kreeg, op te 
doeken.  Die vergoeding werd berekend op het gedeelte van de 
biljettencirculatie dat overeenkwam met de renteloze voorschotten aan de 
Staat11.  De vergoeding werd ingevoerd toen de Bank op verzoek van de 
regering de tijdens en na de Eerste Wereldoorlog, deels op frauduleuze wijze, 
in omloop gebrachte Reichsmarken overnam.  Bij de hervorming van de 
organieke wet in 1926 werd de overeenkomst van 1919 erin opgenomen.  Ook 
bij de fundamentele wijziging van het charter in 1948, toen de schuld van de 
Staat tegenover de Bank ten belope van 35 miljard frank werd geconsolideerd, 
waren Bank en Staat nog altijd van oordeel dat dit stelsel overeind moest 
blijven.  Het in stand houden van een biljettenomloop die overeenkwam met 
die schuld, bracht immers kosten mee: sorteren van de naar de Bank 
terugvloeiende coupures, vernietiging van beschadigde biljetten en fabricatie 
van nieuwe.  Door de afschaffing van de vergoeding bracht de Bank een 'offer' 
van plusminus 90 miljoen frank per jaar. 
 Het derde voorstel van minister Van Houtte bestond erin de rentevoet 
waarboven de disconto- en rentewinsten van de Bank aan de Staat toevloeiden, 
van 3,5 naar 3 procent terug te schroeven.  Het grondbeginsel dateerde van 
1865.  Toen besloot de wetgever dat de Bank het verschil tussen de rentevoet 
op haar krediettransacties en de wettelijke interestvoet aan de Staat zou 
cederen.  Een centrale bank moest immers boven alle verdenking staan en 
mocht er nooit van verdacht kunnen worden lucratieve oogmerken na te 
streven als zij, om conjuncturele redenen of vanwege de toestand op de 
internationale geld- en kapitaalmarkten, haar rente naar een zeer hoog niveau 
moest tillen.  In 1872 werd de grens van 6 procent tot 5 procent verlaagd.  
Sedert 1900 bedroeg zij 3,5 procent.  Alhoewel het percentage van 3,5 procent 
volgens de leiding van de Bank verantwoord bleef, gelet op het feit dat in het 
tijdvak 1949-1958 de gemiddelde discontovoet 'slechts' 3,31 procent bedroeg, 
aanvaardde de Bank het voorstel van de minister zonder discussie.  Zij was 
immers als de dood voor mogelijke beschuldigingen dat zij uit winstbejag de 
discontovoet zou optrekken.  Berekend op de transacties van 1956, '57 en '58 
zou de verlaging de Staat respectievelijk 5, 95 en 56 miljoen hebben 
opgeleverd.  Het bedrag schommelde immers op grond van het volume van de 
krediettransacties en van het renteniveau. 
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 Een andere concessie die de Bank moest doen, hield verband met haar 
geconsolideerde vordering op de Staat.  In de wet van 28 juli 1948 was bepaald 
dat de Staat zijn geconsolideerde schuld van 35 miljard geleidelijk zou aflossen, 
en dit ten belope van 5 miljard, aan de hand van zijn jaarlijks aandeel in de 
winsten van de Bank12.  Op 1 maart 1959 hadden die winstbestedingen het 
bedrag van de oorspronkelijke 35 miljard tot 34 miljard teruggebracht13.  De 
minister wenste die schuld niet langer te delgen.  In een toelichting bij de 
vergadering van de senaat op 5 maart 1959 werd een en ander door de minister 
als volgt verantwoord: aangezien die terugbetalingen aan een geldscheppende 
instelling geschieden, brengen ze een geldvernietiging teweeg; ze oefenen dus 
een deflatoire invloed uit die slechts zelden gerechtvaardigd is14!  Ook met dit 
vierde voorstel ging de Bank voetstoots akkoord.  De post 'geconsolideerde 
vordering op de Staat', die uiteindelijk een ver overblijfsel was van de 
financiering van de Staat tijdens de Tweede Wereldoorlog, zou nog gedurende 
drie decennia onveranderd op 34 miljard op de balans blijven voorkomen.  Pas 
met de hervorming van de geldmarkt in 1991 werd die post omgezet in vrij 
verhandelbare, tegen marktvoorwaarden rentende effecten die de Bank 
vervolgens heeft opgenomen in haar openmarktportefeuille. 
 De principiële overeenkomst tussen de Bank en de minister van 
Financiën werd nadien in de geëigende juridische vorm gegoten15.  De 
overname door de Bank van de Belgische deelneming in het IMF gaf in het 
juridische vlak aanleiding tot een subrogatie, dit wil zeggen een in-de-
plaatstreding van de Bank, in de rechten van de Staat als lid van het IMF, dit 
ten belope van de bedragen die de Bank ter ontheffing van de Staat aan het 
Fonds zou storten.  Deze laatste oplossing werd door de Juridische Dienst van 
de Bank naar voren geschoven.  Zij kreeg de voorkeur op een 
onvoorwaardelijke cessie aan de Bank van de staatsdeelneming in het Fonds, 
met alle daaraan verbonden voorrechten en verplichtingen.  Een dergelijke 
cessie zou niet conform de overeenkomst zijn van Bretton Woods, waarbij het 
Fonds het levenslicht zag.  Krachtens die internationale overeenkomst konden 
immers alleen soevereine staten lid worden van het IMF.  Harerzijds wenste de 
Bank alleen de voorrechten en verplichtingen over te nemen die specifiek tot 
de bevoegdheid van de centrale banken behoorden, te weten de 
trekkingsrechten op het Fonds, met andere woorden de aankoop van deviezen 
tegen de afgifte van nationale munt.  De rechten en verplichtingen die in de 
sfeer van de wetgevende en van de uitvoerende macht lagen, zoals beslissingen 
inzake revaluatie of devaluatie, kon de Bank ten enenmale niet overnemen16.  
Ze wenste dat trouwens ook niet.  De Bank zou dus alleen de monetaire 
gevolgen van de transacties met het Fonds dragen: ze zou, behalve de 
stortingen in goud, het Fonds de Belgische franken verschaffen die het ten 
gunste van andere lidstaten zou aanwenden, maar ze zou ook, vanzelfsprekend 
in overleg met de Staat, zelf beslissen over de wenselijkheid om 'Belgische' 
trekkingsrechten op het Fonds uit te oefenen. 
 De operatie kreeg niet alleen haar beslag via een nieuwe wet, maar ook 
via een aanpassing van de statuten.  Alhoewel vele juristen van oordeel waren 
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dat het strikt gezien niet noodzakelijk was de statuten te wijzigen, werden ze 
toch aangepast om de parlementaire oppositie, bij monde van de socialistische 
senator Piet Vermeylen, de wind uit de zeilen te nemen17.  In een interview met 
de krant Le Peuple had de senator scherpe kritiek uitgeoefend op het ontwerp-
Van Houtte18.  Zijn bedenkingen hadden vooral betrekking op de 
machtsverhouding Staat versus Nationale Bank.  Volgens Vermeylen dreigde 
het subtiele evenwicht, zoals het door de wijzigingen van 1948 tot stand was 
gekomen, nu gevaarlijk in het voordeel van de Bank over te hellen.  Vermeylen 
bekritiseerde vooral de verlenging van de levensduur van de Bank, het reilen en 
zeilen van de voorschottenmarge van 10 miljard, de versterking van de 
middelen van het Rentenfonds en de volgens hem dominerende rol van de 
Bank in dit Fonds19.  Volgens de senator diende men, hetzij de verlenging van 
de bestaansduur van de Bank uit het ontwerp te lichten, hetzij in de tekst een 
clausule op te nemen waarbij de Staat de Bank richtlijnen zou mogen 
verstrekken inzake monetair beleid.  De overheid diende immers ook in 
monetaire zaken de uiteindelijke beslissingen te nemen omdat alleen zij 
verantwoording moest afleggen voor het parlement.  De wrevel van de 
woordvoerder van de oppositie zou zijn beslag krijgen in amendementen. 
 Tijdens een ochtendlijk onderhoud op 9 april 1959 tussen Van Houtte 
en Ansiaux gaf de minister te verstaan dat hij, veeleer dan tegenover de 
oppositie, de Bank vis-à-vis de meerderheid zou moeten verdedigen20.  Voor 
zijn eigen medestanders leek het toch absurd dat, ondanks de precaire 
begrotingstoestand, 2,8 miljard naar het Rentenfonds zou vloeien.  Van Houtte 
maakte de gouverneur duidelijk dat een stelsel van voorschotten van de Bank 
aan de Staat met een plafond van 10 miljard niet meer bij de tijd was.  Die 
kredietmarge moest een fractie van de begroting of een percentage van het 
nationale inkomen vertegenwoordigen.  Als de Staat de bestaansduur van de 
Bank voor dertig jaar verlengde, kon de minister wel eens voor dezelfde 
periode aan handen en voeten gebonden zijn wat de marge betrof.  Ansiaux liet 
zich niet uit het lood slaan en repliceerde dat een verhoging van de 
kredietmarge van 10 miljard door de publieke opinie negatief zou worden 
beoordeeld.  Er waren al devaluatiegeruchten in het buitenland.  Voorts waren 
er geen principiële bezwaren tegen een aanpassing van de marge tijdens de 
komende dertig jaar.  Wat inderdaad al in 1968 geschiedde. 
 Na de middag volgde er een nieuw onderhoud met Van Houtte, die 
ondertussen ruggespraak had gehouden met premier Gaston Eyskens.  Die 
wenste olie op de golven te gieten.  Aan de marge zou niet worden geraakt, 
evenmin als aan het statuut van de Bank.  Een ruimere openmarktpolitiek en 
adequate maatregelen ter sanering van de begroting zouden voor de regering 
het pad effenen om haar ambitieuze programma uit te voeren.  Toch was voor 
de Bank nog niet alle gevaar geweken.  Eyskens was van oordeel dat het 
kamerdebat wel eens erg woelig zou kunnen zijn als men de bestaansduur van 
de Bank niet van de financiering van het IMF loskoppelde.  De oppositie zou 
bepaalde uitgaven, bijvoorbeeld inzake gebouwen - de villa van gouverneur 
Ansiaux - en bezoldigingen van het personeel van de Bank, wel eens op de 
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korrel kunnen nemen, temeer daar de Bank heel wat middelen uit transacties 
met de Staat puurde.  Eyskens suggereerde daarbij de duur van de Bank met 
slechts twintig jaar in plaats van dertig te verlengen.  Om te bewijzen dat ze 
echt geen winstoogmerken had, kon de Bank het best een voordeeltarief aan 
de Staat geven.  Volgens Ansiaux was de periode van verlenging van 
ondergeschikt belang, maar het gevaar dreigde dat men van twintig naar tien 
jaar of minder zou gaan.  Het enige wat een instelling als de Bank nodig had, 
was stabiliteit, liefst voor de periode langer dan tien jaar.  Een apart 
rentepercentage voor de Staat was volgens Ansiaux echter uitgesloten.  Alle 
debiteuren van de Bank moesten op gelijke voet worden behandeld.  De Staat 
was immers al bevoordeeld want op een deel van de voorschottenmarge van 
10 miljard betaalde hij geen rente. 
 Eind april, nadat Vermeylen met medeweten van Van Houtte een 
onderhoud had gehad met de leiding van de Bank, stelde vice-gouverneur 
Franz De Voghel een compromistekst voor die in grote trekken aanvaardbaar 
was voor de minister21.  Bepaalde ideeën van Vermeylen werden in de tekst van 
de wet opgenomen, zoals de passage over de statuten die stelde dat die in 
overeenstemming zouden worden gebracht met de nieuwe tekst van de 
organieke wet en de artikels over het beheer van het Rentenfonds.  Bij staking 
van stemmen in het comité van dit Fonds zou de minister uiteindelijk de 
knoop doorhakken en zijn beslissing aan het parlement meedelen.  De levens-
duur van de Bank bleef wel behouden in de wet.  Maar daarvoor moest de 
Bank, zoals gezegd, een financiële prijs betalen.  Eerst bereed de minister nog 
eens zijn stokpaardje : de verhoging van de kredietmarge van de Schatkist.  De 
Bank kon die boot wel afhouden, maar het bleef erbij dat ze moest toegeven 
op drie vlakken: de afschaffing van de bovengenoemde terugbetalingen - 
zegelrecht en vergoeding voor de emissiekosten -, de grens van 3,5 procent op 
haar krediettransacties en de aflossing van de geconsolideerde schuld22. 
 Tijdens de besprekingen in de commissie voor Financiën van de Senaat 
stelde Van Houtte voor de volgorde van de artikels van het wetsontwerp te 
wijzigen.  De verlenging van de levensduur van de Bank zou de ouverture 
worden23.  De andere bepalingen werden dan als het ware uitvloeisels van dit 
thema en konden aan de oppositie voorgeschoteld worden als het resultaat 
van, voor de Staat, gunstige onderhandelingen met de Bank.  Waarop  
Vermeylen zijn amendementen introk, behalve dat wat de duur van de Bank 
betrof. 
 Als men de statuten van 1959 erop naleest dan blijkt dat de transacties 
verricht op grond van de wet van 19 juni 1959 niet echt conform waren met 
artikel 24 van de statuten dat bepaalde dat de biljettenomloop vertegen-
woordigd moest zijn door gemakkelijk te gelde te maken waarden.  Uit strikt 
juridisch standpunt moest de vordering waarin de Bank gesubrogeerd werd, 
worden beschouwd als langlopend, aangezien ze slechts beschikbaar zou 
worden bij de vereffening van het IMF.  Toch gaf de mogelijkheid om op elk 
ogenblik een beroep te doen op de middelen van het Fonds dit activum het 
kenmerk van een reserve die onmiddellijk kon worden ingezet. 
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De wijziging van 26 februari 1968 
 
 De wijziging van 26 februari 1968 bracht de statuten in overeen-
stemming met de wijziging van de organieke wet van de Bank door het 
Koninklijk Besluit nummer 42 van 4 oktober 1967, dat op zijn beurt steunde 
op de wet van 31 maart 1967 die bijzondere machten toekende aan de 
regering24.  De wijzigingen van de organieke wet van de Bank verruimden haar 
kredietmogelijkheden in drie opzichten25.  De Bank zou voorschotten in 
rekening-courant en kortlopende leningen mogen toestaan op onderpand van 
overheidspapier met korte, middellange of lange looptijd, uitgegeven of 
gewaarborgd door het Gemeentekrediet van België, of op onderpand van ter 
beurze genoteerde obligaties uitgegeven door de provincies en de gemeenten.  
Overeenkomstig de verbintenis die België op grond van het bijzonder protocol 
betreffende het stelsel van monetaire associatie van 29 januari 1963 tegenover 
het Groothertogdom Luxemburg aanging, kreeg daarnaast de Luxemburgse 
economie, onder dezelfde voorwaarden als de Belgische overheid en Belgische 
financiële instellingen, de reeds lang gevraagde toegang tot de Bank, als laatste 
kredietgever26.  Aangezien België deelnam aan internationale financiële 
instellingen, die zich - zoals de Wereldbank bijvoorbeeld - op de Belgische 
financiële markt konden financieren, kreeg de Bank ten slotte ook de toestem-
ming om het door deze instellingen uitgegeven papier als pand aan te nemen. 
 Het lobbywerk waarmee directeur-beheerder van het Gemeentekrediet, 
Marcel Van Audenhove reeds in 1964 was gestart, vormde in zekere zin de 
katalysator voor de aanpassing27.  Toen had de Bank zijn verzoek om de door 
het Gemeentekrediet uitgegeven obligaties bij de centrale bank beleenbaar te 
maken, van de hand gewezen.  Dit schuldpapier genoot immers niet de 
staatswaarborg, conditio sine qua non om in aanmerking te komen voor de 
voorschotten van de Bank.  Het niet-beleenbaar zijn van de door het 
Gemeentekrediet geëmitteerde obligaties betekende, volgens Van Audenhove, 
een concurrentievervalsing ten opzichte van de schuldbrieven van andere 
openbare kredietinstellingen die wel de staatswaarborg genoten.  Daardoor 
namen institutionele beleggers de schuldbewijzen van het Gemeentekrediet 
slechts sporadisch in portefeuille.  Alhoewel de Bank het verzoek in se 
plausibel vond, was ze van oordeel dat er maar twee oplossingen mogelijk 
waren: de statuten van de Bank wijzigen, wat ze echter niet om de haverklap 
wenste te doen, of het Gemeentekrediet erop wijzen dat het de staatsgarantie 
maar moest vragen.  Voor het Gemeentekrediet, dat angstvallig voor zijn 
autonomie tegenover de centrale overheid waakte, was het antwoord een non 
possumus.  Naast het beleenbaar maken van de door het Gemeentekrediet 
uitgegeven obligaties, wou de bankier van steden en gemeenten zijn 
schuldvorderingen op de lagere overheid - in de vorm van herdisconteerbaar 
papier of orderbriefjes - bij de Bank kunnen mobiliseren. 
 Van Audenhove greep de op handen zijnde bijzondere machten aan om 
de zaak opnieuw aan te kaarten, ditmaal bij minister van Financiën, Robert 
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Henrion28.  De minister, die het verzoek niet ongenegen leek, suggereerde de 
Bank van de gelegenheid gebruik te maken om haar organieke wet en statuten 
een nieuwe oppoetsbeurt te geven.  De Voghel vond dat maar niks.  Hij 
verkoos de parlementaire procedure in plaats van een 'volmachtenwet'.  
Tijdens een onderhoud dat De Voghel op 26 mei 1967 met Henrion had, 
vroeg deze laatste waarom de Bank zo terughoudend stond tegenover een 
amendering van haar organieke wet29.  Het was immers geenszins zijn 
bedoeling te raken aan het fundamentele charter van de Bank.  Hij kon zich 
evenwel omstandigheden voorstellen waarin de regering de Bank richtlijnen 
inzake algemeen beleid zou moeten geven.  In voorkomend geval zou de Bank 
gedekt zijn door de publiciteit die de regering aan die directieven zou geven.  
Waarop De Voghel repliceerde dat als die richtlijnen van imperatieve aard 
zouden zijn, de maatregel op een verkapte nationalisatie zou neerkomen.  Als 
de richtlijnen, in het andere geval, louter adviserend zouden zijn, dan zou de 
voorgestelde wijziging niets wezenlijks bijbrengen.  Het toenmalig statuut had 
immers nooit een hinderpaal gevormd voor vruchtbaar overleg tussen de 
Wetstraat en de de Berlaimontlaan.  Aan het einde van het onderhoud had De 
Voghel de indruk dat Henrion wel rekening zou houden met de bezwaren van 
de Bank tegen een fundamentele hervorming van haar statuten. 
 Tijdens de vergadering van het directiecomité van 13 mei 1967 
verklaarde Ansiaux dat Van Audenhove alle zeilen bijzette om de door hem 
gewenste hervormingen via de volmachtenwet te realiseren.  Henrion wou dat 
de Bank hem tegen eind juni zou inlichten.  Voorshands trachtte De Voghel 
een wijziging van de organieke wet en het statuut van de Bank nog af te 
wenden.  Hij liet de Juridische Dienst van de Bank onderzoeken of het niet 
mogelijk was aan de obligaties van het Gemeentekrediet de staatswaarborg te 
verlenen op het moment dat ze als onderpand bij de Bank werden afgegeven.  
De wettelijke teksten die op het Gemeentekrediet betrekking hadden, zouden 
dan wel in die zin moeten worden aangepast.  Later werd dit plan evenwel 
afgevoerd. 
 Buiten het rechtstreekse kader van een vergadering van de groep van 
Tien over internationale monetaire problemen, kwam Henrion op de kwestie 
terug30.  Volgens de minister stond het de Bank vrij om daarnaast om het even 
welke technische verandering aan de statuten van de Bank voor te stellen.  
Verder zou de minister niet gaan.  Hij was zelfs bereid de volgende tekst in het 
Verslag aan de Koning op te nemen: "Niets wordt veranderd aan de fundamentele 
evenwichtsverhoudingen - zoals die tussen de Staat en de Bank - waarop het statuut van deze 
instelling berust.  In deze materie moet, ter uitsluiting van elke delegatie, de bevoegdheid van 
het Parlement de regel blijven".  Zo geschiedde.  Het directiecomité van 28 juli 1967 
legde de lijst van de technische aanpassingen vast.  Het waren de drie 
bovengenoemde punten, te weten de voorschotten op onderpand van effecten 
van het Gemeentekrediet, het Luxemburgse dossier en de beleenbaarheid van 
de obligaties van internationale instellingen.  De Bank hield, om onduidelijke 
redenen, andere wijzigingen in beraad.  Zij gingen over een eventuele 
verhoging van het kapitaal en een splitsing van het aandeel van de Bank, een 
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wijziging van de samenstelling van de dekkingsverplichtingen - wat in 1969 zou 
worden gerealiseerd -, een bepaling waardoor de Bank de daggeldmarkt zou 
mogen regulariseren - hetgeen het Herdiscontering- en Waarborginstituut 
(HWI) en het Rentenfonds de facto al deden - en een nieuwe manier om het 
aandeel van de Staat in het rente-excedent boven de 3 procent te berekenen. 
 In een ontwerp van KB, opgesteld door de Juridische dienst van de 
Bank, stonden twee types van papier die voor belening in aanmerking kwamen: 
de effecten uitgegeven of gewaarborgd door het Gemeentekrediet.  Aangezien 
deze instelling de leningen van de lagere overheid garandeerde, zouden de 
leningen uitgegeven door de provincies en de gemeenten aldus de facto 
beleenbaar zijn bij de lender of last resort.  Tijdens een onderhoud dat De Voghel 
en Ansiaux op 24 augustus met Henrion hadden, bracht de gouverneur verslag 
uit van de voorstellen van de Bank.  Marcel D'Haeze, directeur-generaal van de 
Thesaurie, die bij het onderhoud aanwezig was, wees erop dat in het 
voorliggende ontwerp de obligaties van de steden die een rechtstreeks beroep 
deden op de kapitaalmarkt niet tot de voorschotten toegelaten waren.  Zijns 
inziens vormde dit een discriminatie in het voordeel van de leningen die via het 
Gemeentekrediet werden uitgegeven.  Hij stelde dan ook voor dat de tekst 
expliciet gewag zou maken van de overheidsfondsen uitgegeven door de 
steden of, ten minste, door de vier grote steden: Brussel, Antwerpen, Gent en 
Luik.  Aanvankelijk weigerde de Bank op dit voorstel in te gaan.  Later stelde 
D'Haeze voor de expliciete vermelding in het KB van de vier grote steden te 
vervangen door een bepaling die de beleenbaarheid tot de ter beurze 
genoteerde leningen van de lagere overheid beperkte.  Het beoogde doel werd 
ook zo bereikt.  Uiteindelijk raakten de Bank en Financiën het eens over dit 
compromisvoorstel.  Een briefwisseling tussen de Bank en de minister zou 
bepalen dat de effecten van dergelijke emissies slechts na eensluidend advies 
van de Bank ter beurze zouden mogen worden genoteerd, met als geheime 
agenda de beperking van de notering tot de vier grote steden31.  Bij een laatste 
lezing van de ontwerpteksten werd die laatste suggestie niet in aanmerking 
genomen.  De Bank was immers niet bevoegd om tussenbeide te komen in de 
procedure om leningen ter beurze te laten noteren.  Trouwens, de Bank had 
indirect al inspraak, want de notering van overheidsleningen liep steeds via het 
Rentenfonds, dat de Bank paritair met de Staat beheerde32. 
 In het kader van de onderhandelingen tussen de Bank en de overheid 
had Willy Declercq, vice-eerste minister en minister van Begroting, met de 
gedachte gespeeld de Bank op de lijst te zetten van de instellingen waarop de 
wet van 19 maart 1954 van toepassing was.  Die wet had betrekking op de - 
verregaande - controle van de overheid op bepaalde instellingen van openbaar 
belang.  Voor de Bank was dit idee een gruwel en zij zocht haar toevlucht tot 
Henrion, minister van Financiën.  Deze slaagde erin zijn collega van zijn 
voornemen te doen afzien, alhoewel hij zelf een grotere greep van de Staat op 
de sector van de openbare kredietinstellingen - zoals de ASLK - niet 
ongenegen was33.  De Bank werd als monetaire autoriteit evenwel nooit tot die 
sector gerekend, maar de overwegingen van beide excellenties waren toch 
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kenmerkend voor de betutteling en de reguleringsdrift van de overheid in het 
maatschappelijke en financiële bestel van de jaren zestig en zeventig van de 
twintigste eeuw. 
 
De aanpassing van 5 september 1969 
 
 De derde wijziging was een gevolg van de herziening van de statuten 
van het IMF, die de bijzondere trekkingsrechten in het leven riep (zie 
hoofdstuk 2)34.  De wet van 9 juni 1969 "betreffende de instemming van België met het 
amendement van de overeenkomst waarbij het Internationaal Muntfonds tot stand werd 
gebracht en betreffende het Muntstatuut", waarbij de instemming van België met deze 
wijziging werd goedgekeurd, machtigde de Bank deze bijzondere 
trekkingsrechten als eigen tegoeden te boeken, alsmede alle andere rechten die 
de Belgische Staat als lid van het Fonds bezat35.  Die andere rechten hadden 
onder meer betrekking op het gedeelte van het quotum van België dat de 
tegoeden van dit laatste in Belgische franken overtrof, dit wil zeggen de 
zogenoemde goudtranche en supergoudtranche, en op de schuldvorderingen 
op het IMF in het kader van de Algemene Leningsovereenkomsten36.  De 
Bank kon die rechten maar als eigen tegoeden boeken als ze de door het Fonds 
aan België opgelegde verbintenissen om Belgische franken, goud of vreemde 
valuta's te leveren, van de Staat overnam. 
 Deze regeling brak met het vroegere financieringsmechanisme dat werd 
ingesteld door het wetsbesluit nummer vijf van 1 mei 1944, geamendeerd door 
de wet van 19 juni 1959.  In dit vroegere stelsel werd de Bank gesubrogeerd in 
de schuldvordering van de Belgische Staat op het IMF, maar alleen ten belope 
van de uitgegeven biljetten, de uitgeleende franken of het door de Bank aan het 
Fonds gestorte goud, ter ontheffing van de Staat: de deelneming in eigenlijke 
zin.  De subrogatie was dus beperkt tot de nominale waarde van de stortingen 
die de Bank aan het IMF verrichtte.  In het nieuwe stelsel werd de Bank ten 
volle eigenares van de rechten die de Staat als lid van het Fonds bezat, ook de 
ontvangen speciale trekkingsrechten. 
 De introductie van de speciale trekkingsrechten vormde voor de Bank 
de ideale gelegenheid om de dekkingsverplichting aan te passen.  Sinds 1957 
moesten haar direct opeisbare verplichtingen, zijnde de biljetten in omloop en 
de tegoeden in rekening-courant, voor een derde door goud gedekt zijn37.  
Alhoewel er geen onmiddellijk gevaar bestond dat men de regel niet meer in 
acht zou kunnen nemen - aan de vooravond van de wijziging van de organieke 
wet bedroeg de gouddekking ongeveer 40 procent - zou men vroeg of laat wel 
eens in de problemen kunnen raken.  De verplichtingen stegen immers 
trendmatig, terwijl de aankopen van goud, gelet op de moeilijkheden van de 
dollar, steeds precairder werden.  Alhoewel die regel door de gebeurtenissen al 
lang was achterhaald - sinds 1940 was de inwisselbaarheid van de biljetten in 
goud opgeschort en zij zou nooit worden hersteld - was de minister van 
Financiën van oordeel dat het "om psychologische redenen" beter was de regel te 
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moderniseren dan hem af te schaffen38.  De dekkingsverplichting zou pas in 
1988 worden opgeheven39. 
 Krachtens de wet van 9 juni 1969 en de amendementen die op de 
statuten van de Bank door de Algemene vergadering van de aandeelhouders 
van 5 september 1969 werden aangebracht, vormden alle rechten op het IMF, 
op dezelfde voet als het goud, de dekking van de direct opeisbare 
verplichtingen40.  Die activa waren immers alle uitgedrukt in rekeneenheden die 
in goud waren bepaald.  In een eerste versie van het wetsontwerp betreffende 
de instemming van België met de wijziging van de statuten van het IMF, waren 
de juristen van de Bank nog van mening dat de rechten die België als IMF-lid 
bezat, en die naar het goud refereerden, met goud konden worden 
geassimileerd.  Een doorgedreven juridische analyse leerde echter dat die 
gelijkschakeling, - trekkingsrechten zijn net zo goed als goud -, in één enkel 
geval kon worden betwist.  Voor de goudtranche van de deelneming gold 
immers een uitzondering.  Ingeval van een uniforme wijziging van de pariteiten 
- die derhalve de wisselkoersen tussen de afzonderlijke landen ongewijzigd zou 
laten, wat neerkwam op een algemene herwaardering van het goud bij een 
devaluatie - kon een meerderheid van 85 procent van de stemmen een 
afwijking goedkeuren.  Daardoor kon het goudgewicht van de trekkingsrechten 
eventueel dalen41.  Alhoewel dit een vrij theoretische bespiegeling was, koos 
het directiecomité het zekere voor het onzekere.  Het directiecomité besliste 
dan ook dat het goud en de trekkingsrechten op het IMF, zonder verdere 
toelichting, de pendant zouden vormen van de direct opeisbare verplichtingen 
van de Bank en dat ten belope van een derde.  Het ging om het percentage dat 
ook vroeger al van kracht was.  Het directiecomité maakte tevens van de 
gelegenheid gebruik om de term 'kasvoorraad in goud' die in feite alleen 
betrekking had op de goudstaven, te vervangen door haar 'tegoeden in goud'.  
Zodoende kon men ook rekening houden met eventuele niet-geïdentificeerde 
gouddeposito's van de Bank, bijvoorbeeld bij de Bank voor Internationale 
Betalingen (BIB)42. 
 
De balans 
 
De direct opeisbare verplichtingen aan de passiefkant, zeg maar de biljetten 
 
 De bankbiljetten in omloop vormen de belangrijkste post op de 
passiefzijde van de balans.  Boekhoudkundig zijn de bankbiljetten een direct 
opeisbare verplichting.  Financiële instellingen streven ernaar zo weinig 
mogelijk biljetten in voorraad te hebben omdat dit voor hen een niet-rentend 
actief is.  Die overtollige biljetten kunnen ze bij de Bank storten en hierdoor 
hun tegoeden in rekening-courant bij de Bank stijven, vreemde valuta's kopen 
of hun schuldpositie tegenover de Bank in de vorm van geherdisconteerd 
handelspapier aanzuiveren.  Particulieren kunnen aan de loketten van de Bank 
alleen een bepaalde coupure tegen andere coupures verwisselen.  De 
omwisseling tegen klinkende munt - biljetten waren oorspronkelijk betaalbaar 
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aan 'toonder' - was al in 1940 opgeschort en zou nooit meer worden hersteld.  
De overige direct opeisbare frankenverplichtingen van de Bank bestonden in 
hoofdzaak uit tegoeden van de Schatkist - in omvang doorgaans zonder enige 
betekenis gelet op de chronische financieringsmoeilijkheden van de Schatkist - 
en andere creditsaldi.  Deze vertegenwoordigden tegoeden van banken, andere 
ingezetenen en buitenlandse circulatiebanken, naar grootte ook van relatief 
weinig belang omdat ze niet rentegevend waren. 
 Eind 1948 bestond de bankbiljettencirculatie uit ruim 180 miljoen stuks 
die een gezamenlijke waarde vertegenwoordigden van ruim 84,9 miljard frank.  
Eind 1971 waren er 272 miljoen biljetten in omloop met een waarde van 
201,8 miljard.  Minder spectaculair dan deze ruime verdubbeling was de 
verandering in de coupure-opbouw.  In 1948 bestond het bankbiljet-
ten-assortiment uit coupures van 1000, 500 en 100 frank.  In 1971 was er een 
coupure van 5000 frank bijgekomen.  Het terreinverlies van de biljetten van 
500 en 100 frank is opvallend.  In de jaren zeventig en tachtig was het de beurt 
aan het biljet van 1000 frank: zijn aandeel liep terug tot 35 procent in 1980 en 
25 procent in 1991.  Hiertegenover stond een even opvallende stijging van het 
aandeel van het biljet van 5000 frank, namelijk tot 55 procent in 1980 en 
69 procent in 1991.  De inflatie was hier een van de verklarende factoren. 
 

COUPURE-OPBOUW 
 1948 1971 
 in miljarden 

franken 
in procenten in miljarden 

franken 
in procenten 

5.000 frank - -  30,6  15,2 
1.000 frank  62,9  74,1  152,0  75,3 

500 frank  12,8  15,1  9,7  4,8 
100 frank  9,2  10,8  9,5  4,7 

  84,9  100,0  201,8  100,0 
 
 In weerwil van de verdubbeling van de bankbiljettenomloop of het 
chartale geld in absolute bedragen, verminderde het relatieve aandeel van de 
biljetten in de totale geldhoeveelheid allengs: van 1948 tot 1960 was het vrijwel 
stabiel op een niveau van om en bij de 60 procent.  Daarna begon een gestage 
daling die nu eens versnelde dan weer vertraagde: met ongeveer 10 procent-
punten tussen 1960 en 1970 (tot 48,5 procent), met 3 procentpunten tijdens 
het volgende decennium (45,6 procent in 1980), met ongeveer 14 procent-
punten tijdens de periode 1980-1990 (31,7 procent) en ten slotte met ongeveer 
8,5 procentpunten tijdens het tijdvak 1990-2000.  Een en ander was het gevolg 
van de spectaculaire opgang van het girale geld, de tegoeden van bedrijven en 
gezinnen in rekening-courant. Uitgedrukt in procenten van het bruto 
binnenlands product vertoonde de biljettencirculatie een soortgelijke 
teruggang. Het biljet was een regressief product geworden. 
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 Bij de geldomruiling van 1944 in het kader van de Gutt-operatie bracht 
de Bank door de firma Bradbury in Londen gedrukte coupures van 1000, 500 
en 100 frank van het type '1933' uit, alsook thesauriebiljetten van 10 en 5 frank 
van de eveneens Engelse drukkerij De La Rue - vooral voor de geallieerde 
bevrijdingslegers - en nog een 1000- en 100-frankbriefje van respectievelijk 
type '1919' en '1933'. Van dat laatste circuleerden zodoende twee varianten.  
Reeds in 1945 werd een nieuwe reeks, de 'Dynastiereeks', geïntroduceerd.  
Graveur Jules Vanpaemel had hiervoor al in 1939 ontwerpen gemaakt.  De 
serie beeldde Albert I af op het biljet van 1000 frank, Leopold II op dat van 
500 en Leopold I op dat van 100.  Oorspronkelijk was het portret van deze 
laatste voor een 10.000-frankbiljet gereserveerd.  Dit kwam er echter nooit en 
de eerste koning der Belgen schoof op naar de 100-frankcoupure.  Daarop had 
dan weer Leopold III moeten prijken, maar wegens de koningskwestie ging dat 
niet door.  De Dynastiereeks kwam niet zonder moeilijkheden tot stand, ook 
niet in technisch opzicht.  Zo vonden de experimenten met plaatdruk in plaats 
van hoogdruk nog geen toepassing, dienden de eerste 7 miljoen exemplaren 
van het biljet van 500 vervaardigd te worden in de Banque de France en werd 
de reeks vele malen nagemaakt.  Het laatste biljet van deze uitgave circuleerde 
tot 1952. 
 Vanaf 1950, naar aanleiding van de viering van haar honderdjarig 
bestaan, bracht de Bank de nieuwe 'Eeuwfeestreeks' met tekeningen van Louis 
Buisseret in omloop.  Deze reeks werd wél gedrukt met de plaatdruktechniek, 
oogde veel frisser dan de voorgaande serie en liet voor het eerst naast de 
vorsten ook beroemde burgers zien : op het 1000-frankbiljet stond Albert I op 
de voorzijde en Hendrik Geeraert, de sluiswachter die in 1914 de sluizen van 
de IJzer bij Nieuwpoort openzette om de Duitse troepen tegen te houden, op 
de achterzijde.  Op de keerzijde van het 100-frankbiljet met vooraan Leopold I 
werd minister van Financiën Walthère Frère-Orban, oprichter van de Bank, 
afgebeeld.  De 500-frankcoupure was weer Leopold II toegedacht.  Deze 
ontwerpen gingen mee tot in 1964. 
 In 1962 kwam alweer een nieuwe reeks aan de beurt, waar de vorsten 
van het land niet meer aan te pas kwamen, op de afbeelding van Boudewijn I 
als watermerk na.  Door middel van de offsettechniek werden de biljetten 
versierd met afbeeldingen van zestiende-eeuwse figuren uit het huidige België, 
getekend door Florenzo Masino-Bessi: cartograaf Gerard Mercator op het 
biljet van 1000 frank, schilder Barend van Orley op dat van 500 en kunstenaar 
Lambert Lombard op dat van 100 frank.  De Bank noch minister van 
Financiën Andries Dequae konden erom lachen dat diens partijgenoot Théo 
Lefèvre in 1964 op het 'Mercatorbiljet' werd afgebeeld bij wijze van 
propaganda door de PVV-PLP43.  Deze strooibiljetten bevatten ook de tekst 
'Nationale Ramp van België' ('Crampe Nationale de Belgique'), 'betaalbaar aan 
Theo' in plaats van 'betaalbaar op zicht' en 'de slechte belastingbetaler wordt 
met dwangarbeid gestraft' en droeg de handtekeningen van Dequae en Spaak.  
Op de keerzijde prijkte een tekst die de stijging van de levensduurte onder het 
bestuur van CVP en BSP aan de kaak stelde.  Daarvóór waren biljetten ook al 
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gebruikt voor reclame, waartegen de Bank nauwelijks kon optreden.  Ze 
adviseerde een verstrenging van de wet en dat zag de minister van Financiën 
wel zitten44. 
 Ondertussen werd ook verder gesleuteld aan de technische kant van de 
zaak.  Zo was de Bank in 1960 geïnteresseerd in experimenten van de Banque 
de France om bacteriedodende stoffen in de inkten op te nemen of op de 
biljetten aan te brengen.  Ze deed dat na vaststellingen die aan het Institut 
Pasteur waren gedaan.  De proeven waren niet succesvol, maar dergelijke 
aseptische producten in de papierpap leverden wel resultaat op.  De Bank 
vroeg aan de Banque de France, die een patent had genomen op dit procédé en 
het had afgestaan aan de Papeteries d'Arches, dergelijk papier te produceren 
voor haar coupure van 100 frank en voor het thesauriebiljet van 20 frank45.  
Het zou tot 197846 duren alvorens de Bank op de proppen kwam met een 
andere serie, terwijl het laatste biljet van de vorige reeks pas in 1984 uit de 
omloop werd genomen.   
 In 1971 ging de Bank over tot iets waartoe ze lang geaarzeld had: de 
uitgifte van een coupure van 5000 frank.  Het was de anatoom Andreas 
Vesalius die de reeks zestiende-eeuwse 'Belgen' mocht aanvullen47.  De 
jarenlange rem op deze uitgifte was de overtuiging geweest dat liquiditeiten 
zoveel mogelijk naar spaarkassen, bankdeposito's en postchequerekeningen 
geleid dienden te worden.  Het bestaan van een biljet van 5000 frank zou een 
signaal tot oppotten zijn48.  Mettertijd bleek nochtans dat in landen als de 
Verenigde Staten, Frankrijk, Noorwegen, Nederland, Zweden en Zwitserland 
biljetten met een tegenwaarde van 5000 frank en meer circuleerden.  Er waren 
nog andere argumenten pro een biljet van hoge waarde: vóór de oorlog was er 
al eens een coupure van 10.000 frank uitgegeven, het werk voor de Bank om 
biljetten te tellen en te sorteren en eventueel te vernietigen zou afnemen, 
nadelen zoals oppotting en fiscale fraude zou een dergelijke coupure niet echt 
opleveren en hoe minder biljetten er circuleerden des te moeilijker was het 
vervalste exemplaren te lanceren.  Daartegen werd ingebracht dat een grotere 
coupure de daadwerkelijke biljettencirculatie niet verminderde, oppotting en 
fraude erdoor vergemakkelijkt werden en wettelijke maatregelen om bepaalde 
betalingen per cheque of per overschrijving te voldoen meer op hun plaats 
waren omdat te veel verrichtingen in België nog contant gebeurden.  Met name 
Roland Beauvois maakte bezwaar tegen een 5000-frankbiljet, vanwege de 
bovengenoemde redenen en omdat zijn analyse hem niet deed geloven dat het 
door minder handen zou gaan.  De directie van de Bank besloot om eerst 
nadat alles in het werk was gesteld om het giraal geldverkeer aan te moedigen 
tot emissie van biljetten met hogere waarde over te gaan49.  Ook na 
uitvaardiging van het Koninklijk Besluit nummer 56 van 10 november 1967 ter 
begunstiging van het giraal geld ging de Bank niet in op het verzoek van 
meerdere regenten om een hogere waarde dan 1000 frank uit te geven50.  Het 
duurde tot 1971 voor 'Vesalius' ten tonele verscheen.  Hij kende een grote 
bijval en vertraagde de vooruitgang van het girale verkeer niet51.  Hoewel van 
1929 tot 1944 een biljet van 10.000 frank in omloop was geweest52, werden 
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herhaalde verzoeken tot uitgifte van zo'n coupure na de oorlog lang 
afgewezen53.  Het zou duren tot 1992 vooraleer een dergelijke waarde weer in 
omloop kwam54. 
 Naast haar eigen biljetten drukte de Bank er ook voor rekening van de 
Schatkist, de zogenaamde 'Thesauriebiljetten'.  Na de oorlog zagen twee van 
dergelijke reeksen het licht, telkens met twee coupures ter waarde van 20 en 
50 frank.  De uitgifte van deze categorie hield definitief op in 198855. 
 In 1958 dacht de Koninklijke Munt eraan om naar aanleiding van de 
Wereldtentoonstelling een gouden munt te slaan.  Het was de bedoeling in het 
paviljoen waar een tentoonstelling over munt, krediet en spaarwezen was 
ondergebracht ter plekke goudstukken en herinneringsmedailles te slaan.  
Hetzelfde idee rees ook in 1960 toen koning Boudewijn Fabiola huwde.  In 
beide gevallen stuitte de Munt echter op het negatief advies van de Bank.  
Deze wees erop dat de uitgifte van goudstukken neerkwam op het herstel van 
de convertibiliteit van de biljetten en gezien de goudprijs en de tendens tot 
oppotting, zou de koers van het stuk al gauw zijn nominale waarde over-
schrijden.  Een herinneringsmedaille zou die problemen natuurlijk niet opleve-
ren en was misschien wel een goed idee. De Bank wilde het goud daarvoor 
nochtans niet zomaar leveren en verwees de Munt naar de goudmarkt56. 
 
De belangrijkste tegenposten van de direct opeisbare verplichtingen : goud en deviezenreserves, 
handelspapier en kredietverlening aan de Staat 
 
 Tijdens het tijdvak 1948-1971 vormde de goud- en deviezenvoorraad de 
belangrijkste tegenpost van de direct opeisbare passiva.  De kredietverlening 
aan de Staat en aan de particuliere sector in de vorm van disconteringen en 
voorschotten op onderpand waren minder belangrijk.  De eerste was, afgezien 
van de geconsolideerde schuld van de Staat, statutair beperkt, eerst tot 
10 miljard en vanaf 1968 tot 16 miljard, terwijl het particuliere bankwezen het 
handelspapier in eerste instantie bij het HWI aanbood omdat dit doorgaans 
lagere tarieven dan de Bank hanteerde57.  Meer in het algemeen hing de 
bescheiden stand van het aan het bankwezen verleende krediet nauw samen 
met de ruime liquiditeitspositie van de financiële instellingen.  Dit was 
natuurlijk geen toeval maar in belangrijke mate de afspiegeling van de 
betalingsbalansoverschotten.  Uit de grafiek blijkt dat de aangroei van de 
bankbiljettenomloop gedurende de hele periode nagenoeg overeenkwam met 
het accres van de goud- en deviezenvoorraad. 
 De kredietverlening aan de Staat beliep ultimo 1948 43,385 miljard, 
waarvan 35 miljard geconsolideerde schuld.  Het saldo was aangerekend op de 
kredietmarge van 10 miljard.  Eind 1971 was het krediet aan de Staat 
teruggelopen tot 38,9 miljard, waarvan nog altijd 34 miljard geconsolideerd.  
Zoals uit vorige hoofdstukken is gebleken, kreeg de kredietmarge haast een 
sacraal karakter.  In feite was de herrie rond de overschrijding van de marge 
onder de regering-Van Acker een beetje belachelijk volgens Eyskens58.  Zelfs 
Ansiaux gaf later toe dat de marge van 10 miljard een mythe was59.  Maar er 
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bestonden nu eenmaal van die remmen die beletten dat er 'dwaze dingen' 
zouden worden gedaan60.  De verhoging van de kredietmarge van 10 tot 
16 miljard was geenszins het gevolg van moeilijkheden van de Schatkist, 
integendeel, maar moet worden gezien als een normale aanpassing aan de groei 
van de rijksfinanciën sinds 194861. 
 In maart 1968 kaartte Ansiaux de problematiek van de kredietmarge van 
de Schatkist bij de Bank in de regentenraad aan62.  Tot kort voordien waren de 
essentiële voorwaarden voor een verhoging niet aanwezig: de marge was 
immers doorgaans volledig opgebruikt en zij werd als een permanent 
financieringsmiddel veeleer dan een tijdelijk thesauriemiddel, om seizoens-
matige tekorten te dekken, aangezien.  Begin 1968 was de toestand anders.  De 
Schatkist kende geen financieringsproblemen - op de weekstaat van 22 januari 
1968 was de kredietlijn volledig intact - en minister Henrion had ingestemd 
met een clausule in de tekst van een nieuwe overeenkomst waarbij de marge 
niet als een permanent financieringsmiddel mocht worden gebruikt63.  Voorts 
hadden de onderhandelingen plaats met een aftredende regering die hieruit 
geen enkel voordeel zou halen.  De politieke omstandigheden beschutten 
derhalve de Bank tegen het mogelijke verwijt dat zij de ene regering meer had 
willen begunstigen dan een andere64.  Een van de beoordelingscriteria bij latere 
aanpassingen - om de drie jaar - zou de beweeglijkheid zijn die de Schatkist aan 
het gebruik van haar kredietmarge zou hebben gegeven.  Dit gebruik zou, 
gemiddeld, over een periode van drie jaar twee derde van de grens niet mogen 
overschrijden. 
 Aanvankelijk was het de bedoeling van Henrion zijn uitdrukkelijke 
instemming met het ontwerp  te betuigen en het dan aan zijn opvolger te 
overhandigen.  Na juridische adviezen te hebben ingewonnen en na overleg in 
de ministerraad stelde Henrion de Bank evenwel voor de handtekeningen eind 
maart 1968 uit te wisselen.  Hij had de onderhandelingen tenslotte gevoerd en 
hij meende dat hij de verantwoordelijkheid ervan op zich moest nemen.  Uit 
contacten die hij gehad had met leden van de socialistische oppositie had hij 
bovendien afgeleid dat ook die positief stond tegenover de verruiming.  
Ansiaux was eveneens van oordeel dat het moment uiterst geschikt was.  Als 
het werd afgeketst zou de Bank hierdoor in moeilijkheden kunnen komen.  
Dan was immers het gevaar groot dat een nieuwe regering het bestaande 
ontwerp als uitgangspunt zou nemen en wellicht bezwaar zou maken tegen het 
essentiële bestanddeel ervan, te weten de beweeglijkheidsclausule. 
 In de regentenraad rezen er evenwel twijfels over het feit of een regering 
die belast was met de lopende zaken een dergelijke overeenkomst kon 
afsluiten.  De meeste regenten, waaronder Roger De Staercke en Henri 
Lemaire, waren van oordeel dat het een politiek probleem was dat de regering 
moest beslechten.  Juridische beschouwingen van vice-gouverneur De Voghel 
en door regenten aangebrachte feitelijke argumenten leidden tot een consensus 
over het principe65.  Lemaire stipte aan dat het perequatiebeginsel, een 
aanpassing op grond van de inflatie, in alle domeinen was aanvaard.  Regent 
August Cool van het ACV, van zijn kant, herinnerde eraan dat verscheidene 
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eerste ministers en ministers van Financiën, van verschillende opinies, een 
verhoging van de grens van 1948 hadden bepleit.  Toch bleven er praktische 
vragen.  Regent Robert Vandeputte, voorzitter van de NMKN, vroeg of het 
redelijk was de marge dadelijk van 10 op 16 miljard te brengen in plaats van de 
verhoging in de tijd te spreiden.  Regent en ondernemer Lucien Boël was 
bezorgd over de psychologische weerslag, zowel wat de regering als de 
publieke opinie betrof.  Volgende regeringen zouden hierin een aanmoediging 
kunnen zien om steeds grotere budgetten te laten goedkeuren, terwijl de 
publieke opinie geen weet zou hebben van de grenzen voor de gebruikmaking 
van de marge.  Meer bepaald vroeg Boël of de Bank de grens opnieuw tot 
10 miljard zou kunnen terugschroeven als de Schatkist haar kredietmarge 
gedurende drie jaar permanent zou opgebruiken.  Regent Hendrik Cappuyns 
van zijn kant vond een gemiddelde aanwending van twee derde dan weer te 
hoog.  Hij stelde de helft voor, dus een heel wat restrictiever gebruik.  Volgens 
Ansiaux was het bedrag van 16 miljard de uitkomst van een objectieve 
berekening.  Als men dit bedrag wijzigde, zij het in de vorm van een 
trapsgewijze verhoging van de toenmalige grens, werd de positie van de Bank 
kwetsbaarder.  Men kon immers niet zeggen dat de maximale amplitudo 
gedurende het jaar tussen de ontvangsten en de uitgaven van de Staat 
16 miljard vertegenwoordigde en tegelijk weigeren dit cijfer aan te nemen in de 
vorm van een nieuwe grens van het beroep van de Schatkist op de Bank.  Het 
beginsel van de beweeglijkheid betekende volgens de gouverneur een 
belangrijke vooruitgang ten opzichte van de toen geldende bepalingen.  Al 
bezorgde de voorgestelde tekst aan de Bank geen absolute waarborg dat de 
beweeglijkheid effectief zou zijn, hij gaf haar ten minste een betere 
interventiebasis dan voorheen om te verkrijgen dat de overeenkomst naar de 
geest zou worden toegepast.  Nam de aanwending van de marge een 
permanent karakter aan, dan kon de Bank niet eisen dat de grens van 16 tot 
10 miljard zou worden verlaagd, maar zij kon zich wel verzetten tegen een 
volgende verhoging die anders op grond van de toeneming der gewone 
ontvangsten van de Staat verantwoord zou zijn.  Toch slaagden de regenten 
erin een amendement te laten aanvaarden: het driejaarlijks onderzoek van de 
conventionele grens zou geen automatische verhoging van het plafond tot 
gevolg hebben. 
 In de regentenraad van 10 april 1968 kwam de verhoging van de marge 
opnieuw ter sprake naar aanleiding van een persconferentie van Henrion.  
Sommige kranten hadden kritiek op de aanpassing geuit, hetzij op grond van 
hun doctrine, hetzij wegens de interpretatie van het begrip 'lopende zaken', 
hetzij wegens sommige beschouwingen van Ansiaux waaraan bepaalde 
commentatoren een politieke betekenis dachten te kunnen hechten.  In andere 
tijden, toen de markt ook zeer liquide was, had de minister in functie een 
andere bestemming gegeven aan de middelen die de markt hem aanbracht.  
Men had in bepaalde omstandigheden immers soms de buitenlandse schuld 
verlaagd, wat ook legitiem was.  Bleef niettemin het feit dat de Staat in het 
verleden aan zijn marge nooit de beweeglijkheid  had gegeven waartoe hij zich 
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nu voor de toekomst verbond.  Tijdens de persconferentie had Henrion 
opgemerkt dat het akkoord van de ministerraad werd gegeven vóór de regering 
ontslag nam.  Prominente politici zoals Achille Van Acker, Théo Lefèvre, Paul-
Henri Spaak, Victor Larock en Hendrik Fayat hadden de formule goedgekeurd.  
Om elk misverstand te voorkomen zou de gouverneur een brief sturen naar de 
gewezen ministers van Financiën.  Bij het lezen van de perscommentaren 
hadden die wellicht gedacht dat zij persoonlijk ter discussie hadden gestaan66.  
De perscommentaren vormden de aanleiding voor een uiteenzetting van 
directeur Beauvois over de monetaire financiering van de Schatkist tijdens de 
regentenraad van 15 mei 1968.  Daarbij zette Beauvois enkele puntjes op de i: 
in plaats van 'monetaire financiering', met haar negatieve connotatie van 
inflatoire dekking, zou men in feite moeten zeggen 'financiering via monetaire 
instellingen'. 
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De Bank en de bevordering van het giraal geld 
 
 Zoals in vele andere centrale banken was de bevordering van een 
efficiënt betalingsverkeer een van de belangrijkste taken van de Bank.  Naast 
de zorg voor haar eigen biljetten - vormgeving en iconografie, bescherming 
tegen valsemunterij, een geschikte coupure-opbouw en vervanging van 
vervuilde exemplaren - heeft zij, al sinds het begin van de twintigste eeuw, het 
girale betalingsverkeer vergemakkelijkt.  Bij wijze van voorbeeld vermelden we 
de oprichting van de eerste verrekenkamer in Brussel in 1908.  Onder impuls 
van de Bank kwamen toen negen banken dagelijks samen om hun 
betalingsopdrachten multilateraal uit te wisselen.  Het was immers logischer 
een gemeenschappelijk clearingsysteem op te richten dan veelvuldige bilaterale 
contacten te onderhouden.  Al in een vroeg stadium van haar bestaan gaf de 
Bank dus geenszins blijk van een chartale bedrijfsblindheid. 
 Het girale geld is een tegoed bij een financiële instelling waarover door 
middel van cheques, overschrijvingen en meer recentelijk een chipkaart kan 
worden beschikt.  Deze wijze van betalen is in de loop der tijd de belangrijkste 
betaalwijze in België geworden.  Dat betalingsverkeer speelt zich af binnen het 
bankencircuit en de Postchequedienst, met de vereffening op de Bank als 
centraal knooppunt via de Verrekenkamer en later vanaf 1 oktober 1974 het 
Uitwisselingscentrum en Verrekening, kortweg UCV. 
 Tijdens een losse babbel tussen Etienne de Brabandere, de secretaris-
generaal van de Belgische Vereniging van Banken (BVB), en directeur 
de Strycker vroeg eerstgenoemde in 1958 of de Bank geen zin had om het 
gebruik van de cheque te bevorderen en of zij de problematiek bij de 
bankwereld kon aankaarten.  Het directiecomité kwam tot de constatering dat 
de obstakels tegen een ruimer gebruik van de cheque al lang bekend waren: 
fiscale bezorgdheid bij het publiek, het zegelrecht op de cheque, een algemeen 
gebrek aan vertrouwen in het instrument omdat de banken al te laks optraden 
tegen het gebruik van ongedekte cheques67. 
 In 1959 beantwoordde baron Albert Kervyn de Lettenhove, toenmalig 
kabinetsadviseur bij de minister van Financiën, de oproep van de BVB.  Hij 
riep een werkgroep samen om de promotie van de cheque te bestuderen.  Het 
Ministerie van Financiën, dat van Verkeerswezen, de Postchequedienst en de 
Bank waren er vertegenwoordigd.  De directie vaardigde Kauch, toenmalig 
chef van het Departement Studiën, af68.  Twee vergaderingen hadden plaats: ze 
leidden tot geen enkel concreet voorstel.  In 1961 nam een nieuwe werkgroep 
de draad weer op, ditmaal onder voorzitterschap van de Brabandere, die 
inmiddels directeur-generaal van de BVB was geworden.  Dezelfde instanties 
maakten deel uit van de werkgroep.  Voor de Bank fungeerden Beauvois, chef 
van de Studiedienst, en Emmanuel de Miomandre, hoofd van de Juridische 
Dienst, als experts.  De tweede groep hield drie vergaderingen, respectievelijk 
op 7 maart 1961, 5 december 1961 en 21 maart 1962.  Op dezelfde datum 
publiceerde zij haar eindconclusies69.  In dit rapport passeerden achtereen-
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volgens de belangrijkste voordelen van het girale geld, een internationale 
vergelijking en mogelijke oplossingen de revue.  Het gebruik van giraal geld 
had, volgens de werkgroep, zowel praktische als economische voordelen.  
Onder de praktische pluspunten vermelde de werkgroep achtereenvolgens: een 
daling van de productie-, sorteer- en andere behandelingskosten van de 
biljetten in circulatie, een kleiner risico op verlies, diefstal en vernieling van 
bankbiljetten, vanwege het stoffelijk karakter van het chartale geld, minder 
rekenfouten en, ten slotte, een grote gebruiksvriendelijkheid, alhoewel dat toen 
nog niet zo voor de hand lag. 
 Daarnaast somde de werkgroep een aantal economische voordelen op.  Het 
bestaan van giraal geld impliceert de vorming van tegoeden in rekening-
courant, bijvoorbeeld als een economisch subject een deel van zijn beschikbaar 
inkomen niet consumeert, bij banken of andere financiële instellingen.  Aldus 
kunnen andere actoren - particulieren of bedrijven - worden gefinancierd.  
Vervolgens was de werkgroep van oordeel - hier duidelijk geïnspireerd door 
econoom Beauvois - dat het monetaire beleid doorgaans soepeler en krachtiger 
op het girale geld kon inwerken dan op het chartale.  De bankbiljettencirculatie 
is immers in de praktijk volledig vraaggedetermineerd: het zijn de bedrijven en 
de particulieren die bepalen hoeveel bankbiljetten ze wensen aan te houden en 
eventueel op te potten.  Die oppotting, la thésaurisation, was volgens de Bank 
"pernicieuse", verderfelijk omdat ze de algemene liquiditeit van de economie 
verminderde en het aanbod op de geld- en kapitaalmarkt deed verschralen, 
kortom deflatoir werkte.  Anderzijds kon de oppotting van bankbiljetten later 
weer aanleiding geven tot een plotselinge ontpotting en zo een inflatoir proces 
op gang brengen, waarop de centrale bank evenmin vat had.  In de praktijk 
heeft zich dat evenwel nooit voorgedaan.  Het derde economisch argument 
had te maken met de voordelen van een groot aandeel van het girale geld in de 
totale geldhoeveelheid.  Een hogere girale quote bevordert de krediet-
multiplicator, verbreedt de basis van de kredietpiramide en verhoogt de impact 
van monetaire beleidsmaatregelen.  De girale geldschepping gebeurt uitsluitend 
door het bankwezen en is uiteindelijk gebaseerd op de chartale geldomloop, de 
biljetten en munten.  In eerste instantie zullen de huishoudens chartaal geld 
deponeren bij de bank en in ruil daarvoor kunnen ze beschikken over de aldus 
gecreëerde tegoeden.  De ervaring leert dat deze tegoeden nooit in hun geheel 
tegelijkertijd worden opgevraagd.  Banken houden daarom slechts een gedeelte 
van de deposito's aan in liquide vorm om te kunnen voldoen aan de 
opvragingen in bankbiljetten.  Het ongebruikte gedeelte wordt, voor zover er 
vraag is, aangewend voor kredietverlening en vormt daardoor de basis van de 
kredietpiramide.  Kredietverlening geeft ook aanleiding tot nieuwe deposito-
vorming: indien een bank krediet verleent, kan de kredietnemer daarover 
beschikken om betalingen te doen, bijvoorbeeld via overschrijvingen naar een 
andere bank.  Deze bank zal opnieuw slechts een gedeelte daarvan liquide 
aanhouden en het overige aanwenden voor extra kredietverlening.  Anders 
gezegd, elke chartale storting kan in beginsel leiden tot kredietverlening die 
uiteindelijk een veelvoud kan zijn van het traditioneel ongebruikte deel.  De 
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verhouding tussen krediet en de chartale basis is de kredietmultiplicator.  Hoe 
kleiner de 'vlucht' in biljetten, hoe groter de multiplicator.  Wat de invloed van 
het monetaire beleid betrof, was de werkgroep van oordeel dat dit ook 
doeltreffender zou zijn omdat een halt toeroepen aan de kredietexpansie een 
groter - ditmaal negatief - 'multiplicatoreffect' zou hebben en derhalve ook 
doeltreffender zou zijn. 
 De werkgroep onderstreepte dat het aandeel van het girale geld in de 
totale geldhoeveelheid - tegoeden in rekening-courant, bankbiljetten en 
munten - in België slechts 42 procent bedroeg, terwijl het in de overige EEG-
landen tussen 54 en 69 procent schommelde en in de Verenigde Staten zelfs 
tot 79 procent opliep. Daarnaast formuleerde ze een rist van aanbevelingen om 
het girale geld te promoten.  Het ging hierbij zowel over wetgevende 
maatregelen als suggesties aan het bankwezen.  Op wetgevend gebied ging het 
om maatregelen die het vertrouwen van het ruime publiek in het gebruik van 
de cheque moesten vergroten.  De werkgroep pleitte voor een versterking van 
de fiscale controle.  Die zou wellicht tot minder belastingfraude leiden, wat op 
zijn beurt zou meebrengen dat de gemiddelde Belg, die traditiegetrouw niet 
hield van boekhoudkundige stukken die sporen nalieten, minder bang zou zijn 
voor fiscale investigaties.  Daarnaast werd ervoor gepleit dat de gehuwde 
vrouw zonder toestemming van haar echtgenoot spaarboekjes bij banken 
mocht openen70.  De werkgroep wilde ook laten bepalen dat vanaf een bepaald 
bedrag de betalingen van handelaars onder elkaar verplicht met cheques of 
overschrijvingen moesten worden afgewikkeld.  Ze wilde bovendien de 
juridische bescherming van de cheques bevorderen door ruchtbaarheid te laten 
geven aan de protesten wegens niet-betaling.  Een andere maatregel was het 
verminderen of afschaffen, indien mogelijk, van de belastingdruk of de kosten 
die de post aanrekende en die de expansie van het girale geld in de weg 
stonden.  Het ging meer bepaald over het zegelrecht van 2 frank op de 
bankcheques, het vaste zegelrecht van 2 frank op de kwitanties en op 
verschillende andere banktransacties en de heffing van de Post op 
overschrijvingsformulieren en postcheques.  Van hun kant kregen de banken 
volgende suggesties voorgeschoteld: de standaardisering van de cheque en het 
overschrijvingsformulier, het mogelijk maken dat de houder van een cheque 
die aan om het even welk loket zou kunnen innen, en de vereffening van 
cheques en overschrijvingen moderniseren, onder andere via computer. 
 In het directiecomité van 18 juli 1967 constateerde directeur Beauvois 
dat er nog niet veel terechtgekomen was van die aanbevelingen.  Alleen het 
zegelrecht op de cheque was afgeschaft.  Standaardisering van de formulieren 
en informatisering stonden nog in hun kinderschoenen.  Dwingende 
maatregelen, zoals die in Frankrijk bestonden en waarbij het gebruik van de 
cheque of de overschrijving verplicht was vanaf 1.000 Franse frank, vond het 
comité net iets te ver gaan, zeker als ze moesten worden genomen in het kader 
van de volmachtenwet van 1967.  Toch vroeg gouverneur Ansiaux eind 
augustus 1967 aan minister van Financiën Henrion of deze van de fameuze wet 
gebruik zou willen maken om het girale geld op een of andere manier te 
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promoten.  Financiën voelde hier wel iets voor en een coördinatiegroep toog 
in de Bank aan het werk71.  Die groep nam grosso modo de argumenten van de 
werkgroep-de Brabandere over.  Ze voegde daar nog aan toe dat alleen de 
Bank voorstellen kon doen om het gebruik van het bankbiljet als wettig 
betaalmiddel in te perken.  In het kader van de volmachtenwet konden alleen 
bepaalde wettelijke obstakels die het gebruik van de cheque in de weg stonden, 
opgeruimd worden72.  Dwingende maatregelen, de enige die echt efficiënt 
leken, zouden veel weerstand oproepen als ze in het kader van die bijzondere 
machten zouden worden genomen. Daarom stelde het coördinatiecomité een 
voorontwerp van een nieuwe wet op die het gebruik van de cheque of de 
overschrijving verplicht zou maken bij transacties tussen ministeriële 
ambtenaren, bij betaling van lonen en salarissen boven een bepaalde drempel 
en transacties onder handelaars. 
 Aanvankelijk was minister van Financiën Henrion van oordeel dat het 
probleem van de bevordering van het girale geld te belangrijk was en zovele 
gebieden raakte - het burgerlijk wetboek, het wetboek van koophandel en de 
monetaire politiek - dat het treffen van deelmaatregelen met een beperkte 
draagwijdte meer na- dan voordelen zou opleveren73.  Na ampele overwe-
gingen kwam hij evenwel op zijn standpunt terug.  Hij dacht bijvoorbeeld aan 
de verplichte vermelding van het nummer van de postcheque- of bankrekening 
op ieder handelsdocument dat een betaling vordert en de aanpassing van 
sommige fiscale bepalingen inzake zegelrecht, al met al bescheiden maat-
regelen74.  De Bank wou zich niet uitspreken over belastingzaken en twijfelde 
over de doeltreffendheid van de eerste maatregel.  Als alleenstaande maatregel 
zou hij contraproductief kunnen zijn.  Wel zou de Bank de maatregelen ter 
bevordering van het girale verkeer kunnen aanvoeren om haar actiemiddelen, 
bijvoorbeeld de vorming van een tegoed door de banken bij de centrale bank, 
via een monetaire reserve te versterken. 
 Enkele dagen later ging de minister nog iets verder.  Hij wou zelfs een 
eerste stap doen op de weg naar de voorgeschreven uitvoering per cheque of 
per overschrijving van commerciële betalingen, zoals dat in Frankrijk het geval 
was.  Aanvankelijk zou het bedrag heel hoog worden gesteld.  Vice-gouverneur 
De Voghel wees er tijdens een onderhoud met Henrion wel op dat de biljetten 
van de Bank wettelijk betaalmiddel zijn75.  Nadien kwam de minister terug op 
zijn idee om bepaalde commerciële betalingen vanaf een zeker bedrag verplicht 
te doen plaatsvinden per cheque of via giro.  Wel wou hij de handelaars tot het 
volgende verplichten: houder te zijn van een bank- of postrekening; op alle 
handelsdocumenten voor extern gebruik de refertes aan te duiden van ten 
minste één post- of bankrekening; niettegenstaande elke andersluidende 
overeenkomst, de betaling van handelsschulden door middel van een cheque 
of van een overschrijving op een postrekening of op een bankrekening te 
aanvaarden, als die betalingen groter zijn dan 50.000 frank of betrekking 
hebben op de gefractioneerde kwijting van een schuld die groter is dan dit 
bedrag.  Door niet de emissie van een cheque of van een giro verplicht te 
maken, maar de aanvaarding van een betaling in die vorm, omzeilde de 
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minister het bezwaar dat uit artikel 3 van de wet van 12 april 1957 betreffende 
het muntstatuut voortvloeide, te weten: "de biljetten van de Nationale Bank van 
België moeten, niettegenstaande elke andersluidende overeenkomst, door openbare kassen en 
particulieren als wettelijke munt worden aanvaard".  Volgens het laatste voorstel van 
de minister kon een schuldeiser niet weigeren dat een debiteur zijn schuld in 
biljetten afloste76. 
 Henrion wilde dus duidelijk een stap voorwaarts zetten.  Hij twijfelde 
echter of de ministerraad zijn voorstellen zou aanvaarden.  In strijd met de 
verwachtingen van Henrion hadden zijn collega's geen bezwaren tegen de 
promotie van het girale geldverkeer.  Directeur Beauvois zou op verzoek van 
Henrion het ontwerpverslag aan de Koning opstellen77.  In dat verslag 
herhaalde hij, ditmaal stevig theoretisch onderbouwd, grosso modo de reeds 
vroeger geformuleerde voordelen van het girale geld.  In de definitieve tekst 
van het Koninklijk Besluit nummer 56 van 10 november 1967 tot bevordering 
van het girale geld werd de Bank echter ietwat teruggefloten door de minister 
van Financiën.  Deze verzwakte de draagwijdte van de oorspronkelijke tekst 
van Beauvois, in die zin dat het eerste deel van de uiteenzetting met de 
beschrijving van de gevolgen van de 'vlucht' in de biljetten niet langer een 
tegenhanger vond in het tweede deel, dat een versterking bepleitte van de 
monetaire controlemiddelen waarover de Bank zou moeten kunnen 
beschikken als de vraag naar biljetten terugliep.  De Bank vreesde immers de 
gevolgen voor het monetaire beleid van de zich wijzigende verhouding tussen 
het gebruik van giraal en chartaal geld, ten gunste van het girale betalen.  De 
auteur van de ontwerptekst had in zijn achterhoofd de mogelijke invoering van 
een op een wet gestoelde monetaire reserve.  De minister vond wellicht dat de 
tijd hiervoor nog niet rijp was. 
 In haar jaarverslag over 1967 sprak de Bank zich nogmaals 
ondubbelzinnig uit voor het gebruik van het girale geld.  In het bestaande 
institutionele kader zou een wijziging in de structuur van de geldhoeveelheid 
ten gunste van het girale geld de financiering van de economische expansie - 
een van de stokpaardjes van de economische en monetaire beleidsmakers in de 
jaren zestig - ongetwijfeld vergemakkelijken.  In tegenstelling tot wat er met 
opgepotte bankbiljetten gebeurde, lieten de banken de aangroei van het giraal 
geld niet braak liggen, maar belegden dat in kredieten aan bedrijven of 
overheid.  Evenwel onderstreepte de Bank dat die ontwikkeling ook de 
voorwaarden van het geldbeleid zou wijzigen.  Toen werden immers een groot 
deel van de deposito's ontstaan uit de kredieten van de banken omgezet in 
biljetten - de biljettenlek bedroeg in 1967 nog 50 procent - zodat die 
instellingen activa bij de Bank moesten mobiliseren; deze laatste beschikte 
aldus over een feitelijke macht om de omvang van de kredietexpansie te 
controleren.  Mochten de betalingsgewoonten een gevoelige verandering 
ondergaan, dan zou de 'grip' van de Bank op het bankwezen verzwakken en 
zou de Bank over andere actiemiddelen moeten kunnen beschikken. 
 In de jaren die volgden op het Koninklijk Besluit van 1967 nam de Bank 
zelf weinig nieuwe initiatieven en gaf ze de financiële instellingen alle ruimte 
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voor innovaties.  In de jaren zestig en zeventig was de concurrentie tussen de 
financiële instellingen op het gebied van creditrentepercentages vrijwel 
onbestaande78.  Om nieuwe markten aan te boren, vermenigvuldigden de 
banken, de openbare kredietinstellingen (OKI's) en de spaarbanken hun lokaal 
kantorennet en boden de cliënten nieuwe diensten en producten aan.  Zo 
lanceerde de Generale Bank in 1967 de G-kaart.  Die bank waarborgde aan 
derden de uitbetaling van cheques tot maximum 10.000 Belgische frank 
uitgeschreven door de houders van die chequekaart.  Andere financiële 
instellingen gaven soortgelijke kaarten uit.  Het jaar 1967 kan in giraal opzicht 
als een sleuteljaar worden beschouwd.  Ook in Nederland werd in 1967 de 
gegarandeerde betaalcheque geïntroduceerd79.  Later werd het eurocheque-
systeem van kracht, dat de oorspronkelijke stelsels van chequekaart verving80.  
Eind 1970 lanceerde de Generale Bank, zonder overleg met de Bank, de 'S-
cheque'.  Zo trachtte ze loon- en salaristrekkers naar zich te lokken.  Lonen en 
salarissen werden uitbetaald in de vorm van voorgedrukte, fractioneerbare, 
cheques uitgegeven op naam van de rechthebbende en gedekt door de 
gezamenlijke loonsom op diens rekening81.  De gelden die op die rekening 
stonden waren dus op zicht beschikbaar en brachten na 15 dagen een rente van 
3,25 procent op82.  Aangezien de Bank zich ondubbelzinnig had uitgesproken 
voor het gebruik van de cheque, kon ze de Generale moeilijk op het matje 
roepen.  Toch schreef ze een brief naar de Generale waarin ze enige wrevel 
uitdrukte over het eigengereide optreden van deze instelling, omdat ze van 
oordeel was dat dit type cheques wel echt in het vaarwater van de bankbiljetten 
kwam. 
 In de Verrekenkamer werd het allengs steeds moeilijker om het 
groeiende aantal transacties manueel in redelijke omstandigheden qua termijn 
en kostprijs uit te wisselen, zodat de kredietinstellingen ertoe genoopt werden 
nieuwe oplossingen uit te werken.  Hoewel elkaars concurrenten, zagen de 
financiële instellingen al gauw in dat in dit specifiek technische domein 
samenwerking de enige weg was die voordelen voor iedereen opleverde.  Aan 
het begin van de jaren zeventig werden mede onder impuls van de Bank 
gemeenschappelijke standaarden ontwikkeld, zoals het identificatienummer van 
de kredietinstellingen, het gestructureerde rekeningnummer of de opmaak van 
de cheque- en overschrijvingsformulieren.  Het rekeningnummer van een 
cliënt zag er als volgt uit: XXX-XXXXXXX-XX.  Hierin vormden de eerste 
drie posities het identificatienummer van de kredietinstelling - '100' voor de 
Bank, '001' tot '049' voor de toenmalige ASLK - en de zeven volgende cijfers 
het eigenlijke rekeningnummer van de cliënt.  De laatste twee cijfers werden 
eraan toegevoegd als check-digit, een controlefunctie.  Die doorgedreven 
standaardisering lag ten grondslag aan de automatisering van de interbancaire 
uitwisselingen, wat de oprichting van het Uitwisselingscentrum en Verrekening 
(UCV) op 1 oktober 1974 mogelijk maakte.  Dit centrum, een vereniging 
zonder winstoogmerk, had tot doel "het organiseren van de uitwisseling van 
gestandaardiseerde informatiedragers die op computer behandeld kunnen worden en die 
betrekking hebben op de uitwisseling van fondsen [gelden]".  De beroepsverenigingen - 
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de Belgische Vereniging van Banken en de Belgische Spaarbankenvereniging - 
werkten goed samen op dit vlak en de Bank ondersteunde dat.  Verscheidene 
buurlanden hebben pas in de jaren negentig de verwezenlijkingen 
overgenomen die in België al sinds de jaren zeventig van kracht waren. 
 
Bedrijfsstructuur en interne werking 
 
Evolutie van de departementen en diensten 
 
 De belangrijkste domeinen die de departementen en diensten van de 
Bank bestreken, waren de relaties met het buitenland en internationale 
financiële akkoorden, overheidsfondsen, krediet, financieel-economisch 
studiewerk, juridische en administratieve ondersteuning, (secretariaat, 
boekhouding), het drukken van biljetten, personeel inclusief de medisch-
sociale dienstverlening en de gebouwen. 
 Door de jaren heen voerde de leiding van de Bank tal van 
herstructureringen door.  Departementen en diensten werden afgeschaft, 
herdoopt, opgedeeld, verschoven en samengevoegd.  Het levert al met al een 
complex beeld op van een bedrijf in onophoudelijke beweging.  Tot 1955 
bestonden er 'Algemene' diensten, vanaf 1956 departementen en diensten 
waarbij de departementen de diensten die verwante activiteiten uitoefenden, 
overkoepelden.  Zo werd het Departement Studiën en Documentatie pas in 
1956 formeel opgericht, alhoewel de samenstellende onderdelen, te weten 
Studiedienst, Statistiek en Documentatie en Statistiek van het Krediet 
(voorheen Bankkrediet) al jarenlang functioneel samenwerkten.  Toen 
departementschef Pierre Kauch op 1 januari 1960 adviseur van de directie 
werd, bleef de functie van departementschef vacant tot de aanstelling van 
Roland Beauvois, chef van de Studiedienst, tot directeur in 1965.  Godelieve 
van Poucke, chef van de dienst Documentatie en Statistiek van het Krediet 
promoveerde tot nieuwe departementschef van het departement 'Studiën'.  
Sommige diensten krijgen dan een andere naam of worden gecreëerd : 
Voorlichting, die de activiteiten van de vroegere Studiedienst en een deel van 
de dienst Documentatie en Statistiek van het Krediet hergroepeert en 
Documentatie, vroeger een onderdeel van de Studiedienst. 
 Ook de andere diensten weerstonden niet aan de tand des tijds.  Eén 
van de activiteiten waarmee de Bank door het grote publiek het meest 
geassocieerd werd, was het drukken en uitgeven van de biljetten. In 1963 werd 
de aloude dienst Biljetten opgedoekt.  Deze dienst had jarenlang ingestaan 
voor de 'ambachtelijke' controle en boekhouding van de biljetten.  In de eerste 
decennia na de oprichting van de Bank werden de pas gedrukte biljetten 
immers nog met de hand gevalideerd door het aanbrengen van nummers en 
van naamstempels en werd van de emissie en terugtrekking uit de circulatie van 
elk biljet afzonderlijk 'boek gehouden'.  De dienst zorgde ook voor het 
bestellen van het papier met watermerk, de bewaring daarvan, het tellen van de 
nieuwe en de geannuleerde biljetten.  Voortaan zou het werk verdeeld worden 
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over de diensten Drukkerij, Hoofdkas en Controle.  De nieuwe regeling was 
erop gericht beheer en controle te scheiden en soortgelijke verrichtingen 
samen te brengen om ze gemakkelijker te mechaniseren83.  
 
De oprichting van de Risicocentrale 
 
 Een belangrijke nieuwe activiteit die de Bank ontplooide was de 
registratie van in België aangegane kredieten. Het risico dat een bank op elk 
krediet loopt, kan in zekere mate afhangen van het bestaan van andere 
kredieten bij derde banken of andere financiële instellingen.  Een risicocentrale 
verschaft de aangesloten leden informatie over de door alle instellingen samen 
aan een bepaalde debiteur verstrekte kredieten.  Zo is het kredietverlenend 
bedrijf beter gewapend om de kredietwaardigheid van zijn cliënt in te schatten.  
De werking van de centrale vereist drie types van opeenvolgende verrichtingen: 
mededeling van de kredieten per kredietaanvrager aan een centraliserend 
orgaan, centralisering per kredietnemer van alle informatie die op hem 
betrekking heeft en inzage geven aan de financiële instellingen-deelnemers van 
die gecentraliseerde inlichtingen. 
 Sedert het einde van de Tweede Wereldoorlog had de Bank de Belgische 
Vereniging van Banken (BVB) herhaaldelijk de raad gegeven een 'centrale der 
bankrisico's' op te richten.  In dit kader had zij de Vereniging haar goede 
diensten aangeboden84.  Een in de jaren 1956-1957 uitgewerkte blauwdruk om 
in de Bank een risicocentrale op te richten, werd op het laatst afgevoerd.  Het 
ontwerp was op de problematiek van het beroepsgeheim gestoten en op 
juridische bezwaren van de Bank van Roeselare en van West-Vlaanderen.  Die 
was geen lid van de BVB en een van de drie grote banken, de Kredietbank, 
blies daarop het voorakkoord af omdat de West-Vlaamse bank niet 
meespeelde.  Deze was een belangrijke regionale bank die ook in andere 
dossiers, zoals de vaststelling van de creditrentepercentages, wel vaker als 
Einzelgänger optrad.  Zelfs een demarche van de gouverneur van de provincie 
West-Vlaanderen zette geen zoden aan de dijk85.  Tijdens het directiecomité 
van 13 mei 1960 maakte gouverneur Ansiaux gewag van het voornemen van de 
Bank van de Société Générale, de Bank van Brussel en de Kredietbank om de 
oprichting van een 'statistische dienst van het krediet of centrale der 
bankrisico's' opnieuw te onderzoeken86.  De oprichting van een dergelijke 
kredietcentrale werd verantwoord met een drietal argumenten.  Ze was 
belangrijk voor de deelnemers aan wie ze aanvullende inlichtingen zou 
verstrekken bij het beoordelen van hun kredietrisico's.  Het algemeen belang 
zou er ook wel bij varen, aangezien de centrale zou bijdragen aan de stabiliteit 
van het hele kredietbestel en de aanwending van de beschikbare financiële 
middelen zou optimaliseren.  Ten slotte bestond er sinds geruime tijd een 
risicocentrale in Frankrijk en Duitsland en recentelijk in Italië87. 
 Het bleef evenwel bij vrome wensen.  Om de onderhandelingen uit het 
slop te halen, verklaarde de Bank in 1961 dat ze bereid was om bepaalde niet-
confidentiële kredietgegevens waarover zij als centrale bank beschikte - zoals 
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gezamenlijke en derhalve niet-gepersonaliseerde statistieken - en krediet-
nieuwtjes met het bankwezen uit te wisselen.  Op 19 juli 1963 bood de Bank 
nogmaals haar goede diensten aan de voorzitter van de BVB aan.  Die was het 
met de Bank eens om het probleem eindelijk serieus in studie te nemen88.  Het 
beroepsgeheim en de oppositie van de Bank van Roeselare bleven evenwel 
struikelblokken.  Volgens Léon Gyselynck, voorzitter van de BVB, waren er 
twee uitwegen mogelijk: hetzij via wetgevende maatregelen die de Bank van het 
beroepsgeheim zouden ontslaan en die alle privé-banken zouden binden, hetzij 
door zich te inspireren op een idee dat Robert Henrion in een studie naar 
voren had geschoven.  Volgens die auteur was een uitzondering op het 
beroepsgeheim gewettigd vanuit het oogpunt van "het algemeen belang verbonden 
aan een oordeelkundige en evenwichtige verdeling van het krediet"89.  Zo zou de Bank de 
informatie, die ze al bezat, op een officieuze manier aan de banken kunnen 
meedelen90.  Bij de vorige besprekingen in de jaren vijftig dacht men de klip 
van het beroepsgeheim op een andere manier te kunnen omzeilen: de 
bankenclientèle zou de banken uitdrukkelijk via een of andere clausule in het 
leningscontract van hun beroepsgeheim ontslaan.  Vanwege mogelijke 
negatieve reacties van de clientèle werd dit plan nooit gerealiseerd.  Het 
proefballonnetje van Henrion werd evenmin opgelaten. 
 Vice-gouverneur De Voghel vond het maken van wetten alleen maar 
om een risicocentrale in het leven te roepen eigenlijk niet doenlijk, zeker als het 
een statutenwijziging van de Bank betrof.  A priori was het evenwel niet 
uitgesloten dat het Koninklijk Besluit nummer 185 van 9 juli 1935 over de 
bankcontrole op dit punt kon worden aangevuld.  Ooit zou dit toch moeten 
gebeuren, als de aanbevelingen van de eerste Commissie-De Voghel, gestalte 
zouden krijgen91.  De toenmalige minister van Financiën Andries Dequae 
stond niet weigerachtig tegenover dit opzet, maar gaf toch de voorkeur aan 
overleg tussen de betrokken financiële sectoren. 
 Aan het einde van het jaar 1963 vroegen de bankiers zich af of ze het 
risico niet zouden nemen om de centrale op te richten zonder hun clientèle 
hiervan vooraf op de hoogte te brengen.  Ze deden al iets soortgelijks als ze, 
trouwens tot veler voldoening, onderling informatie over ongedekte cheques 
uitwisselden92.  De meeste banken oordeelden dat het risico op 
rechtsvorderingen vanwege cliënten zeer miniem was, want alleen slechte 
debiteuren zouden eventueel een proces tegen hun bankier aanspannen93.  Hun 
juristen waren van mening dat de werking van een centrale met medeweten 
van de publieke opinie en het bedrijfsleven na verloop van tijd zou kunnen 
worden beschouwd als een stilzwijgende integratie van het stelsel in de 
kredietcontracten.  De bankiers die zelf niet voor de kosten van een nieuw 
orgaan wilden opdraaien, boden de Bank de leiding van de op te richten 
centrale aan.  De Bank ontving, krachtens de besluitwet van 6 oktober 1944, 
houdende amendement op het Koninklijk Besluit nummer 185 van 9 juli 1935, 
immers al mededeling van alle kredietaanvragen van meer dan 1 miljoen frank.  
Dat besluit gaf de Bank evenwel niet de toestemming om gecentraliseerde 
inlichtingen aan de buitenwacht mee te delen.  Dat zou als een schending van 
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het beroepsgeheim kunnen worden beschouwd.  Voor de behoeften van de 
centrale zouden de bankiers een tweede exemplaar voegen bij de officiële 
mededeling die zij al aan de Bank deden94.  De banken stelden onder meer 
voor dat de rapporteringsdrempel op 2 miljoen frank zou worden bepaald en 
dat de informatie ook de gebruikte kredieten zou omvatten95.  De 
privé-bankiers waren bereid de volledige verantwoordelijkheid op zich te 
nemen en gingen de verbintenis aan de Bank te vergoeden als de Bank voor de 
rechter zou worden gedaagd omdat zij inlichtingen over een of andere 
kredietnemer aan derden zou hebben meegedeeld96. 
 Volgens Emmanuel de Miomandre, juridisch adviseur van de Bank, 
moest deze laatste formeel van elke aansprakelijkheid ontlast worden en de 
inlichtingen aan de centrale mochten niet precies identiek zijn met de 
informatie 'wetsbesluit - 6 oktober 1944'.  Het directiecomité vroeg zich af of 
aanvullende informatie in verband met de werkelijk opgenomen kredieten - en 
niet alleen de kredietinwilligingen - op de voor de centrale bestemde fiches niet 
de uitkomst zou vormen, wat trouwens al door de banken zelf was 
gesuggereerd.  De Bank sloeg aldus twee vliegen in een klap: betere informatie 
voor eigen gebruik, bijvoorbeeld in geval van kredietbegrenzing, en grotere 
dienstverlening aan de aangesloten instellingen.  De banken zouden de 
aanvullende informatie wel alleen verstrekken als de Bank ook enkele openbare 
kredietinstellingen, zoals de ASLK en de NMKN over de streep zou kunnen 
trekken.  Harerzijds zou ze dan de participatie van haar eigen discontokantoren 
inbrengen.  Alhoewel er juridische bezwaren bestonden tegen de deelneming 
van haar eigen discontokantoren aan de Risicocentrale, was de Bank bereid om 
over die beletsels heen te stappen.  Die risico's wogen volgens haar niet op 
tegen een mogelijke weigering van de OKI's om deel te nemen97. 
 De OKI's waren van oordeel dat hun deelneming aan de Risicocentrale 
maar een geringe toegevoegde waarde voor hun bedrijfsvoering meebracht.  
De ASLK was toen vooral gespecialiseerd in vrijwel risicoloos 
woningbouwkrediet en de Nationale Kas voor Beroepskrediet (NKBK) 
verstrekte slechts kredieten van bescheiden omvang.  De NMKN was van 
oordeel dat haar diepgaande investeringsexpertises voldoende informatie over 
de werkelijke toestand van de kredietnemers verschafte98.  Toch zouden ze 
meespelen als de Bank daarop stond.  Op verzoek van de BVB schreef de 
Bank een brief naar bovengenoemde instellingen.  Hierin drong ze erop aan 
dat ze zich bij het initiatief van de banken zouden aansluiten99.  Naderhand 
vormde de deelneming van de drie openbare kredietinstellingen voor de 
banken evenwel niet langer een conditio sine qua non om tot de creatie van de 
centrale over te gaan100.  Ook de groepering van de privé-spaarkassen toonde 
belangstelling voor het project101.  Voorlopig wou de BVB het lidmaatschap 
reserveren voor de leden van haar beroepsvereniging, de drie OKI's en de 
discontokantoren van de Bank102.  Later pleitte de Miomandre voor een nog 
voorzichtiger aanpak.  Het beste middel om de verantwoordelijkheid van de 
Bank te dekken zou erin bestaan de centrale op te richten in de vorm van een 
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vereniging zonder winstoogmerk (vzw) waarvan de Bank alleen het secretariaat 
zou waarnemen. 
 Na een lange lijdensweg van ongeveer 10 jaar richtten 55 banken, de 
NMKN, de ASLK, de NKBK en de discontokantoren van de Bank uiteindelijk 
op 4 mei 1966 de vzw Risicocentrale voor het krediet op en vroegen de Bank 
de centrale te organiseren.  De Bank werd zelf geen lid van de vzw, slechts een 
soort lasthebber die gratis de kredietgegevens centraliseerde ten behoeve van 
de vzw.  Later rezen de kosten evenwel vrij fors de pan uit en bij de overname 
van de activiteiten van de vzw-centrale in 1968 besloot de Bank de kosten op 
de deelnemers te verhalen aan de hand van een vast bedrag per verstrekte 
informatie103.  Inzake gebruikte kredieten kreeg de centrale aan het einde van 
elk kwartaal nominatieve gegevens van alle deelnemers en niet alleen van de 
vijftien belangrijkste banken.  De documentatie van de Bank werd dus op dit 
punt duidelijk verrijkt. 
 Alhoewel het stelsel behoorlijk werkte, bleven de nadelen niet 
onbelangrijk.  De toegang tot de documentatie was vanzelfsprekend tot de 
leden beperkt en het probleem van het beroepsgeheim bleef even acuut.  Een 
overeenkomst tot solidaire waarborg werd hiervoor onder alle leden afgesloten, 
een idee dat de OKI's al in 1965 hadden aangekaart104.  De Bank wou dat 
gevaar eens en voor altijd bezweren.  Daarom stelde ze minister van Financiën 
Robert Henrion in 1967 voor de volmachtenwet van 31 maart aan te grijpen 
om de verantwoordelijkheden van de Bank met betrekking tot de werking van 
de Risicocentrale wettelijk te dekken.  Alhoewel de Juridische dienst van 
oordeel was dat de volmachtenwet niet de geëigende weg was om de 
Risicocentrale een wettelijke basis te verlenen, stapte de directie over die 
bezwaren heen.  Ze stuurde wel het advies van haar huisjurist naar de minister 
die de knoop doorhakte en de lijn van het directiecomité volgde105.  Het 
wetsbesluit van 6 oktober 1944, houdende wijziging van artikel 12 van het 
Koninklijk Besluit nummer 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole, zou 
worden aangepast via de volmachtenwet.  Het KB nummer 43 van 9 oktober 
1967 (artikel 2, alinea 2 en 3) bepaalde dat de banken ambtshalve alle 
toegestane kredieten van 1 miljoen en meer nominatief aan de Bank moesten 
meedelen.  Bovendien moesten ze, op verzoek van de Bank, hetzelfde doen 
voor de gebruikte kredieten.  Belangrijkste stap voorwaarts was dat de 
nominatieve mededeling door alle banken van de gebruikte kredieten wettelijk 
geijkt werd.  Krachtens hetzelfde KB mocht de Bank de inlichtingen van de 
ingewilligde kredieten - de 'geopende kredieten' in het jargon - en de 
opgenomen kredieten die de centrale bank van de privé-banken ontving, aan 
de deelnemers van de Risicocentrale meedelen en dit onder de voorwaarden 
die ze zelf bepaalde. 
 Ter gelegenheid van die wetswijziging kreeg de Bankcommissie toegang 
tot de gegevens van de centrale voor haar eigen activiteit.  De Voghel die van 
mening was dat de Bankcommissie zich niet met de relaties bank versus cliënt 
diende in te laten, moest op dit punt bakzeil halen.  Voorzitter de Barsy die de 
toetreding van alle financiële instellingen verplicht wou maken, kreeg op dit 
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punt dan weer geen voldoening106.  Begin 1968 werd het duidelijk dat het 
bedongen stelsel onvolmaakt was omdat bepaalde banken geen lid waren van 
de BVB.  De inlichtingen van de centrale waren dus onvolledig.  De Bank wou 
daarom zo vlug mogelijk overstappen naar een wettelijk stelsel, waarbij de vzw 
zou worden omgevormd tot een eigen dienst107.  Op 23 april 1968 werd de 
vzw ontbonden en werd de dienst Risicocentrale in het Departement Krediet 
opgericht.  Het beheer van de centrale door de Bank zelf bood een drievoudig 
voordeel.  Vanuit het standpunt van het algemeen belang was het voordelig dat 
een door de Bank gerunde centrale dankzij de verplichte communicatie in het 
kader van de wetswijzigingen vollediger informatie kon verstrekken dan een 
vzw.  Voor de Bank betekende de oprichting van een eigen centrale dat de 
beperking van haar beslissingsmacht werd opgeheven.  De deelnemers, ten 
slotte, zouden niet langer het gevaar lopen te worden beschuldigd van 
schending van het beroepsgeheim. 
 De voorwaarden waaronder de deelnemers de Bank mochten 
ondervragen, werden eind 1969 gewijzigd.  Aanvankelijk moest de vraagsteller 
zijn verzoek om informatie bij de centrale met allerlei documenten staven: 
hetzij via een kopie van de aanvraag van de cliënt, hetzij door middel van een 
kopie van de brief van de bank die haar cliënt ervan verwittigde dat zijn 
kredietvraag in studie was.  Voortaan zou de Bank zich, zoals in Italië, tevreden 
stellen met een eenvoudige verklaring op erewoord van de betrokken financiële 
instelling dat zij met een fysieke of rechtspersoon onderhandelingen nopens 
een krediet voerde108.  Deze vereenvoudiging was ook een uitvloeisel van de 
overname van de centrale door de Bank.  Die was beter gewapend dan een vzw 
om sancties op te leggen in geval van misbruik109.  In 1972 bijvoorbeeld was er 
een klacht van de Generale Bank tegen de Crédit Lyonnais110.  Deze laatste zou 
de centrale ondervraagd hebben over de kredietstatus van personen of 
bedrijven die bij deze bank nog geen krediet hadden gevraagd.  De Bank 
constateerde dat bij Crédit Lyonnais de vraag naar inlichtingen betreffende 
potentiële cliënten 36 procent bedroeg van het totaal aantal vragen, terwijl dit 
percentage bij het hele bankbestel gemiddeld maar 21,4 procent bedroeg.  Ze 
riep de betrokken bank dan ook op het matje en herinnerde aan de 
basisprincipes van de werking van een centrale.  Deze laatste kon maar worden 
geraadpleegd als er verregaande gesprekken tussen bankier en cliënt aan de 
gang waren.  In het kader van een marktonderzoek kon dit niet. 
 Naderhand werd het deelnemersveld tot andere openbare 
kredietinstellingen en de spaarbanken uitgebreid.  Naast de Centrale voor 
kredieten van meer dan 1 miljoen frank - kredieten toegekend voor 
beroepsdoeleinden - werd op 15 april 1985 de Verbruikskredietcentrale in de 
Bank opgericht111 met als doel het overmatig gebruik van afbetalingskrediet af 
te remmen.  Het ging om een negatieve centrale: ze registreert de wanbetalers - 
burgers die iets op krediet kopen maar met de afbetalingen drie maanden 
achterop geraakt zijn - om te voorkomen dat ze zich nog dieper in de schulden 
steken.  De financiële instellingen die een consumentenkrediet willen toestaan, 
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zijn verplicht eerst bij de Centrale na te vragen of de klant op de 'zwarte lijst' 
staat, zoals dat heet. 
 Maar al van bij de oprichting was er ook kritiek op die Verbruiks-
kredietcentrale omdat ze enkel maar registreert als het onheil al is geschied, als 
mensen hun financiële draagkracht al hebben overschreden.  Ze werkte niet 
preventief genoeg.  Consumentenverenigingen pleitten toen al voor een 
'positieve' centrale, waarin alle financiële verplichtingen van de burgers werden 
opgenomen: dus ook de hypothecaire leningen en de kredieten die wel worden 
afbetaald zoals gepland.  Op die manier zou iedere kredietverlener een volledig 
beeld krijgen van de financiële verplichtingen die zijn potentiële klant al 
aanging.  Hij zou dan bijgevolg ook veel juister kunnen inschatten of dit 
nieuwe krediet zijn klant in financiële moeilijkheden kon brengen of niet.  Maar 
de weerstand bij de financiële sector was groot.  De banken vreesden dat het 
samenbrengen van de gegevens de privacy zou schenden, dat een dergelijke 
centrale veel te duur zou zijn en dat ze bovendien de gevallen van 
'overcreditering' niet zou kunnen verminderen. 
 Uiteindelijk hebben de gedetailleerde cijfergegevens die de Bank 
regelmatig publiceert over het aantal betalingsachterstallen en hun evolutie de 
wetgever er toch van overtuigd om initiatieven te nemen om de negatieve 
controle uit te breiden tot een positief registratiesysteem, waarbij het accent 
meer op preventie ligt.  Het is in deze context dat de wet van 10 augustus 2001 
tot stand is gekomen, waarbij een positieve controle voor kredieten aan 
particulieren wordt opgericht, beheerd door de Bank.  Het gegevensbestand 
van die centrale moet door de kredietverstrekkers verplicht worden 
geraadpleegd vóór het sluiten van een hypothecair krediet of een 
consumentenkrediet. 
 
De bijbanken en agentschappen 
 
 De Bank oefende van meet af aan zowel activiteiten uit die strikt 
genomen tot die van een centrale bank behoorden als commerciële transacties.  
Bij deze laatste ging het bijvoorbeeld om openingen van rekeningen-courant, 
het direct disconteren van handelspapier, het toekennen van voorschotten op 
onderpand, de uitgifte van effecten voor de OKI's en de verhuring van kluizen.  
Op lokaal niveau voerden de bijbanken en agentschappen die taken uit en hun 
belang hing er dus mee samen.  Sinds het begin van de jaren '70 begon de Bank 
deze handelsactiviteiten af te stoten, aangezien ze ten gevolge van de 
uitbreidende activiteit van de privé-banken, zowel in de breedte als de diepte, 
overbodig waren geworden.  Het blijven aanbieden van deze diensten kon zelfs 
de indruk wekken dat de Bank als concurrent optrad van de particuliere 
banken, wat afbreuk zou doen aan haar autoriteit als 'bank der banken'.  In 
plaats daarvan wilde ze zich volledig toeleggen op de specifieke functies van 
een centrale bank: biljettenemissie, kredietgever in laatste instantie (lender of last 
resort), monetair beleid en bewaking van de externe waarde van de Belgische 
frank.  Daarnaast bleef ze Rijkskassier of verleende ze nog altijd specifieke 
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diensten aan financiële instellingen.  Een en ander had natuurlijk gevolgen voor 
lokale vestigingen van de Bank: de afbouw van de commerciële activiteiten was 
vooral merkbaar op hun niveau en ze moesten zich meer en meer toeleggen op 
hun taak van distributeur van biljetten en munten.  De informatisering en in 
het zog daarvan de centralisering, bijvoorbeeld van de operaties van de 
verrekenkamers, deed het belang van de lokale vestigingen eveneens afnemen. 
 Een hervorming van de lokale aanwezigheid van de Bank via bijbanken 
en agentschappen bleef niet uit.  Aan 52 wettelijk bepaalde plaatselijke 
vestigingen, één per gerechtelijk arrondissement, was de Bank trouwens nooit 
gekomen, maar wel aan 43.  Terwijl de Nederlandsche Bank al in 1948 
begonnen was met een drastische afslanking van haar vestigingennet112, duurde 
het tot 1971 alvorens de Bank een studie voor een dergelijke operatie op gang 
bracht.  Tijdens het jaarlijks diner van de kaderleden van de Bank in 1971 
hoorde de gouverneur van verscheidene beheerders en agenten dat ze zich 
geïsoleerd voelden van het hoofdbestuur in Brussel en vrij weinig om handen 
hadden.  Toen werd er ook aan gedacht om de vestigingen niet alleen meer 
onder de dienst 'Inspectie' te laten ressorteren en werden de contacten van de 
provincie met Brussel onderzocht113.  Later dat jaar ging de Bank na hoe de 
beheerders en agenten nauwer bij initiatieven op economisch en bancair gebied 
in hun regio betrokken konden geraken114.  Op 29 november 1971 zat De 
Voghel de vergadering van een coördinatiegroep, bestaande uit directieleden en 
hogere kaderleden van de Bank, voor om de toekomstige rol van de plaatselijke 
vestigingen te bekijken.  Daarna moesten twee werkgroepen de waarde van 
bestaande activiteiten toetsen en eventueel nieuwe taken uittekenen.  De op til 
zijnde decentralisering van de Belgische economie, de Vlaamse en Waalse 
gewestvorming, was daarbij een belangrijk element115. 
 In 1972 besloot de directie op basis van dit eerste onderzoek zes 
agentschappen van de in totaal 43 lokale vestigingen te sluiten en in de jaren 
daarop werd het totaal op te doeken vestigingen op twintig gebracht, waarbij 
zowel het praktisch nut in verhouding tot de kosten als het taalevenwicht als 
criteria golden116.  Deze sluiting gebeurde in drie fasen, gespreid over de 
periode 1973-1984117.  In 1973 werd, merkwaardig genoeg pas in een periode 
van afslanking, het departement Bijbanken en Agentschappen ter coördinatie 
van de agentschappen opgericht.  Daarvoor had de dienst Inspectie dit beheer, 
naast zijn andere taken, waargenomen118.  In 1990 volgde de beslissing om vijf 
agentschappen tot representatiekantoor om te vormen119 en de nieuwe rol van 
de Bank in het kader van het Europese Systeem van Centrale Banken bracht 
nogmaals een rationalisatieronde mee. 
 Ook na de inkrimping bleven de bijbanken en agentschappen een waaier 
van activiteiten uitoefenen, zoals onder meer: Rijkskassier, verdeling, 
omwisseling en sortering van de bankbiljetten, beheer van als waarborg 
neergelegde effecten en van contracten inzake voorschotten, lokale verreken-
kamer.  Het onderhouden van een netwerk van relaties met de verschillende 
kringen op lokaal en regionaal niveau bleef eveneens een van hun verantwoor-
delijkheden.  Hun positie dicht bij de basis kon van hen bovendien belangrijke 
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informatiecentra voor het economische en financiële leven in hun ressort 
maken.  Voor assistentie bij en uitbreiding van de conjunctuuronderzoeken 
van de Bank werden ze eveneens nuttig geacht. 
 De in 1936 opgerichte bijbank in Luxemburg voorzag in het grootste 
gedeelte van de chartale geldomloop van het Groothertogdom.  De 
Luxemburgse banken belegden hun belangrijke activa in Belgische frank in 
Belgische schatkist- of rentenfondscertificaten, op de Belgische 
interbankenmarkt - dit is de niet-gereglementeerde geldmarkt onder de banken 
- of op de door de Bank beheerde gewaarborgde daggeldmarkt.  De 
Luxemburgse banken beschikten bij de bijbank over een rekening-courant of 
konden een beroep doen op de daggeldmarkt.  De bijbank fungeerde daarnaast 
als draaischijf voor informatie en documentatie over de Luxemburgse 
financiële sector, over de economische en financiële situatie van het 
Groothertogdom en over de Belgisch-Luxemburgse relaties, meer bepaald 
waar die de Bank en het BLIW betroffen120. 
 
De discontokantoren: tussenschakel voor de kredietverlening aan bedrijven en particulieren 
 
 Bij de oprichting van de Bank in 1850 was het de bedoeling dat ze, 
wegens het ontbreken van een dicht net van financiële instellingen, naast 
herdiscontering ten gunste van de privé-banken ook zouden voorzien in 
rechtstreeks krediet via discontering van handelspapier. De via de 
agentschappen aangeboden wissels dienden gekeurd en gewaarborgd te 
worden door het discontokantoor dat aan het agentschap in kwestie was 
verbonden.  Een op kennis van elke streek gefundeerde keuring vanuit Brussel 
alleen was immers onmogelijk. Voor het disconto kwamen slechts effecten met 
drie solvabele handtekeningen - die van de trekker, de betrokkene en een derde 
partij - in aanmerking.  Om toch een ruimere toegang tot het krediet van de 
Bank mogelijk te maken konden de discontokantoren de derde handtekening 
leveren.  Deze discontokantoren waren organen met een apart privaatrechtelijk 
statuut121 toegevoegd aan die agentschappen van de Bank waar deze en de 
regering dat nuttig achtten122.  Ze waren gevestigd in de gebouwen van hun 
respectieve agentschap en ze beperkten hun activiteit in principe tot het gebied 
van deze vestiging.  Vooraanstaande handelaars en vermogende particulieren, 
die de moeilijk vanuit Brussel te controleren kredietwaardigheid van plaatselijk 
ter discontering aangeboden wissels konden beoordelen, waren er lid van.  Met 
hun borgstelling of 'aval' garandeerden ze de betaling van de betrokken wissel 
aan de Bank en ze moesten er, bij ontstentenis daarvan op de vervaldag, 
persoonlijk voor instaan.  De verlening van het aval gebeurde niet op de 
effecten zelf, maar bij afzonderlijke akte.  Om zichzelf in te dekken konden de 
kantoren aan de kredietnemer een onderpand voor het krediet vragen.  De 
hoofdelijke aansprakelijkheid van elk lid gold voor al zijn bezittingen.  De Bank 
koos de leden van deze kantoren niet alleen op basis van de grootte van hun 
persoonlijk fortuin, om verzekerd te zijn van de betaling, maar tevens rekening 
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houdend met de aard van hun activiteiten, om een voldoende diversiteit daarin 
te waarborgen123. 
 Als vergoeding voor deze verantwoordelijkheid en voor de 
beheerskosten ontvingen de leden van de kantoren een 'tantième', 'delcredere' 
of 'avalcommissie': een aandeel in de opbrengst van de transacties waarvoor ze 
tussenbeide kwamen.  De Bank, en niet de cliënt, betaalde die vergoeding.  Tot 
1871 werd een aantal agenten deels door de Bank en deels door de kantoren 
bezoldigd.  Vanaf 1872 gebeurde dit nog uitsluitend door de Bank zelf maar 
deze drong erop aan dat de agenten toezicht hielden op de verrichtingen van 
het lokale kantoor124.  De grotere kantoren hadden eigen personeel, de kleinere 
deden een beroep op dat van het agentschap125.  De deelname van de agenten 
aan de activiteiten van de kantoren beschouwde de Bank als een van hun 
belangrijkste taken126. 
 In Brussel, Antwerpen en Gent voorzag de Bank aanvankelijk alleen in 
discontocomités die een moreel toezicht op de disconto-operaties uitoefenden.  
In Gent nam de de Banque de Flandre tot in 1882 de rol van discontokantoor 
waar, waarna de Bank het discontocomité afschafte en er een eigen 
discontokantoor oprichtte127.  Ze deed in 1952 hetzelfde in Antwerpen, waar 
aanvankelijk het discontokantoor van de Banque d'Anvers actief was128.  In 
Brussel bleef tot 1971 een discontocomité bestaan dat advies gaf in verband 
met daar door financiële instellingen ter herdiscontering aan de Bank 
aangeboden papier. In Antwerpen en Brussel werd hoe dan ook slechts 
uitzonderlijk een beroep gedaan op het direct disconto van de Bank129. 
 Tussen 1850 en 1872 namen het aantal kantoren en de omvang van hun 
operaties toe.  De discontovoet van de Bank lag immers lager dan die van de 
privé-banken.  De discontokantoren traden daarnaast op als gewestelijke 
agenten van de in 1865 opgerichte ASLK en vertegenwoordigden de NMKN 
van bij haar oprichting in 1919 in verschillende steden.  Daardoor konden ze 
de stagnering van de disconto-activiteit van de Bank na 1872, ten gevolge van 
de toenemende concurrentie van de privé-banken, compenseren.  Ook de 
ASLK en de NMKN betaalden de vergoeding van de kantoren uit eigen zak.  
Met de jaren namen de discontokantoren het waarborgen op zich van 
hypothecair krediet op middellange en lange termijn bij de ASLK, industrieel 
of handelskrediet op korte, middellange of lange termijn bij de NMKN en 
nijverheids-, handels- of ambachtskrediet op middellange en lange termijn bij 
de in 1946 opgerichte Nationale Kas voor Beroepskrediet (NKBK). Vooral de 
operaties voor de ASLK werden belangrijker dan die voor de Bank.  De Bank 
hield wel een oogje in het zeil.  Dit toezicht op de kantoren betrof niet alleen 
de avalisering van wissels, orderbriefjes en warrants die ze zelf disconteerde, 
maar ook de verrichtingen waarvoor de kantoren tussenbeide kwamen voor 
rekening van deze drie openbare kredietinstellingen130.  Na de oorlog kregen de 
agenten zelfs de bevoegdheid om in naam van de NMKN en de NKBK 
kredieten toe te staan. 
 Voor de kredieten van de Bank die over de discontokantoren liepen, 
ontvingen deze sinds het interbellum tot 1949 één vijfde van de rente van 
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maximaal 3,5 procent131.  Het ging dus maximaal om 0,7 procent.  Deze 
tantièmes gingen in 1948 de hoogte in en overstegen zelfs die op de 
ASLK-transacties toen de Bank in dat jaar de banken had uitgenodigd hun 
regionaal handelspapier bij haar provinciale vestigingen ter herdisconto aan te 
bieden.  Ze ging er daarbij vanuit dat de kantoren beter in staat waren om de 
kwaliteit van deze effecten te beoordelen.  Deze omvangrijkere uitbetaling van 
vergoedingen aan de discontokantoren vormde de aanleiding om de 
'commissies' niet meer te laten afhangen van de rente, aangezien ze bedoeld 
waren als compensatie voor het risico dat de kantoren liepen.  Op 7 juni 1950 
besloot het directiecomité om voortaan nog 0,25 procent te betalen voor het 
aval op papier aangeboden door banken met eigen middelen van minstens 
100 miljoen en 0,55 procent provisie voor papier van andere banken, bedrijven 
en particulieren.  Op deze manier varieerden de tantièmes naargelang van het 
risico en niet meer a rato van de discontovoet132.  De ASLK, NMKN en 
NKBK pasten een soortgelijke manier van vergoeden toe133. 
 Al in 1939 schreef de latere gouverneur van de Bank Cecil de Strycker 
dat het rechtsreeks disconto door de Bank uit de tijd was omdat de 
concurrentie tussen de privé-banken een behoorlijk renteniveau waarborgde. 
Een andere auteur noemde het zelfs een ongezonde vorm van concurrentie 
met de privé-banken134.  Ondanks de afnemende activiteit van de kantoren 
voor de Bank en de vermindering van het handelsdisconto ten gevolge van de 
overvloedige liquiditeiten op dat ogenblik, gebruikte directeur Marcel Lefebvre 
in 1961 de regulering van het rentepeil toch nog als argument voor het bestaan 
van de kantoren.  Ook hun rol bij de kredietverlening door NMKN en ASLK 
beschouwde hij als een nuttige bijdrage aan het financiële bestel.  Het volume 
van de kredieten dat door hun bemiddeling tot stand kwam, was aanzienlijk en 
toch goed gedekt.  Het werd, desnoods op aangeven van de Bank zelf, gespreid 
over verschillende kantoren135.  
 In 1963 noemde regent Vandeputte het systeem van de 
discontokantoren weliswaar origineel en nuttig, zolang hun bemiddeling de 
kosten van het krediet niet te veel verzwaarde136.  Vandeputte was niet alleen 
voorzitter van de NMKN, maar had ook zitting in de Algemene Raad van de 
ASLK en daar had hij al dezelfde idee naar voren gebracht: het leek hem voor 
de ASLK beter om te decentraliseren en plaatselijk zelf de functies uit te 
oefenen die de discontokantoren voor haar waarnamen.  Hij dacht daarbij 
bijvoorbeeld aan het beheer van de lopende leningen en het aantrekken van 
spaartegoeden.  Regent Max Drechsel, voorzitter van de ASLK, verklaarde dat 
zijn instelling het voorstel had bestudeerd zonder al tot een definitieve 
beslissing te zijn gekomen.  Directeur Lefebvre wees er daarentegen op dat de 
kantoren het de Bank weliswaar mogelijk maakten als rechtstreekse 
disconteerder op te treden, maar toch ook andere taken moesten kunnen 
uitvoeren om leefbaar te zijn.  Bovendien kwam volgens hem de bemiddeling 
van de kantoren voor de ASLK minder duur uit dan het onderhouden van 
eigen agentschappen.  Zonder aan de regulerende rol op gebied van de rente 
van de kantoren te willen raken, betwijfelde Vandeputte of ze wel aangewezen 
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waren voor onroerende transacties.  In zijn visie konden ze zich beter 
toeleggen op het tussenbeide komen bij het verstrekken van kasfaciliteiten via 
discontering van promessen137. 
 De Bank en de ASLK hadden daarvoor al, in september 1960, een 
gentlemen's agreement bereikt over een taakverdeling tussen de ASLK-
agentschappen en de discontokantoren, waarbij leningsaanvragen eerst via de 
kantoren liepen.  Toch vernam Ansiaux inbreuken op het terrein.  Hij deed 
einde 1963 zijn beklag bij directeur-generaal André de Guchteneëre over 
ASLK-agentschappen die leningen afsloten buiten de discontokantoren om138.  
De Guchteneëre antwoordde hem dat de concurrentie tussen de financiële 
instellingen zwaarder werd en het dus nodig was om maximale dienstverlening 
te bieden aan het publiek, dat soms zelf vroeg om rechtstreekse transacties met 
het agentschap.  Dit gaf dan weer aanleiding tot de opening van een rekening-
courant bij de ASLK en nieuwe financiële relaties139.  Ansiaux betwijfelde of 
het publiek of bepaalde notarissen wel rechtstreekse kredieten vroegen en 
stelde dat ook de discontokantoren ertoe aanspoorden een rekening bij de 
ASLK te openen.  De informatie van de ASLK-agent dat een hypothecair 
krediet ook kon via een discontokantoor was evenwel niet relevant als de cliënt 
ook zonder deze omweg een lening tegen dezelfde voorwaarden mocht 
aangaan140.  Eigenlijk gaf Ansiaux met deze argumentatie zelf enigszins de 
zinloosheid van een deel van de activiteiten van de discontokantoren toe.  Zijn 
aandringen om een concurrentieslag tussen deze laatste en de 
ASLK-agentschappen te vermijden, met het oog waarop hij op 19 februari 
1964 nog eens informeerde naar de concrete maatregelen daartoe141, leek haast 
alleen rond de instandhouding van de kantoren te draaien, terwijl de 
meerwaarde voor de clientèle zienderogen afnam.  De gouverneur wilde de 
onderhandelingen tussen ambtenaren van de Bank en van de ASLK slechts 
rond de inzet van de discontokantoren bij het aantrekken van spaarmiddelen 
laten lopen.  Zo zou het daarna op hoger echelon makkelijker zijn om iets te 
bereiken inzake de rol van de kantoren bij hypothecaire leningen142.  Ook 
dacht de directie van de Bank eraan om deze rol te koppelen aan de 
versoepeling van de verplichting om het disconto-aspect van een persoonlijke 
lening door de ASLK eerst te laten lopen via de Bank, die haar voorlopige 
beleggingen en kredietverlening begeleidde143. 
 Op de raad van beheer van de ASLK kreeg secretaris-generaal Henri 
Dewèvre een kruisvuur van vragen te verwerken over het nut van 
samenwerking met de discontokantoren en van hun aval.  Adjunct-directeur-
generaal Albert Théate noemde als voordelen de door het aval verzekerde 
goede afloop van de leningen, het onderzoek van de aanvragen en het feit dat 
de kantoren weliswaar zelden verlies leden maar toch dikwijls vervaltermijnen 
in plaats van de cliënten dekten.  Dewèvre en de Guchteneëre vonden het 
bovendien niet te versmaden dat de kantoren zich zouden inspannen voor het 
aantrekken van spaargelden.  Ten slotte ging de raad van beheer principieel 
akkoord met een overeenkomst tot verdere samenwerking.  In maart 1965 
stemde de ASLK ermee in om voor een proefperiode van twee jaar, behalve in 
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de Brusselse agglomeratie, geen rechtstreekse leningen meer af te sluiten achter 
de rug van de discontokantoren, tenzij de cliënt daar zelf om vroeg.  Als 
voorwaarde gold dat de kantoren zich zouden inzetten om spaargelden naar de 
Spaarkas te leiden144.  Op de gevels van de bijbanken en de agentschappen van 
de Bank kwamen muurkastjes met ASLK-reclame145.  De meeste kantoren 
wilden ook graag een eigen loket bij het plaatselijke ASLK-agentschap146.  
Dewèvre, die zelf altijd aarzelend had gestaan tegenover de toekenning van 
exclusiviteitsrechten inzake hypothecair krediet aan de discontokantoren, kreeg 
te kampen met protest van zijn agenten in Antwerpen, Charleroi, Gent en 
Luik, waar rechtstreekse transacties de regel waren.  Dewèvre stelde voor om 
de vastgoedtransacties in de vier bovengenoemde steden aan de plaatselijke 
agentschappen over te laten.  Directeur Lefebvre antwoordde dat de Bank juist 
ten zeerste prijs stelde op een uniforme regeling147.  Dit principe bleef 
uiteindelijk overeind, behalve wat de Brusselse agglomeratie en kredieten aan 
vroegere cliënten van de ASLK, aan het personeel van de Spaarkas en aan dat 
van enkele andere instellingen betrof148. 
 Naar aanleiding van het principieel akkoord tussen ASLK en de Bank 
vroeg NMKN-voorzitter Vandeputte of de kantoren ook geen kasbons en 
obligaties van zijn instelling konden plaatsen.  Ansiaux wees dit beslist van de 
hand omdat hij op die manier de ASLK tegen zich in het harnas zou jagen en 
omdat de bijbanken en agentschappen, die heel actief waren op dat terrein, zo 
alleen maar hun omzet zouden zien verminderen149. 
 In 1967 vroeg regent Vandeputte zich niet alleen af of er in het 
buitenland eveneens financieringsmechanismen bestonden waarbij het 
vermogen van enkele natuurlijke personen als uiteindelijke borg diende voor 
aanzienlijke kredieten, maar hij vond ook dat de interventie van de kantoren 
het rechtstreeks contact van de ASLK met het publiek in de weg stond.  
Bovendien hadden de kantoren in tegenstelling tot een overheidsinstelling wel 
winstoogmerken.  Ook regent Henri Lemaire plaatste een kritische noot bij het 
bestaan van de kantoren door erop te wijzen dat gezien de geringe risico's bij 
vastgoedleningen de waarborg van de kantoren daarvoor te duur was. 
Gouverneur Ansiaux bracht daar echter tegen in dat de kantoren in het 
verleden wel degelijk hadden moeten inspringen voor leningen die niet werden 
afgelost.  Nochtans had ook hij het over een overgangsperiode waarna de 
voor- en nadelen van het bestaande systeem aan een afweging toe waren150.  In 
1969 noemde Vandeputte de medewerking van de kantoren ten behoeve van 
de NMKN en de ontwikkeling van de streken waar ze gevestigd waren zelfs 
onbeduidend151. 
 Het aandeel van de tantièmes die de discontokantoren ontvingen voor 
ASLK-verrichtingen steeg van 9.557.000 frank op een totaalbedrag aan 
tantièmes van 15.008.000 frank in 1939 tot 159.716.000 op een totaal van 
188.385.000 in 1968, of van 63,6 tot 84,7 procent.  Het aandeel van de 
vergoedingen van de Bank nam af: een stijging in absolute cijfers van 
4.521.000 frank in 1939 tot 12.674.000 in 1968 kwam neer op een dalend 
percentage van 30,1 tot 6,7 procent.  Het aandeel in de tantièmes stond 
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rechtstreeks in verhouding tot de verrichtingen die de kantoren voor de ASLK 
deden: het percentage bedroeg meestal drie vierde en in 1968 zelfs 85 procent 
van de ASLK-omzet van 29,5 miljard frank.  De boom in de bouwsector was 
daar niet vreemd aan.  De groeiende concurrentie van de ASLK-
agentschappen deed de door de discontokantoren gerealiseerde omzet en dus 
ook hun tantièmes weliswaar afnemen152.  Het aandeel van de Bank-activiteiten 
beliep maximum 14 procent.  De kredieten die de Bank via de disconto-
kantoren toestond in de jaren zestig bestonden voor 36 à 38 (1963 en 1964) tot 
50 procent (1968) uit warrants, kredieten aan afnemers van meestal 
landbouwproducten zoals suiker, graan en groenten met deze goederen als 
onderpand.  Gezien het overwegend agrarische karakter ervan waren uitschrij-
vingen en aanbiedingen van warrants ter (her)disconto seizoengebonden153. 
 Toen de ASLK in 1969 bij de Bank voorstellen begon in te dienen voor 
een herziening van de overeenkomst van 1965, lieten de kantoren zelf ook van 
zich horen.  In april nodigde de directie van de Bank een representatieve 
delegatie van de kantoren uit voor een gesprek.  In november legden de 
kantoren een nota met bedenkingen voor in verband met vijf door de ASLK 
vooropgestelde principes: vrije mededinging tussen de agentschappen van de 
Spaarkas en de kantoren, koppeling van de kredietmogelijkheden van elk 
kantoor aan zijn spaarfunctie, een billijke (lees: lagere) vergoeding voor de 
kantoren en de Bank voor hun bemiddeling ten behoeve van de ASLK, recht 
van toezicht op de kantoren en hun tussenpersonen en de uitbreiding van de 
activiteit van deze tussenpersonen.  Een lager tantième kon voor de kantoren 
alleen betrekking hebben op nieuwe verrichtingen en niet op de lopende 
verbintenissen.  Bovendien ontkenden ze dat de NMKN en de NKBK lagere 
vergoedingen betaalden terwijl de operaties voor deze instellingen zelfs meer 
risico's en werk meebrachten.  Een koppeling van de kredieten aan de omvang 
van het aangevoerde spaarvermogen leek hun precies die gebieden te treffen 
waar onvoldoende financiële middelen voorhanden waren én een grote 
behoefte aan krediet bestond154. 
 In de Bank gingen er dat jaar stemmen op om ook de vergoeding van de 
discontokantoren bij herdiscontoverrichtingen van banken aan te passen.  Het 
meeste papier dat de banken voor herdisconto aan de Bank aanboden, was 
geaccepteerd papier met drie handtekeningen.  Het directiecomité mocht 
papier met slechts twee handtekeningen wel aanvaarden als het rechtstreeks 
aan het hoofdbestuur in Brussel werd voorgelegd.  Dit konden alleen die 
banken waarvan de hoofdzetel of een exploitatiezetel zich in Brussel bevond.  
Vanaf 1948 diende papier uit de provincie door banken met provinciale 
kantoren - met hoofdzetel in Brussel of niet - altijd voorgelegd te worden aan 
de vestiging van de Bank in de plaats waar het domicilie van de trekker of 
betrokkene van de wissel was gelegen.  De tweede alinea van artikel 119 van 
het toen geldende Huishoudelijk Reglement van de Bank bepaalde dat deze 
provinciale Bank-vestigingen alleen handelspapier konden aanvaarden met het 
aval van het eraan verbonden discontokantoor.  In feite kwam dit neer op een 
interventie van een discontokantoor, zelfs voor prima papier.  Het lijkt erop 
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dat men door deze maatregel, die inging tegen het oorspronkelijke idee van het 
discontokantoor als leverancier van de derde handtekening voor handelspapier, 
het werkvolume van de kantoren heeft willen veilig stellen.  In 1969 werd 
gedacht aan afschaffing van deze verplichting zodat ook de bijbanken en 
agentschappen dit soort papier zonder meer konden aanvaarden. 
 Het coördinatiecomité dat zich over de zaak boog, vroeg zich trouwens 
af hoe doeltreffend de bemiddeling van de kantoren in de praktijk wel was.  De 
afschaffing van de verplichting om papier uit de provincie of aangeboden door 
banken die alleen in de provincie aanwezig waren via de discontokantoren te 
laten lopen, zou erop neerkomen dat alleen nog niet-geviseerd papier uit de 
provincie met twee handtekeningen eerst door de kantoren diende te worden 
geavaliseerd155.  Terzelfder tijd speelde de Bank met de idee de tantièmes aan 
de disconterende bank aan te rekenen.  Als de tantièmes niet langer in de 
discontovoet begrepen waren - dus niet langer ten laste van de Bank - zou de 
cliënt ze bovenop het disconto zelf moeten betalen.  Dit zou de 'discriminatie' 
van de lokale banken en dito effecten evenwel bevestigen en de positie van de 
discontokantoren in het gedrang brengen.  Exclusieve tantièmes zouden de 
clientèle doen wegvloeien richting privé-banken, die al een bredere waaier van 
diensten aanboden dan de kantoren156.  De inclusieve vergoeding van de Bank 
aan de kantoren bleef ten slotte behouden157. 
 Einde 1970 kwam de ASLK met een voorstel op de proppen om de 
bilaterale relaties met de Bank grondig te herzien.  Tevoren waren beide het al 
eens geworden dat zo'n herziening vóór 31 december 1970 moest 
plaatsvinden.  Bij de Spaarkas bestond de overtuiging dat de controle door de 
Bank van haar voorlopige beleggingen, zoals de portefeuille handelspapier die 
via de discontokantoren liep, overbodig was.  Tevens stelde ze voor om het 
oude systeem, waarbij ze door bemiddeling van de discontokantoren 
promessen verdisconteerde die samen de duur van een hele hypothecaire 
lening overspanden158, te vervangen door één hypothecair krediet waarvoor 
een discontokantoor zijn aval kon geven en waarvoor het de afbetalingen zou 
innen.  De Bank zou dan alleen nog toezicht uitoefenen, maar in het beheer 
van de dossiers in kwestie zelf niet meer tussenbeide komen159.  Voor de 
andere bankiersdiensten die de Bank verleende, stuurde de ASLK op meer 
efficiëntie aan, het vermijden van overlappingen en een daling van de 
productiekosten160. 
 In 1971 kwam Vandeputte, intussen gouverneur geworden, terug op 
eerdere uitlatingen.  De door de discontokantoren ten behoeve van de ASLK 
uitgevoerde transacties zouden voor deze laatste goedkoper uitvallen dan als ze 
die zelf moest afhandelen.  Toch plaatste de Spaarkas weer vragen bij het 
aantrekken van spaarmiddelen.  De concurrentie tussen haar agentschappen en 
de kantoren bracht het imago van de Spaarkas alleen maar schade toe.  De 
gouverneur vond ook wel dat het bestaan van de discontokantoren in zijn 
geheel diende te worden herbekeken, zoals ook de samenwerking van de 
verschillende OKI's in het algemeen161.  Sinds het verstrijken op 31 maart 1970 
van de overeenkomst tussen de Bank en de ASLK heerste er rechtstreekse 
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concurrentie tussen de agentschappen van deze laatste en de kantoren, terwijl 
de activiteit van de kantoren voor de Bank, de NMKN en de NKBK al erg 
beperkt was.  Hoewel de kantoren tot 1980 voor de ASLK hypothecaire 
verrichtingen mochten doen, vooral op aandringen van de vroegere 
gouverneur Ansiaux, bleef de vraag welke toekomst ze daarna nog hadden162.  
De financiële instellingen waren sowieso al over het hele land verspreid en het 
verwijt van concurrentie door kredietverlening tegen een lagere rentevoet dan 
die van privé-banken bracht de autoriteit van de Bank in het gedrang163.  Begin 
jaren zeventig zou de Bank haar rechtstreeks krediet aan ondernemingen en 
particulieren dan ook afstoten.  In het algemeen slonk het krediet in de vorm 
van discontering van handelspapier sowieso164.   
 Op 29 juni 1971 kwam het directiecomité tot het besluit dat de 
discontokantoren voor de Bank van geen, voor de NMKN en NKBK van 
weinig en voor de ASLK van afnemend belang waren.  De ASLK, die nog 
80 procent van de winst van de kantoren genereerde, dacht eraan de duur van 
een nieuwe overeenkomst tot tien jaar te beperken.  De Bank overwoog voor 
de afschaffing van de kantoren een overgangsperiode van twintig jaar om 
rekening te houden met hun verbintenissen tegenover de ASLK en om de 
activiteit van de nog overblijvende kantoren te verzekeren.  Sommige leden 
van de discontokantoren hadden immers op aandringen van de Bank ontslag 
genomen uit andere functies.  In 1988, bij de vernieuwing van het privilege van 
de Bank, zou de volledige afschaffing na een overgangsperiode in de statuten 
worden bepaald165.  De Bank zag als toekomstmogelijkheid voor een aantal 
kantoren het statuut van agent van de ASLK166.  Minister van Financiën Snoy 
et d'Oppuers stemde in november 1971 met het voorstel van de Bank tot 
geleidelijke sluiting van de kantoren in167.  Nadat de Bank in november 1971 
aan de kantoren had laten weten dat zij geen actief instrument meer waren 
voor haar beleid en geleidelijk moesten verdwijnen168, namen sommige een 
autonoom statuut aan.  Ze sloten in 1973 een akkoord met de ASLK, NMKN 
en NKBK om zoals vroeger de kredieten van deze OKI's te waarborgen en 
om spaargelden voor deze instellingen aan te trekken of ze begonnen voor het 
Gemeentekrediet op te treden.  Andere bleven nog onder de voogdij van de 
Bank of gingen in vereffening169.  Aanvankelijk bleef de Bank ten behoeve van 
de drie OKI's het administratief beheer en de bewaarneming van de door de 
vennoten van de autonome kantoren neergelegde borgstellingen waarnemen, 
maar vooral de ASLK nam daarna deze taak over170. 
 De leden van het discontocomité van Brussel vroegen in 1971 zelf of 
het niet beter was dit orgaan op te doeken.  In 1957 was met het direct 
disconteren door de Bank van effecten in Brussel ook de adviserende opdracht 
van het discontocomité daarbij opgehouden.  Sinds de statutenwijziging van 
1968 was het bestaan van dit comité facultatief geworden.  Intussen was de 
Discontodienst van de Bank ook zonder het discontocomité goed ingelicht 
over de waarde van de handtekeningen op de wissels en de looptijd van het 
disconto van handelspapier hing meer van de algemene kredietpolitiek af dan 
van zijn mening171.  Het artikel aangaande de aanvaardbaarheid van effecten 
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voor het disconto werd in de volgende editie van het Huishoudelijk Reglement in 
1974, waar het nummer 72 was geworden, aangepast: papier met twee 
handtekeningen was slechts aanvaardbaar als het voldeed aan de vooraf door 
het directiecomité vastgestelde normen of met het akkoord van de directie.  
Van een aparte regeling voor 'provinciaal' papier was geen sprake meer.  De 
discontokantoren maakten toen al geen deel meer uit van de werking van de 
Bank en werden in het nieuwe artikel niet meer vermeld172. 
 
Infrastructuur 
 
 In 1958 waren, zoals in deel II vermeld, de nieuwe gebouwen van de 
Bank voltooid173.  Verlichte geesten hadden verkregen dat het Hotel van de 
gouverneur daarin was opgenomen en niet, zoals Van Goethem aanvankelijk 
zelf had voorgesteld, gesloopt.  Tal van moeilijkheden, zoals de oneffenheden 
van het terrein, drijfzand en grondwater, de dubbele bocht van de 
onderliggende spoorweg en de noodzaak van isolering tegen het geluid 
daarvan, waren overwonnen.  De stijl van het gebouw was een compromis 
tussen functioneel modernisme en klassieke monumentaliteit.  De architect had 
gekozen voor ordonnantie, of een strenge opvolgende orde, in plaats van een 
axiale werking vanwege de grote hoogteverschillen op het bouwterrein en de 
ongelijke driehoeksvorm van het gebouw.  Om de strengheid ervan te milderen 
werden aan de beide afgeronde uiteinden aan de de Berlaimontlaan telkens een 
bronzen vrouwenfiguur, de ene van Georges Grard en de andere van Charles 
Leplae, opgesteld.  Afbeeldingen van gildepenningen van Marcel Rau 
doorbraken de vensterloze steenmassa van die rotondes en figuren in 
aluminium van dezelfde kunstenaar sierden de hoofdingang.  Naast lof kwam 
er ook kritiek: de blinde gevels van de rotondes werden 'klaagmuren' genoemd 
en de zuilenrij aan de gevel deed denken aan de kanselarij die Albert Speer 
voor Hitler ontworpen had.  Hoe het ook zij, het gebouw straalt voor een deel 
de tijdgeest van het monumentale neoclassicisme uit dat aan beide kanten van 
de Atlantische Oceaan sinds het late interbellum aanhang had gevonden.  De 
oorspronkelijke bedoelingen van de architect waren niet altijd gevolgd.  Van 
Goethem had een interne ruimtelijkheid en lichtheid, met slechts tot op 
borsthoogte reikend meubilair zoals in de Verenigde Staten, op het oog gehad.  
Dit werd tenietgedaan doordat de ruimte werd opgedeeld in van elkaar 
afgesloten diensten en kantoren.  Toch beschreef het tijdschrift van het 
personeel in 1952 met veel enthousiasme de kwaliteiten van het gebouw met 
een drievoudig adagium van "lucht, licht en vrijheid".  De nog overgebleven oude 
gedeelten in de driehoek ten oosten van de de Berlaimontlaan, op het hotel en 
het huidige museum na, werden na de dood van Van Goethem in 1960 
vervangen door gebouwen in de nieuwe stijl174.  In 1959 en 1960 kocht de 
Bank een deel van het aan de andere kant van de laan gelegen huizenblok en 
bouwde op een sectie daarvan een parkeergarage van zes verdiepingen met 
twee verdiepingen archief erbovenop175.  In het hoofdgebouw kreeg de vleugel 
evenwijdig aan die van de voorgevel er in de periode 1965-1969 een vijfde 
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verdieping bij.  In de jaren tachtig kocht de Bank het overgebleven deel van de 
panden in het huizenblok aan de andere kant van de de Berlaimontlaan op en 
ze verving die door nieuwe bedrijfsruimten, de zogenaamde 'NBB 2'176. 
 Ook voor het fysieke welzijn van haar personeelsleden was de Bank 
actief als bouwheer.  In 1922 had de Bank in Sint-Agatha-Berchem bij Brussel 
een terrein aangekocht waarop de sportclub voor het personeel van de Bank 
werd ingericht.  In 1962 en 1963 verwierf ze aanpalende gronden en in de 
volgende jaren verbouwde ze de clubgebouwen.  Bij de visvijver die ze voor 
het personeel in Bosvoorde huurde, trok ze in 1962-1963 een visserspaviljoen 
op177. 
 Na de oorlog werden nog vóór aan de nieuwbouw van de vestiging te 
Brussel te denken viel, de agentschappen van Leuven, Oostende, Nijvel en 
Doornik heropgebouwd.  Vervolgens kwam een jarenlang bouwprogramma op 
gang voor modernisering of heropbouw van een reeks andere 
agentschappen178.  Vanaf het begin van de jaren zestig verrezen nieuwe 
gebouwen in die steden waar de panden dateerden van het begin van de 
twintigste eeuw of zelfs nog uit de vorige eeuw: Luik, Charleroi, Ronse, 
Oudenaarde, Tongeren.  Vooral werd werk gemaakt van onderdak van de 
waardetransporten.  Een grote opgave was ook het up-to-date brengen van de 
bijbank in Antwerpen.  Van 1955 tot 1958 zijn besprekingen gevoerd om ze te 
ruilen met de oude gebouwen van het provinciaal bestuur of om de plaatselijke 
diensten van het Ministerie van Financiën in de bijbank hun intrek te laten 
nemen, wat op niets uitdraaide.  In 1959 werd een intern voorstel om de oude 
bijbank deels te slopen en deels te verkopen van tafel geveegd179.  Het bleef bij 
een modernisering van het bestaande gebouw. 
 Zoals in het vorige deel werd verhaald, was Ansiaux kort na zijn 
aantreden als gouverneur in 1957 verwikkeld geraakt in een persschandaal over 
de 'residentie' die hij naar verluidt nogal rijkelijk liet verbouwen180.  Een 
parlementair onderzoek over het bouwprogramme van de Bank hing in de 
lucht en minister van Financiën Van Houtte stelde voor dat het Hoog Comité 
van Toezicht de zaak zou onderzoeken. Aangezien de Bank haar eigen 
controleorganen had - de regentenraad, het college van censoren en de 
algemene raad - wilde ze daar niet op ingaan.  Ansiaux en De Voghel wilden 
wel een beroep doen op een driehoofdig college van prominenten zoals 
ministers van Staat.  Premier Eyskens ontwaardde echter weinig interesse voor 
de zaak bij de parlementairen en raadde af een onderzoek uit te lokken.  
Andere leden van het directiecomité bleven er trouwens bij dat een extern 
onderzoek de legitimiteit van de eigen controleorganen van de Bank alleen 
maar in twijfel kon trekken en stelden voor dat deze laatste samen met de 
regeringscommissaris zelf het dossier zouden herbekijken.  Kamerlid Eugène 
Charpentier kon vervolgens op het kabinet van de minister van Financiën, 
omwille van de discretie, het dossier gaan inkijken181.  Volksvertegenwoordiger 
Albert Parisis interpelleerde minister van Financiën Van Houtte, waarop deze 
hem op afdoende wijze zou hebben geantwoord182. 
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De directie 
 
 De dagelijkse leiding van de Bank was in handen van het directiecomité, 
bestaande uit de gouverneur en maximaal zes directeurs waarvan één optrad als 
vice-gouverneur.  Alle bevoegdheden die niet voorbehouden waren aan de 
regentenraad, directiecomité en regenten samen, oefende de directie uit. Elk 
directielid was verantwoordelijk voor enkele departementen. Daarnaast hadden 
ze mandaten in de raad van beheer van de ASLK, het bestuurscomité van het 
HWI, het comité van het Rentenfonds, de Bankcommissie, de Hoge Raad van 
Financiën, de raad van het Centraal Bureau voor de Kleine Spaarders en 
andere.  Ook in het buitenland bekleedden ze belangrijke mandaten. 
 Zoals uit deel twee van dit boek is gebleken, had de gouverneur als 
woordvoerder van de directie een vrij grote vinger in de pap bij het voorstellen 
van nieuwe directieleden.  Soms schoven bepaalde personen zich evenwel zelf 
naar voren: dit was bijvoorbeeld het geval na het vertrek van vice-gouverneur 
Adolphe Baudewijns op 4 november 1954 wegens het bereiken van de 
leeftijdsgrens.  Zo schreef de reeds vermelde Henri Janne, hoogleraar aan de 
ULB, in december 1954 een brief naar Frère.  Hij had raad gevraagd aan het 
ABVV en de steun van de vakbond gekregen.  Ook andere kringen hadden 
hem aangemoedigd, waarbij hij fijntjes opmerkte dat "la découverte d'un bon 
candidat authentiquement flamand m'a été présenté comme très hypothétique"183.  
Zijnerzijds had regent Yvan Feyerick de kandidatuur aanbevolen van 
M. Toussaint, directeur van de Belgische Bankvereniging, "homme solide, sérieux, 
ayant du caractère et beaucoup de capacités, très apprécié par M. Georges Janssen", 
voormalig gouverneur van de Bank184.  Volgens adjunct-directeur F. Van 
Gelder van het HWI zouden verschillende prominenten hem gevraagd hebben 
of ook hij geen kandidaat was.  Als referentie vermeldde hij onder meer dat hij 
lange tijd aan Le Peuple had meegewerkt onder het pseudoniem Argus, een 
publiek geheim volgens de man185.  De benoeming van Cecil de Strycker op 
14 september 1958 was echter een duidelijk voorbeeld van het toen 
ongeschreven initiatiefrecht van de Bank186. 
 Na het ontslag om gezondheidsredenen van directeur Jean 
Van Nieuwenhuyse op 14 september 1960 bleef het comité meer dan vier jaar 
tot vijf leden beperkt: Hubert Ansiaux, Franz De Voghel, Marcel Lefebvre, 
Jean Brat en Cecil de Strycker187.  Volgens Ansiaux leenden de 
omstandigheden, regeringswijzigingen en voorbereiding van een 
regeerprogramma, zich niet tot onmiddellijke beslissingen om in de vacatures 
te voorzien188.  Voorts kon de Bank tijdelijk gerund worden "avec le concours [!] 
du vice-gouverneur et de trois directeurs".  Minister Van Houtte ging hiermee 
akkoord189.  In de regentenraad van 24 januari 1962 werd Ansiaux ondervraagd 
over de eventuele benoeming van een nieuwe directeur.  Ansiaux herhaalde de 
argumenten die hij vroeger al gebruikt had: een verhoging van het aantal 
directeuren zou tot verzwakking in plaats van versterking leiden aangezien de 
splitsing van de grote bevoegdheidsdomeinen - krediet, buitenland, studiën, 
administratieve organisatie - de eenheid van conceptie en actie veeleer zou 
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schaden dan bevorderen.  De benoeming van een directeur kon, steeds volgens 
Ansiaux, slechts de aflossing van de wacht tot doel hebben.  Gelet op de 
leeftijdsstructuur van de leden van het comité zou de eerste plaats die vacant 
werd in de sector krediet vallen, als de Vlaamse directeur Marcel Lefebvre de 
leeftijdsgrens zou bereiken op 27 juni 1968.  Volgens Ansiaux moest de keuze 
vallen op iemand die de ter zake vereiste technische kwalificatie bezat.  Opdat 
de Bank haar karakter van nationale en onafhankelijke instelling zou bewaren, 
was het bovendien nodig dat bepaalde evenwichten werden gerespecteerd, 
taalkundige en ideologische.  Het laatste evenwicht kon slechts worden 
gerealiseerd als (ook) een kandidaat van linkse signatuur, niet uit partijpolitiek 
maar uit ideologisch standpunt, werd gerekruteerd.  Hieruit bleek hoe moeilijk 
de keuze was, want de Bank had in 1961 om niet duidelijke redenen al gewag 
gemaakt van de naam van Paul Callebaut, ex-kabinetschef van twee ministers 
van Financiën, directeur-generaal van de NKBK en van CVP-strekking.  Om 
uit de impasse te geraken, zou men wellicht ooit wel een dubbele benoeming 
moeten overwegen, maar toen waren er geen technische gronden voor een 
dergelijke beslissing. 
 Toch moest de Bank de toekomst voorbereiden.  Dit kon, hetzij door 
eigen kaderleden te bevorderen, hetzij bekwame krachten van buiten de Bank 
in dienst te nemen.  Beide categorieën zouden een proefperiode moeten 
doormaken van twee tot drie jaar als adviseurs van de directie.  Op het 
geschikte moment zou men dan een keuze maken.  De regentenraad was het 
met dit principe eens en vond dat de voorbereiding van de selectie onder de 
bevoegdheid viel van het directiecomité.  Regent August Cool vond het 
vanzelfsprekend dat beide evenwichten, dus qua taal én qua ideologie, moesten 
worden nagekomen, maar dat geen kandidaat mocht worden aanvaard die een 
mandataris was van een partij of van een groep met deze of gene strekking.  
Het was in de persoonlijkheid van de kandidaat dat de uitdrukking moest 
liggen van de taalkundige en ideologische aanhorigheid190.  Verwijzend naar de 
beschouwingen in deze regentenraad, stelde Ansiaux het directiecomité in mei 
1962 voor Callebaut, "ervaren in overheidszaken en kredietaangelegenheden" als 
adviseur van de directie in dienst te nemen191.  Hij zou directeur Lefebvre 
bijstaan. 
 Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Paul-Henri 
Spaak maakte Ansiaux er attent op dat de aanwijzing van een adviseur van 
christen-democratische signatuur wrevel had gewekt in socialistische kringen 
en dat de Bank de toekomst niet kon voorbereiden als ze geen beroep deed op 
iemand die door deze milieus was voorgesteld.  De socialistische partij dacht 
meer bepaald aan Henri Neuman, gewezen directeur van de Banque Centrale 
du Congo belge et du Ruanda-Urundi (BCCBRU).  Ansiaux wou evenwel niets 
weten van die kandidaatstelling; hij gruwde van politieke inmenging, vooral als 
die van socialistische kant kwam.  De Bank, die er altijd naar gestreefd had om 
de wisselvalligheden van de politiek buiten haar bedrijfsvoering te houden, 
verklaarde zich toch bereid Neuman een baan van adviseur van de directie aan 
te bieden, alhoewel ze aanvankelijk niet van plan was geweest meer dan één 
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functie van adviseur te creëren.  Er waren immers genoeg bekwame kaderleden 
in de Bank en noch de voorbereiding van de afwisseling van de wacht noch het 
door de Bank uit te voeren takenpakket maakte een uitbreiding van het aantal 
topkaderleden nodig.  Ansiaux wees Spaak, en nadien eerste minister Théo 
Lefèvre erop, dat de benoeming van Neuman tot adviseur hoegenaamd geen 
blanco cheque was om hem later tot directeur te benoemen.  Te gelegener tijd 
zou hij in concurrentie moeten treden met andere gegadigden192.  Neuman 
nam hiermee geen genoegen en zou uiteindelijk de eerste voorzitter worden 
van de Nationale Investeringsmaatschappij (NIM). 
 Ansiaux zou nog drie jaar moeilijke onderhandelingen voeren met 
Lefèvre, Spaak en Dequae, over de benoeming van twee nieuwe directeuren.  
In feite had de Bank maar één nieuwe directeur nodig om Lefebvre te 
vervangen.  Ansiaux was van oordeel dat men een directeur niet zo maar stante 
pede vervangt: men moest zijn opvolging zorgvuldig organiseren, de tradities 
respecteren en zien dat de potentiële kandidaat alle vereiste kwaliteiten bezat.  
Hij wou dus Callebaut die beantwoordde aan alle vereiste kwaliteiten: 
katholiek, Vlaming, wat onontbeerlijk was gelet op het aantal puur Vlaamse 
banken - de Kredietbank, de Bank van Roeselare, de Bank van Dendermonde - 
waarmee goede contacten moesten worden onderhouden.  Ten slotte had hij 
de nodige technische kwaliteiten opgedaan.  Hij wist wat het krediet was, 
kende de geldmarkt al goed, "bien qu'il ait beaucoup à apprendre pour assurer la 
direction du crédit au niveau d'une banque centrale".  Politiek was de benoeming van 
alleen Callebaut op een veto van de socialisten gestoten.  Tegelijk vroegen die 
de benoeming van één van de hunnen, waartegen Ansiaux principieel geen 
bezwaar maakte omdat die strekking ondervertegenwoordigd was in het 
directiecomité.  De partij eiste echter niet alleen een socialist maar wou die ook 
zelf kiezen en haar kandidaat aan Ansiaux opleggen.  Dat leidde tot zware 
conflicten.  Mede dankzij de toen op handen zijnde verkiezingen werd het 
geduld van Ansiaux, die zowel de kandidatuur van Neuman als die van 
Herman Biron, oud-directeur van de Bankcommissie en achtereenvolgens 
kabinetschef van de adjunct-ministers van Financiën François Tielemans en 
Henri Deruelles, had weten te verhinderen, beloond.  De politieke wereld liet 
hem weten dat de regentenraad Callebaut mocht voorstellen op voorwaarde 
dat er terzelfdertijd een door Ansiaux zelf te kiezen socialist werd 
voorgedragen.  Ansiaux had dit scenario voorzien en zijn keuze was op Roland 
Beauvois gevallen die er twintig jaar carrière bij de Bank had opzitten, "tout à 
fait dans l'esprit de la maison, [qui] ne recevra aucune directive du bureau du parti et n'ira 
lui faire aucun rapport".  Een tijdje bleef Spinoy zich in het socialistische 
partijbureau verzetten tegen de kandidatuur van Beauvois, maar met de 
naderende verkiezingen in het achterhoofd wijzigde de partij haar tactiek en 
ging ze uiteindelijk akkoord met het voorstel van Ansiaux.  Deze moest wel 
een concessie doen: hij moest Biron een topfunctie in de Bank aanbieden 
zonder evenwel formeel uitzicht op een directeursfunctie later.  In overleg met 
André van Campenhout, Belgisch bewindvoerder bij het IMF, bood de Bank 
hem de baan van alternate executive director, waarnemend bewindvoerder bij het 
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IMF, aan.  Zodoende wist Ansiaux, na een aantal moeilijke jaren, opnieuw een 
vertrouwensklimaat met de socialistische partij te herstellen, meer bepaald met 
Antoon Spinoy en Paul-Henri Spaak.  Spinoy had Ansiaux lange tijd als een 
vijand beschouwd, terwijl Spaak, met wie sinds Londen de relaties altijd 
uitstekend waren gebleven, op een bepaald ogenblik toch van oordeel was 
geweest dat de gouverneur een tekort aan begripsvermogen en politieke feeling 
had vertoond.  Hoe het ook zij, Ansiaux had zijn slag thuisgehaald: hij had 
geen kabinetschef in dienst moeten nemen "à bout de course au moment des 
élections" en had meer in het algemeen niet toegegeven aan de eerste eisen van 
de partij.  Als hij dit had gedaan zou men hem met een politicus van het type 
Hendrik Fayat opgezadeld hebben, eerst als directeur en wellicht op korte 
termijn als vice-gouverneur, aldus Ansiaux193. 
 Als directeur Lefebvre op 27 juni 1968 de leeftijdsgrens bereikt, slaagt 
Ansiaux er opnieuw in zijn kandidaat te laten goedkeuren door het financiële 
en politieke establisment.  Elisabeth Malaise, secretaris van de Bank, katholiek 
en Vlaming, was, volgens de gouverneur, de geschikte persoon.  Ze was 
immers uiterst beslagen in het runnen van administratieve departementen en 
zou die taak op zich nemen als Brat in januari 1969 als directeur zou 
opstappen194.  Premier Gaston Eyskens, die aanvankelijk zijn vroegere 
kabinetschef Jacques Mertens de Wilmars naar voren had geschoven, was het 
met de argumentatie eens.  Mertens de Wilmars, die adjunct was van directeur 
de Strycker voor alle internationale kwesties en die zitting had in allerlei 
comités van plaatsvervangers (het Monetair Comité van de EEG, de OESO, 
...), zou zich niet gelukkig voelen met allerlei administratieve taken, zoals 
boekhouding, personeelsbeleid, secretariaat en wat dies meer zij.  Ansiaux was 
van plan hem in reserve te houden en Malaise door Mertens de Wilmars te 
vervangen als secretaris.  Zo zou hij zich gedurende een tweetal jaren kunnen 
inwerken in het reilen en zeilen van het directiecomité van een centrale bank 
en De Voghel, bij diens vertrek op 21 december 1970, opvolgen als directeur 
in overeenstemming met zijn kwalificaties en ervaring.  Ansiaux schreef aan 
minister Snoy et d'Oppuers dat hij de schriftelijke verbintenis wou aangaan 
Mertens de Wilmars voor te stellen als De Voghel de leeftijdsgrens bereikte.  
Als de regering met dit voorstel akkoord zou gaan "zouden de grondslagen gelegd 
worden van een ontwikkeling die ik [Ansiaux] wens, in het belang van de instelling"195. 
 Toen directeur Brat op 21 januari 1969 ontslag nam, werd hij vrij 
probleemloos opgevolgd door Hendrik Vloeberghs.  Deze had zoals Brat een 
socialistisch label, was wellicht door de partij 'aanbevolen', maar hij was ook 
voor Ansiaux een geschikte persoon vanwege zijn ervaring in het privé-
bankwezen - als directeur van de bank Paribas-Luxemburg - om de elektronica 
en de moderne managementstechnieken in de Bank in te voeren.  Daartoe zou 
de taakverdeling in het comité aangepast worden.  Vloeberghs zou zich 
bezighouden met organogrammen, informatica en management, terwijl Malaise 
het personeelsbeheer, de gebouwen, de drukkerij en de interne en externe 
controle op zich zou nemen.  Om zich in de materie in te werken was 
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Vloeberghs op 1 december 1968 al als 'consulent' bij de Bank in dienst 
getreden. 
 De door Ansiaux voor Mertens de Wilmars uitgetekende loopbaan-
planning zou echter jammerlijk mislukken.  Hij zou nooit directeur worden.  
Dit had te maken met de clash tussen Ansiaux en de politieke wereld bij het 
vertrek van De Voghel als vice-gouverneur op 21 december 1970.  Een en 
ander kondigt een trendbreuk aan bij de benoemingen in het directiecomité, 
waarbij de invloed van de politiek beslissend wordt en de rol van de 
gouverneur bij het 'namen noemen' serieus wordt teruggeschroefd.  Tot het 
einde van de jaren zestig was er een soort ongeschreven regel dat de helft van 
de directie uit mensen van de Bank, die de hiërarchische ladder hadden 
beklommen, bestond en de helft uit personen van buiten de Bank.  Voor deze 
laatsten golden dan meestal nog alleen globale richtlijnen van de regering: het 
moest een Vlaming of een Waal zijn en iemand van liberale, christen-
democratische of socialistische signatuur.  Binnen dit kader kon de gouverneur 
vaak keuzes maken. 
 Al in de lente van 1970 begonnen Ansiaux en Snoy et d'Oppuers met 
verkennende gesprekken met het oog op de vervanging van De Voghel in de 
winter van datzelfde jaar196.  Ze voerden die zowel met regenten als politici.  
Tijdens een onderhoud met regent Cappuyns van Gevaert overliep Snoy et 
d'Oppuers een lijst van mogelijke Nederlandstalige kandidaten voor de baan 
van vice-gouverneur en/of directeur.  Volgens Cappuyns had mijnheer 'C.'197 
niet het vereiste kaliber voor de post van vice-gouverneur, maar was er 
vanwege Vlaamse kringen niet echt een oppositie tegen de figuur van Mertens 
de Wilmars, die door sommigen als een 'geografische Vlaming' werd 
beschouwd.  Voor Cappuyns mocht Mertens gerust directeur worden.  Buiten 
de kaderleden van de Bank citeerde Cappuyns nog de naam van Fernand 
Nédée als een van de prominenten uit de Belgische bancaire wereld die toen 
"beneden zijn niveau werkte"198.  Paul Vanden Boeynants had van zijn kant bij 
minister Snoy sterk aangedrongen op de kandidatuur van Denis Ponlot, 
directeur-generaal bij de NKBK.  Vanden Boeynants' demarche was meer dan 
een advies, "c'est un soutien de candidature très puissant"199.  Vanwege 
taalevenwichten wees Snoy et d'Oppuers dit voorstel evenwel af.  Soortgelijke 
demarches kreeg Snoy van zijn partijgenoot Charles Hanin, minister van 
Middenstand, die het onaanvaardbaar vond dat een Franstalige christen-
democraat niet werd vervangen door een nieuwe directeur van dezelfde 
strekking200.  Tijdens een gesprek van Snoy met premier Eyskens eind april 
1970 wees deze laatste erop dat de procedure voor de opvolging van De 
Voghel niet hoefde te worden versneld.  Het was zaak ervoor te zorgen dat 
Mertens de Wilmars directeur werd of, als dat niet mogelijk was, een 
vooraanstaande buitenstaander, Andries Dequae of André Vlerick.  Te allen 
prijze moest worden vermeden dat bij het vertrek van Ansiaux - normaliter pas 
in 1975 - een linkse gouverneur werd benoemd.  Eyskens zou voeling zoeken 
met vice-eerste minister André Cools met de bedoeling dat de BSP zich soepel 
zou opstellen201. 
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 Nadien passeerden nog allerlei andere scenario's de revue.  Volgens 
Snoy et d'Oppuers was de meest aangewezen kandidaat om vice-gouverneur te 
worden de Strycker, gelet op zijn anciënniteit als directeur sinds 1958, zijn 
internationale uitstraling en intelligentie.  Hij was echter officieel Franstalig, 
alhoewel zijn ouders van Lier afkomstig waren en hij een deel van zijn 
onderwijs in het Nederlands had gevolgd.  In dezelfde logica zou Mertens de 
Wilmars dan directeur worden.  In een gesprek met Snoy et d'Oppuers had 
Ansiaux een volgend proefballonnetje opgelaten: de Barsy, voorzitter van de 
Bankcommissie zou in 1972 de leeftijdsgrens bereiken.  Ansiaux stelde voor 
De Voghel als lid van de Commissie te vervangen door de Strycker die aldus 
voorbereid zou worden om de Barsy op te volgen als voorzitter.  Directeur-
generaal André Oleffe was, volgens Ansiaux, geen kandidaat want hij wilde zijn 
vrijheid als leider van het Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) behouden.  
Slaagde men in het door Ansiaux geschetste opzet, dan moest de regentenraad 
opnieuw worden bewerkt om de kandidatuur van Mertens de Wilmars voor de 
post van directeur alsnog voor te stellen.  Mertens zou het departement 
Buitenland onder zijn hoede nemen, terwijl de Strycker het Krediet tijdelijk 
zou leiden.  Minister Snoy had nog een andere mogelijkheid onder ogen gezien: 
de Strycker benoemen op voorwaarde dat Ansiaux zelf op 8 augustus 1972 bij 
het verstrijken van zijn mandaat ontslag zou nemen.  Hij zou er dan vijftien 
jaar als gouverneur hebben opzitten en zijn mandaat zou sowieso toch maar 
voor een periode van drie jaar kunnen worden verlengd.  Een schare 
kandidaten voor de functie van gouverneur was beschikbaar: Robert Henrion 
(die het graag wou doen), voorzitter van het directiecomité van de Generale 
Bank, Albert Kervyn de Lettenhove van het Planbureau, Marcel Van 
Audenhove van het Gemeentekrediet (die zou hebben geweigerd), Robert 
Vandeputte van de NMKN, oud-minister Andries Dequae en Luc Wauters van 
de Kredietbank202.  Al deze, nog vrijblijvende, bespiegelingen werden evenwel 
afgevoerd door de oppositie van Vlaamse regenten en politici die van oordeel 
waren dat geen enkele zittende Vlaamse directeur - Callebaut, Malaise of 
Vloeberghs - in aanmerking kwam voor een functie van vice-gouverneur, wat 
Ansiaux zelf wel zag zitten.  In feite had hij geen enkel bezwaar tegen een 
Nederlandstalige tweede in bevel. 
 In de zomer van 1970 geraakte Ansiaux er meer en meer van overtuigd 
dat de regering hem iemand als vice-gouverneur zou opdringen.  Bovendien 
vreesde hij om onduidelijke redenen dat men zijn mandaat, dat normaliter in 
1972 moest worden vernieuwd, niet zou verlengen203.  De regering vaardigde 
uiteindelijk regent Cool af om met Ansiaux te onderhandelen.  Tot zijn 
ontzetting stelde Ansiaux vast dat Cool niet alleen de regenten 
vertegenwoordigde, maar dat hij de emanatie was van de CVP.  Deze wou de 
directeur kiezen die de regentenraad dan zou voorstellen.  Cool citeerde twee 
namen, die van oud-minister Andries Dequae en van André Vlerick, een 
"economist die nogal veel van zich liet spreken"204 en die later minister van Financiën 
werd.  De kandidaat zou in eerste instantie, na te zijn voorgedragen door de 
regentenraad, tot directeur worden benoemd waarna de regering hem tot vice-
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gouverneur kon aanstellen.  Na het vertrek van Ansiaux, normaliter in 1975, 
zou die kandidaat zelfs kunnen doorstoten tot het gouverneurschap.  Ansiaux 
oordeelde dat het initiatiefrecht in de regentenraad bij de gouverneur lag en dat 
de regering geen kandidaat kon opdringen, al had ze wel een vetorecht.  
Bovendien bepaalden de statuten van de Bank dat de vice-gouverneur gekozen 
werd onder de in functie zijnde directeuren.  De statutaire bezwaren van 
Ansiaux waren niet op sterke fundamenten gebaseerd: nergens was expliciet 
bepaald dat de gouverneur het initiatiefrecht had en nergens stond dat een pas 
benoemde directeur vervolgens niet tot vice-gouverneur kon worden 
bevorderd. 
 Tijdens een vergadering op 2 november 1970 tussen premier Eyskens, 
minister Snoy et d'Oppuers en regent Cool bleek dat Ansiaux niet op dezelfde 
golflengte zat als zijn gesprekspartners.  De kandidaat-directeur van Ansiaux - 
Mertens de Wilmars - vond blijkbaar geen genade in de ogen van de 
Vlamingen en ook van socialistische kant werd een nieuwe directeur geëist, wat 
het aantal directeuren van zes op zeven zou brengen.  Het directiecomité zou 
aldus in totaal acht leden tellen en hiervoor was een wetswijziging nodig.  
Ansiaux vond deze politieke benoemingen van twee outsiders, waarvan de ene 
terstond tot vice-gouverneur zou worden benoemd, niet kunnen.  Dat was 
volgens Ansiaux tegen de geest en de letter van de wet, die bepaalde dat de 
vice-gouverneur gekozen werd onder de in functie zijnde directeuren.  
Functioneel had de Bank bovendien geen zevende directeur nodig.  Met veel 
spijt en bitterheid in het hart schreef Ansiaux aan Eyskens op 4 november 
1970 dat hij overwoog zijn ontslag in te dienen205. 
 Tijdens een gesprek van regent Henri Lemaire met minister Snoy op 
19 november 1970 verklaarde deze dat hij niets voelde voor een verhoging van 
het aantal directeuren.  Een desbetreffend wetsontwerp zou nog een groter 
politiek probleem in het leven roepen en het probleem op het publieke forum 
brengen.  Snoy wou dat de regentenraad maar één directeur zou voorstellen.  
Na verschillende hypotheses onderzocht te hebben, vroeg Lemaire zich af of 
men de Strycker niet tot vice-gouverneur zou kunnen benoemen en de 
Franstalige socialist René Ewalenko tot directeur, mits de regentenraad de 
formele verbintenis zou aangaan om Ansiaux bij zijn pensionering door een 
Nederlandstalig directeur van CVP-strekking te vervangen.  De Vlamingen 
zouden zelfs in de persoon van Dequae recht hebben op het gouverneur-
schap206. 
 De vrees dat hij vroeg of laat de laan zou worden uitgestuurd, de 
taalperikelen en het feit dat hij het niet eens was met de eventuele kandidatuur 
van een Dequae of een Vlerick brachten mee dat Ansiaux - wellicht in een 
toestand van moedeloosheid - zijn ontslag aan Eyskens aanbood.  Die 
aanvaardde dat terstond.  Later zou Ansiaux zijn - wellicht wat overhaaste - 
beslissing betreurd hebben en in een toespraak voor agenten van de Bank de 
zaak voorgesteld hebben als een gedwongen ontslag, "une démission forcée".  Hoe 
dan ook, op een bepaald ogenblik heeft hij beseft dat zijn gezag ter discussie 
stond en dat hij "vulnérable" was207.  Eenmaal zijn beslissing genomen, belegde 
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Ansiaux een vergadering waarop waren uitgenodigd: vice-gouverneur De 
Voghel, die toen nog in functie was en de regenten Cool en Lemaire, de 
belangrijkste regenten van respectievelijk CVP- en BSP-signatuur.  Lemaire 
verklaarde nadien dat Ansiaux in eerste instantie aan Robert Henrion had 
gedacht om hem op te volgen.  Daarop repliceerde Lemaire dat het opnieuw 
een Waal zou zijn, bovendien iemand die gepokt en gemazeld was in de 
bankwereld, de Generale Bank, en weer iemand die weinig of geen Nederlands 
sprak.  Lemaire liet de naam van Bankier Maurits Naessens vallen, voorzitter 
van de Paribas, waarbij Ansiaux dan weer opmerkte dat ook hij een privé-
bankier was.  Uiteindelijk zei Lemaire, verwijzend naar de voorzitter van de 
NMKN Vandeputte die in de regentenraad naast hem zat: "waarom stellen we hem 
niet voor, die kent het huis heel goed en komt uit de publieke sector".  Alle aanwezigen 
vonden dat een goed idee.  Daarop verliet Cool de zaal om met Eyskens te 
telefoneren.  Die gaf onmiddellijk zijn fiat.  De benoeming van Vandeputte tot 
gouverneur maakte de weg vrij voor de Strycker om alsnog vice-gouverneur te 
worden208. 
 Op 2 februari 1971 stuurt Ansiaux een ontwerp voor een ontslagbrief 
aan Snoy et d'Oppuers 209.  Hij had zich niet kunnen neerleggen bij het 
voorstel van de CVP en de CVP-regenten om hetzij Andries Dequae hetzij 
André Vlerick tot directeur en daarna tot vice-gouverneur te benoemen.  Hij 
noemde dit een koehandel, waarbij het nationale belang miskend werd, de 
waardigheid van de Bank met voeten getreden, "seules les tractations politiques, qui, 
si l'on respectait l'esprit et le texte de la loi organique et des statuts, devraient être totalement 
exclues" hadden gespeeld.  Het zou beter zijn dat de leiders van de Bank 
"neutraal waren om met het even welke regering te kunnen samenwerken".  Ansiaux 
verklaarde zich ten slotte akkoord met de benoeming van Vandeputte tot 
gouverneur, die van Callebaut tot voorzitter van de NMKN en van de Strycker 
tot vice-gouverneur.  Ansiaux beëindigde zijn brief op pathetische wijze: "Tu 
me vois très malheureux, je sacrifie tout ce qui fait ma vie, mais j'estime avoir un devoir à 
remplir qui dépasse ma personne, celui de maintenir l'unité des Conseils de la Banque, celui 
de préserver l'esprit d'équipe qui a fait la force de l'Institution jusqu'à ce jour et que les 
misérables tractations politiques, qui se déroulent en ce moment, menacent de détruire".  De 
eigenlijke ontslagbrief, gedateerd op 10 februari 1971 was zo veel mogelijk 
ingekort en veel serener van toon.  In die versie herhaalde Ansiaux evenwel 
nogmaals zijn grieven: "je préfère me retirer plutôt que d'avoir à accepter la nomination - 
contre mon gré - d'un vice-gouverneur imposé par un parti"210.  Ook Eyskens schrijft in 
zijn memoires dat Ansiaux liever wegging dan de benoeming van Dequae te 
aanvaarden.  "Ik antwoordde hem laconiek maar kordaat dat ik in dat geval graag zijn 
ontslag zou aanvaarden"211. 
 Het ontslag van Ansiaux, zijn vervanging als gouverneur door 
Vandeputte en de benoeming van directeur Callebaut tot voorzitter van de 
NMKN creëerde twee vacatures in het directiecomité.  Die werden opgevuld 
door de benoeming van René Ewalenko, voorzitter van het Directorium van 
de Kolennijverheid, en Georges Janson, oud-kaderlid van de Bank en directeur 
van de BIB te Bazel.  De eerste was duidelijk voorgesteld door de socialistische 
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partij, de tweede door de leiding van de Bank.  In elk geval was er, gegeven de 
benoemingsprocedure, bij de benoeming een goed samenspel tot stand 
gekomen tussen regering en regentenraad.  De procedure hield immers in dat 
de regentenraad een kandidaat voordroeg en de regering het recht van 
benoeming had.  Beide partijen hadden na een voorbereidend contact een 
zodanige consensus bereikt dat twee aanvaardbare kandidaten werden 
voorgedragen.  Het directiecomité bestond aan het einde van deze 
benoemingsronde nog altijd uit vier Franstalige en drie Nederlandstalige leden. 
 
De regenten 
 
 De regentenraad bestond uit de gouverneur, de directeuren en tien 
regenten.  Deze raad vergaderde één keer per week en had een specifieke taak 
op het terrein van het monetaire beleid: het bepalen, normaliter op voorstel 
van het directiecomité, van het tarief en de voorwaarden van het disconto en 
de rente op voorschotten en beleningen212.  Sinds de statutenhervorming van 
1948 verkozen de aandeelhouders tien regenten, elk voor een periode van drie 
jaar, die volgens een vaste verdeelsleutel werden voorgedragen: de minister van 
Financiën stelde drie kandidaten voor, de vakbonden twee, de OKI's eveneens 
twee en de industriële, handels- en landbouwsector elk een.  De regenten die in 
de periode 1957-1971 op voorstel van de minister van Financiën in de raad 
zitting hadden, kwamen uit het bedrijfsleven en uit parastatale of zuilgebonden 
organisaties.  Gedelegeerd bestuurder van de aannemersmaatschappij 
Compagnie Internationale des Pieux Franki Alfred Putzeys (1953-1959), 
directeur-generaal en gedelegeerd bestuurder van Métal-Autogène Emile 
Masquelier (1959-1967), president van Agfa-Gevaert Hendrik Cappuyns 
(1967-1982), président-administrateur-délégué van Usines Gustave Boël Lucien Boël 
(1967-1971) en administrateur-directeur-général  van de Sidérurgie Cockerill-Ougrée 
en de Société Métallurgique d'Espérance-Longdoz Charles Huriaux (1971-
1980) behoorden tot de eerste categorie en waren op Cappuyns na allen 
Franstaligen.  Drie van de vijf vertegenwoordigden de Waalse metaalnijverheid.  
Hector Martin (1955-1967) was dan weer gouverneur van de Banque Centrale 
du Congo Belge et du Ruanda-Urundi (BCCBRU) tot 1961. De Vlaming 
Victor Van Rossem (1956-1965) was ondervoorzitter van het overkoepelend 
orgaan van de socialistische coöperaties Algemene Coöperatieve 
Vennootschap-Société Générale Coopérative213, voorzitter van de Raad der 
Commissarissen van de socialistische spaarkas Coop-Deposito's-Coop-
Dépôts214 en nam leidende functies waar in andere organisaties van dezelfde 
zuil.  Henri Lemaire (1965-1977) fungeerde als directeur van de socialistische 
coöperatieve verzekeringsmaatschappij De Sociale Voorzorg-La Prévoyance 
Sociale, maakte deel uit van de raad van beheer van de ASLK, het Centraal 
Bureau voor Hypothecair Krediet en de NIM en zetelde in de Bankcommissie. 
 De OKI's vaardigden traditioneel een vertegenwoordiger van de 
NMKN en van de ASLK, de twee grootste instellingen, af. Voor de ASLK 
waren dat achtereenvolgens directeur-generaal André De Guchtenëere (1954-
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1957), voorzitter van de raad van beheer Max Drechsel (1957-1969) en Louis 
Van Helshoecht (1969-1978), die dezelfde functie vervulde als de vorige.  De 
NMKN stuurde haar voorzitter Robert Vandeputte (1954-1971), die sinds 
1958 ook lid was van de algemene raad van de ASLK, en daarna directeur-
generaal William Fraeys (1971-1980).  
 De twee grote vakbonden hadden ook hun zitje.  Voor het ACV 
zetelden achtereenvolgend de voorzitters August Cool (1948-1971) en 
vervolgens Jozef Houthuys (1971-1988).  Het ABVV stuurde zijn 
adjunct-secretaris-generaal André Renard (1953-1961), voorzitter Isidore Smets 
(1961-1965) en adjunct-secretaris-generaal Willy Schugens (1966-1971). 
 De Belgische industrie droeg steevast een leidinggevende 
persoonlijkheid van het VBN, het latere VBO voor, achtereenvolgens 
voorzitter Léon Bekaert (1938-1961), gedelegeerd bestuurder en sinds 1962 
voorzitter Roger De Staercke (1961-1970) en gedelegeerd bestuurder Raymond 
Pulinckx (1970-1990).  Voor de handel zetelde Yvan Feyerick (1948-1966), 
voorzitter, later ere-voorzitter van de Nationale Federatie der Kamers van 
Koophandel en Nijverheid van België en van het Belgisch Comité van de 
Internationale Kamer van Koophandel.  Zijn opvolger was gedelegeerd 
bestuurder van Delhaize Frères 'Le Lion' Jean de Cooman d'Herlinckhove 
(1966-1969), die ook lid was van het Brusselse discontocomité van de Bank en 
voorgedragen door het Verbond van Belgische Niet-industriële 
Ondernemingen (VBNIO).  Na hem kwam Roger Ramaekers (1969-1999), 
secretaris-generaal van de Algemene Coöperatieve Vennootschap-Société 
Générale Coopérative.  Als vertegenwoordiger van de landbouw ten slotte 
schoof de Hoge Landbouwraad Alfons Conix (1953-1961), ondervoorzitter 
van de Belgische Boerenbond, en vervolgens Constant Boon (1961-1976), 
eerst economisch adviseur en vanaf 1964 voorzitter van diezelfde organisatie, 
naar voren. 
 Van de 26 regenten in de periode 1957-1971 waren er vijftien Franstalig 
en elf Nederlandstalig.  Nochtans werd het taalevenwicht telkens min of meer 
gerespecteerd, behalve in 1966 toen de verhouding van zes Franstaligen 
tegenover vier Nederlandstaligen even scheefgetrokken was.  De leiding van de 
Bank onderkende het probleem en minister van Financiën Eyskens ging met 
deze tijdelijke situatie akkoord als Edouard Gruwez van de Ieperse Kamer van 
Koophandel tot censor werd benoemd.  Zo compenseerde een Nederlandstalig 
overwicht in het college van censoren het gebrek aan evenwicht in de 
regentenraad215.  Maar ook andere evenwichten lagen gevoelig.  Zo werd in 
1967 in de regentenraad opgemerkt dat Jacques Delruelle's aanstelling in het 
college van censoren, gelijktijdig met de vervanging van regent Masquelier 
door Cappuyns, het aandeel van het Luikse industriebekken in de raden van de 
Bank onaangetast liet216.  Ook het onderscheid tussen vertegenwoordigers van 
Franstalig Brussel en Wallonië deed ter zake217. 
 De regenten waren dus de spreekbuis van de groepen in de samenleving 
die het monetaire beleid moesten dragen.  De discussies in de regentenraad 
bewogen zich op een relatief breed terrein, vervat in wat de statuten als "de 
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algemene kwesties met betrekking tot de Bank, de munt, het krediet en 's lands economische 
ontwikkeling" omschreven.  Aldus kon bijvoorbeeld de maatschappelijke 
aanvaarding van de kredietbegrenzing in de jaren zestig worden getoetst218.  
 
De censoren 
 
 Het college van censoren bestond uit acht tot tien leden, die uit hun 
midden een voorzitter en een secretaris kozen.  Dit college keurde op grond 
van boekhoudkundige criteria de balansen en de verlies- en winstrekening 
goed.  Deze beide stukken waren opgesteld door de regentenraad.  Verder 
hechtte het op voorstel van de regentenraad zijn goedkeuring aan de begroting 
der uitgaven van de Bank.  De leden van het college van censoren worden 
eveneens voor een periode van drie jaar benoemd.  Volgens de statuten 
worden zij gekozen onder prominenten die op het gebied van controle 
bijzonder bevoegd zijn.  In werkelijkheid speelt daarbij tevens een evenredige 
vertegenwoordiging van de verschillende geledingen van het sociale en 
economische leven een belangrijke rol219.  Nochtans stond het de Bank in 
principe vrij voor te stellen wie ze geschikt achtte, al bleven mettertijd ook hier 
politisering, een zekere verzuiling en de officieuze aanwijzing van een opvolger 
door ontslagnemende censoren niet uit220. 
 Als censor zetelden dus verschillende categorieën van mensen, al 
bestond er voor het college geen vaste verdeelsleutel. Alvast een belangrijk 
aantal ondernemers werd censor. Maurice Mogin (1938-1958) was voorzitter 
van de Nationale Federatie van de Huisnijverheid en actief in de 
confectiekleding.  Nicolas Boost (1948-1961) fungeerde onder meer als lid van 
het Antwerps discontocomité en als beheerder van de Werkgeverscentrale der 
Haven van Antwerpen en runde de Rijstpellerijen N. en C. Boost te Merksem.  
Ook uit de Antwerpse zakenwereld kwam René Geurts (1952-1959), die een 
tijd voorzitter was van de Antwerpse scheepvaartvereniging, ondervoorzitter 
van de rechtbank van koophandel in Antwerpen en gedelegeerd bestuurder 
van de Armement René Geurts.  De eveneens Antwerpse reder Antoine 
Herbosch (1959-1971) was tevens actief in organisaties van de binnenscheep-
vaart.  Fritz Meyvaert (1958-1973) leidde de Spiegelfabriek Meyvaert en 
aanverwante firma's onder zijn naam in Gent, vervulde verschillende mandaten 
in verenigingen van de glas-, kristal- en porseleinsector en zetelde in de 
Economische Raad voor Vlaanderen.  Emile Hayoit maakte deel uit van het 
discontocomité van Brussel en baatte zijn eigen bedrijf Maisons Hayoit uit.  Hij 
werd begin 1965 verkozen om al in september van dat jaar op te stappen 
wegens het bereiken van de leeftijdsgrens.  De gouverneur had hem bij de 
minister van Financiën voorgesteld uit erkentelijkheid voor zijn jarenlange 
lidmaatschap in het discontocomité van Brussel.  Tegelijk werd zijn opvolger 
Gaston Vandewalle, uit dezelfde taalgroep en  streek en van dezelfde ideolo-
gische strekking als Hayoits voorganger Fernand Duchène, al in petto 
gehouden221.  Edouard Gruwez (1966-1969) was eigenaar van een 
onderneming voor de distributie van textiel, voorzitter van de Ieperse Kamer 
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van Koophandel en Nijverheid en actief in andere organen.  Jacques Delruelle 
(1967-1995) situeerde zich met zijn Société de Prayon te Ehein in de non-
ferro- en mestindustrie.  De bedrijfsleider Roger van de Wyer (1970-1983) 
mocht zich tevens voorzitter van de Kamer van Koophandel en Nijverheid 
van het arrondissement Nijvel en vice-president van de Fédération européenne 
des associations de constructeurs de menuiseries métalliques noemen.  De reus 
onder de Vlaamse ondernemers André Leysen (1971-1985) was bij zijn 
aantreden als censor onder andere voorzitter van de Agfa-Gevaert-Groep en 
voorzitter van het directiecomité van het scheepvaartbedrijf Ahlers. 
 De manier waarop deze laatste werd aangesteld wijst op een mate van 
politisering bij de benoeming, zelfs van de censoren, die nochtans niet meer 
dan een 'technische' opdracht hadden.  Gouverneur Vandeputte belde hem op, 
vroeg of hij van CVP-strekking was, en na ontkenning daarvan "of hij zich toch 
wel tot de christelijke waarden bekende", en nodigde hem na bevestiging uit naar de 
algemene vergadering van de week daarop. "Men zal u daar tot censor benoemen." 
Het gesprek had ongeveer een halve minuut geduurd222. 
 Daarnaast telde het college van censoren andere leden die te situeren 
zijn binnen een zuil, wat wijst op de 'vermaatschappelijking' ook van dit 
orgaan.  Marcel Leclercq (1955-1975), beherend directeur van Coop-
Deposito's-Coop-Dépôts, lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 
(CRB), lid van het directiecomité van het Herdiscontering- en 
Waarborginstituut (HWI), lid van de algemene raad van de ASLK en van de 
Bankcommissie, valt binnen de socialistische familie onder te brengen.  
Hetzelfde geldt voor Victor Devillers (1955-1970), voorzitter van de Beurrerie 
de Herve-Aubel te Hombourg, van Coop-Deposito's-Coop-Dépôts te Brussel, 
van het college van commissarissen van de verzekeringsmaatschappij De 
Sociale Voorzorg-La Prévoyance Sociale te Brussel en beheerder van de 
NMKN.  Henri De Kerckheer (1970-1982) bekleedde eveneens mandaten in 
organisaties van de socialistische zuil, zoals dat van secretaris-generaal en 
schatbewaarder van de Union Nationale des Mutualités Socialistes.  De 
christelijke zuil zag zich vertegenwoordigd, hoewel van dat woord in de 
officiële zin geen sprake was, door Edmond Konings (1954-1963), die 
directeur was van de spaarbank Belgische Arbeiderscoöperatie (BAC), 
voorzitter van de financiële commissie van het ACW en beheerder van de 
ASLK.  Hubert Detremmerie (1969-1999) zat eveneens in de leiding van de 
BAC, waar hij in 1979 voorzitter van het directiecomité werd, en was nationaal 
schatbewaarder van het ACW. 
 Censoren met banden in de landbouwsector waren landbouw-
ondernemer en lid van de Hoge Raad voor de Landbouw Auguste Jadoul 
(1948-1965), Alex Florquin (1963-1984), opgeklommen van directeur-generaal 
tot voorzitter van de Centrale Raiffeisenkas van de Belgische Boerenbond en 
Louis Petit (1965-1983), hoofd van een landbouwbedrijf, vice-president van de 
Alliance Agricole Belge en lid van de Hoge Raad voor de Landbouw.  Louis 
Delvaux (1948-1963) was voormalig landbouwminister en sinds 1952 rechter 
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bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
(EGKS) - het latere Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen. 
 'Technici' waren Fernand Duchène (1938-1965) en Gaston Vandewalle 
(1966-1992).  De eerste was advocaat bij het Hof van Beroep te Gent, 
advocaat van de NMBS en assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van 
State.  De tweede was hoogleraar economie aan het Rijksuniversitair Centrum 
Antwerpen (RUCA). 
 De censoren Jean de Cooman d'Herlinckhove (1957-1966), Hendrik 
Cappuyns (1962-1967) en Louis Van Helshoecht (1963-1969) 'promoveerden' 
zoals bleek tot regent.  Zoals de benoeming van Edouard Gruwez op instigatie 
van Eyskens in 1966 aantoonde, compenseerden de taalverhoudingen in de 
verschillende leidende organen van de Bank soms elkaar.  Het valt op hoe van 
1963 tot 1969 meestal sprake was van een overwicht van de Nederlandstaligen 
in het college van censoren.  De leden van de algemene raad - directie, 
regenten en censoren samen - waren echter statutair oneven in getal (27) zodat 
beide taalgroepen in de hoogste regionen van de Bank nooit volmaakt in 
balans konden zijn223.  Zowel in 1957 als in 1971 was er op één na wel van een 
gelijke verdeling sprake. 
 
Het personeel 
 
 Op 1 januari 1959 telde de Bank 2.316 personeelsleden, waarvan 1.767 
in de hoofdzetel en 549 in de bijbanken en agentschappen.  Op 1 januari 1972 
bedroegen die cijfers respectievelijk 2.451, 1885 en 566 eenheden, met andere 
woorden een groei van 118 personen in Brussel en 17 in de provincie.  De 
creatie van de Risicocentrale, nieuwe adviseurstaken, zowel nationaal als 
internationaal en de uitbreiding van de conjunctuurenquêtes waren hieraan 
wellicht niet vreemd, alhoewel de Bank ook een 'werkgelegenheidsbeleid' lijkt 
te hebben gevoerd. 
 
Arbeidsduur 
 
 De normale wekelijkse arbeidsduur voor bedienden bedroeg in 1953 
41 uur en 45 minuten met werkdagen van 8.45 uur tot 16.15 uur.  Rekening 
houdende met een lunchpauze van 45 minuten kwam de effectieve werktijd op 
38 uur.  's Zaterdags werkte men tot 13 uur.  In 1954 werd de arbeidsduur met 
een half uur verkort, zodat 's zaterdags om 12.30 uur kon worden gestopt in 
plaats van om 13 uur224.  Op 13 juni 1959 voerde de Bank de vijfdaagse 
werkweek in225.  De wekelijkse arbeidsduur bleef in principe onveranderd, met 
dien verstande dat de aanvang van het werk bepaald werd op 8.40 uur tijdens 
de zomer (van 1 maart tot 31 oktober) en op 8.45 uur in de winter (van 
1 november tot einde februari).  In beide gevallen eindigde de werkdag om 
16.45 uur.  De arbeidsduur bedroeg in de zomer derhalve 40 uur en 
25 minuten en 40 uur in de winter; de effectieve werktijd respectievelijk 36 uur 
en 40 minuten en 36 uur en 15 minuten.  Voor een deel van het personeel, 
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onder andere dat van de Hoofdkas en de Rijkskassier, bleef de zaterdagdienst 
evenwel van kracht.  De postkantoren moesten immers voorzien worden van 
munten en bankbiljetten, vervallen coupons dienden uitbetaald en overheids-
obligaties terugbetaald te worden.  Begin 1961 verzocht Ansiaux de minister 
van Financiën echter ook daaraan een einde te mogen maken, omdat er 's 
zaterdags slechts weinig van die diensten gebruik werd gemaakt en de kosten 
voor de Bank in verhouding te hoog lagen226.  Nog datzelfde jaar werd daar 
werk van gemaakt227.  Met ingang van 1 april 1972 werd de arbeidsduur 
vastgelegd op 8.45 uur tot 16.45 uur gedurende het hele jaar228. 
 
Vakbondsafvaardiging en verloning 
 
 Lange tijd ging de Bank ervan uit dat zij beschikte over een statuut sui 
generis, waardoor zij noch met de sociale en andere regelgeving in de overheids- 
noch met die in de privé-sector rekening moest houden.  Zo wilde ze haar 
eigen pensioenstelsel behouden, ontsnappen aan de verplichting een 
ondernemingsraad op te richten, de taalwetgeving naar eigen inzicht kunnen 
toepassen en de verplichting ontlopen om de loketopeningstijden en dergelijke 
bepalingen voor kredietinstellingen na te volgen.  Deze houding was typerend 
voor de meeste centrale banken in Europa en voor de OKI's in België.  
Overleg met het personeel ging de leiding van de Bank evenwel niet uit de weg, 
zolang het maar strookte met haar eigen specifieke mentaliteit.  Zonder inzicht 
daarin kan haar personeelspolitiek ook in de decennia na de Tweede 
Wereldoorlog niet ten volle begrepen worden, zoals al bleek in het vorige deel.  
De paternalistische attitude die orde, tucht, vaderlandsliefde en de 
ondergeschikte positie van de vrouw hoog in het vaandel voerde, was naast de 
tijdsgeest mede ingegeven door het groot aantal oud-officieren en -
onderofficieren die de Bank na de Eerste Wereldoorlog bij voorrang had 
aangeworven om het uitgebreide takenpakket uit te voeren én de lege 
werkposten van gesneuvelden op te vullen.  Strenge controle en hiërarchie 
waren op de Bank aan de orde van de dag.  Er leefde bij het personeel echter 
ook een gevoel van dankbaarheid tegenover de 'vaderlijke' Bank.  
 De bevoogdende geest waarin de directie haar personeelsbeleid voerde, 
maakte de verhouding met de vakbonden uiteraard niet gemakkelijk.  Vooral 
de socialistische vakbond moest het ontgelden, zoals trouwens bij de meeste 
andere bedrijven en instellingen het geval was.  Personeelsleden met rode 
sympathieën deden er wijselijk het zwijgen toe of werden gemuilkorfd.  
Hoewel de Bank haar houding na de Tweede Wereldoorlog versoepelde, bleef 
haar enige gesprekspartner lange tijd de 'afvaardiging van het personeel'.  Sinds 
5 november 1947 verving die de consultatieve commissie uit 1936.  Deze had 
evenveel door het personeel verkozen leden als door de directie aangewezen 
vertegenwoordigers bevat en was veeleer een orgaan 'voor' het personeel dan 
een orgaan 'van' het personeel geweest.  De leden van de nieuwe afvaardiging 
werden gekozen uit kandidaten die hetzij voorgesteld waren door met de 
erkende grote vakbonden verbonden organisaties, hetzij door ten minste 
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25 procent van de personeelsgroepen - arbeiders, bedienden - die ze geacht 
waren te vertegenwoordigen.  Een eenheidsstatuut voor de werknemers 
bestond immers niet.  De administratieve bedienden en het kader, de arbeiders 
van de drukkerij, de arbeiders van de diensten Economaat en Gebouwen, de 
ingenieurs, architecten en bouwkundig tekenaars en het personeel van de 
bijbanken en agentschappen hadden hun eigen statuut en stemden ook per 
groep.  De werknemers in de provincie kregen lagere vergoedingen uitbetaald, 
maar wisten dat soms aan te vullen met inkomsten uit werk voor de 
discontokantoren. Meer dan 'aanhoord' te worden door de directie was er voor 
de personeelsafvaardiging niet bij.  Van een geïnstitutionaliseerde vakbonds-
vertegenwoordiging was nog geen sprake.  De afkeer van een na 1945 
opdoemende verstaatsing maakte dat de directie de vakbondsvrijgestelden 
liever buiten hield. 
 Zoals gezegd bezat de Bank geen ondernemingsraad, maar een 
hervorming van het huishoudelijk reglement in 1956 werd aangegrepen om de 
geest van de wet van 1948 te respecteren.  De personeelsafvaardiging kreeg de 
informatie die een bedrijf normaliter eenmaal per kwartaal aan de 
ondernemingsraad verstrekt.  Een echte ondernemingsraad zou er pas in 1995 
komen.  In 1957 richtte een groot aantal personeelsleden achter de rug om van 
de afvaardiging, waarin na de hervorming van 1956 dus nog steeds zowel 
vakbondsafgevaardigden als onafhankelijken zetelden, een verzoek aan de 
gouverneur om de salarissen en lonen met 5 procent te verhogen zoals in de 
privé-sector229.  De gouverneur wilde echter de afgevaardigden niet negeren en 
gaf aan hen zijn antwoord op de eis. 
 In de jaren zestig en zeventig namen ontwikkelingen in de bank- en 
kredietinstellingen een zeer snelle vaart terwijl het sociale statuut van de 
kaderleden er in diezelfde tijdspanne relatief op achteruit ging. Zowel de 
vakbonds- en personeelsvertegenwoordigers als het directiecomité werden ook 
daarvoor al herhaaldelijk voor de keuze gesteld om te opteren voor ofwel de 
sociale ontwikkelingen in de overheidssector, ofwel die in de financiële 
sectoren.  Wat de sociale zekerheid betrof, behoorde de Bank tot de privé-
sector230.  De Bank was van oordeel dat dit privé-statuut zich ook uitstrekte tot 
de verloning als dusdanig.  Hierdoor kreeg ze evenwel het verwijt te horen dat 
ze 'van twee ruiven at' : sommige personeelscategorieën zouden meer verdiend 
hebben dan in de privé-banken, terwijl het personeel in zijn geheel tegelijkertijd 
werkzekerheid genoot zoals de overheidsambtenaren231.  Sinds 1908 had de 
Bank over een eigen pensioenstelsel beschikt tot ze in 1955 met de wet 
betreffende de arbeiderspensioenen en met die van 1957 voor de bedienden 
gedwongen werd zich in het algemeen wettelijk kader in te schakelen.  Voor 
het personeel dat voor die data was aangeworven voorzag ze in een 
gediversifieerde overgangsregeling terwijl degenen die er daarna bijkwamen 
konden rekenen op een aanvullend pensioen232.  Vanaf 1951 had de Bank haar 
loonbeleid gebaseerd op de collectieve arbeidsovereenkomsten van de paritaire 
commissie van de banken233.  Naar aanleiding van een herziening van de 
salarisregeling van het rijkspersoneel in 1958, trok minister Van Houtte daar de 
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logische conclusie uit "dat zodra de Bank het regime van de privé-sector toepast, de 
beslissingen betreffende de staatsbedienden wat haar betreft geen precedenten meer kunnen 
uitmaken"234.  Het omgekeerde gold natuurlijk ook: voordelen in de Bank waren 
niet van tel voor de overheidsambtenaren. 
 Het verloningstelsel van de Bank bevond zich toen iets boven het peil 
van de minimumloonschalen van bovengenoemde paritaire overeenkomst.  
Door daarboven uit te stijgen zou de Bank de lonen en salarissen van de privé-
sector in zijn geheel sterk overtreffen en zodoende een kettingreactie van 
looneisen kunnen veroorzaken in de hele volkshuishouding.  Van Houtte 
vroeg de Bank niet het voortouw te nemen.  Dat viel niet in dovemansoren.  In 
het licht van de op handen zijnde loonsonderhandelingen in de privé-sector, 
die moeilijk beloofden te worden, koos de Bank ervoor om haar bezoldigingen 
via vooruitbetalingen op de tweejaarlijkse loonsverhogingen aan te passen.  Zo 
wist ze een aanpassing van de loonschalen als dusdanig op de lange baan te 
schuiven.  Zowel de regenten Cool en Renard als Vandeputte, die bij de 
NMKN eveneens met rekruteringsmoeilijkheden kampte, onthaalden die 
strategie gunstig.  Ook de personeelsafvaardiging toonde zich tevreden235.  In 
1959 weigerde een in het toelatingsexamen geslaagde academicus een baan bij 
de Bank omdat hij het aanvangssalaris van 'stagiair' te laag vond.  Een 
verhoging van dit salaris zou evenwel een meeslepingseffect hebben op dat van 
de attachés, aangezien de verloning van beide graden dicht bij elkaar lag236.  Dit 
voorval toont aan dat het salarisniveau in de Bank niet buitensporig hoog lag. 
 Datzelfde jaar werd de Bank, krachtens het Algemeen Reglement op de 
Arbeidsbescherming, uitgerust met een dienst Veiligheid, Hygiëne en 
Verfraaiing van de Werkplaatsen.  Doel hiervan was, zoals het personeelsblad 
van de Bank het zo fraai omschreef, "de arbeid binnen de perken van de natuurwet en 
de algemeen menselijke voorschriften te houden"237. 
 In 1960 eisten de vakbonden een loonsverhoging, waarbij ze het verloop 
van de bezoldigingen in de Bank vergeleken met dat van de privé-banken sinds 
het jaar 1949.  De Voghel wees op het arbitrair karakter van 1949 als 
referentiejaar.  Een vergelijking met 1947 als basisjaar viel in het voordeel van 
de Bank uit238.  Op 22 april 1960 kwam er een paritair akkoord tot stand in de 
banksector, waarbij de basisloonschalen in de sector met drie procent 
omhooggingen239.  Eind 1960 vroegen de vakbonden van de Bank dat ze de 
sociale programmering met de directie zouden kunnen bespreken.  Deze 
laatste stond daar niet weigerachtig tegenover, maar erkende alleen de 
personeelsafvaardiging als valabele gesprekspartner240.  De afvaardiging had 
nochtans een mandaat gegeven aan de vakbond om met de directie over een 
herziening van de loonschalen te onderhandelen.  Zijzelf zou geen looneisen 
op tafel leggen.  Uiteindelijk ging de directie akkoord met een compromis : de 
voorzitters van de vakbonden zouden het 'bureau' van de personeels-
afvaardiging tijdens de onderhandelingen bijstaan241.  Het personeel van de 
Bank kreeg eindelijk een soortgelijke verhoging als in de banksector242 en 
daarenboven een conformering van het aanpassingsmechanisme van de 
glijdende loonschaal aan dat van de banken, dat voortaan in werking zou 
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treden bij een stijging van het indexcijfer van de kleinhandelsprijzen met 
2,5 procent tegen vroeger 5 procent243.   
 De stakingen naar aanleiding van de Eenheidswet lieten zich op de Bank 
zelf, op enkele incidenten in Wallonië na, niet voelen244.  Eind 1961 deed zich 
een ingrijpender sociaal conflict voor.  De Landelijke Bedienden Centrale 
(LBC) en de Bond der Bedienden, Technici en Kaders (BBTK) stelden de 
directie een wijziging van het huishoudelijk reglement voor.  Alleen de 
vakbonden zouden nog kandidaten mogen voorstellen voor de verkiezing van 
de personeelsafvaardiging waarbij alleen bij een vakbond aangesloten 
personeelsleden stemrecht zouden hebben.  Dit kwam neer op de creatie van 
een vakbondsafvaardiging zoals in de privé banken245.  De eis viel in een 
gespannen sociaal klimaat.  Net tevoren hadden de afgevaardigden van de LBC 
ontslag genomen bij wijze van protest omdat een stenotypiste de laan was 
uitgestuurd.  De LBC weigerde kandidaten voor te stellen bij de volgende 
verkiezingen246. 
 Voor de gesprekken over de vakbondswerking op de Bank vormde de 
regentenraad een uitgelezen forum.  Regent Cool bood zijn diensten aan, naar 
eigen zeggen niet zozeer als ACV-leider maar veeleer als regent.  Hoewel hij 
erkende dat de Bank niet zonder meer vergelijkbaar was met privé-banken, 
vond Cool wel dat het systeem van vakbondsafvaardiging ook in de Bank van 
toepassing moest zijn.  Hij pleitte voor een akkoord tussen vakbonden en Bank 
dat los stond van een paritair akkoord voor de banksector, maar dat wel 
gelijkwaardig was.  Er waren onderhandelingen nodig tussen de directie en de 
vakbondssecretarissen over de organisatie van een vakbondsafvaardiging die 
nog iets anders was dan de reeds bestaande personeelsdelegatie.  Het ging om 
een bevoegdheidsafbakening.  Voor Cool mochten de personeels-
afgevaardigden zich niet mengen in de onderhandelingen over de 
statutenhervorming van de vakbondsafvaardiging aangezien deze alleen de 
georganiseerde werknemers vertegenwoordigde.  Tot wanneer het nieuwe 
stelsel bij de privé-banken in werking trad, normaliter in 1963, zou de Bank de 
vakbondssecretarissen moeten ontvangen en met hen de problemen 
bespreken247.  De Voghel, klankbord van Cool in de regentenraad, was van 
oordeel dat er nog veel moest worden geregeld.  Dat kon pas als de recente 
vakbondsacties en onrust geluwd waren en er een redelijke tijd was verlopen na 
afsluiting van een paritair akkoord bij de banken.  Een serie problemen moest 
worden opgelost : het betrekken van de personeelsafvaardiging bij de 
onderhandelingen over een vakbondsdelegatie in de Bank, de reglementering 
van de bevoegdheden van de vakbondsafvaardiging, het vaststellen van de 
rechten van de 'gesyndiceerden' binnen het bijzondere statuut van de Bank en 
de relaties van de niet-georganiseerde werknemers met de directie.  De 
vakbonden mochten ondertussen geen verdere acties voeren in de Bank248.  
Toen er een akkoord tot stand werd gebracht op het niveau van de paritaire 
commissie voor de banken, met name over het statuut van de afgevaardigden 
van de vakbond, de zogenaamde 'délégués', kwamen er in de Bank gesprekken 
op gang over de creatie van een vakbondsafvaardiging249.  De vertegen-
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woordiging van het kaderpersoneel, waarvan het belang in de bancaire wereld 
toenam, kwam eveneens ter sprake,250.  Op 26 oktober 1965 hadden er 
verkiezingen plaats met het oog op de vorming van een vakbondsdelegatie in 
de Bank, waarbij regent Feyerick het betreurde dat voortaan alleen de 
vakbonden nog kandidaten mochten voorstellen251.  Enkele weken tevoren 
hadden soortgelijke verkiezingen plaatsgehad bij acht grote banken. 
 De sfeer van 'mei '68' raakte het vakbondsleven van zowat alle sectoren 
in binnen- en buitenland.  Gek genoeg waren het precies de gebeurtenissen in 
dat jaar die de prille samenwerking tussen vakbonden van de centrale banken 
in België, Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland, Engeland en Oostenrijk tot in 
1975 onderbraken.  Het Comité voor Vakbonden van Europese Centrale 
Banken werd later het Standing Committee of European Central Bank Unions.  
 In 1971, de nadagen van de golden sixties, was de regering bezorgd over 
de looneisen in de banksector, gelet op het mogelijke aanzuigeffect voor de 
hele economie252.  Een commissie, onder voorzitterschap van erevice-
gouverneur De Voghel, stelde vergelijkingspunten op tussen de bezoldiging in 
de particuliere banksector en de centrale bank253.  Het besluit ervan was dat het 
kaderpersoneel in de privé-sector financieel beter af was dan in de Bank254.  Op 
31 maart 1972 richtte het directiecomité een nieuwe paritaire werkgroep op.  
Die moest het personeelsstatuut nogmaals vergelijken met dat van de banken 
en de OKI's255.  Toen er in juni 1972 stakingen uitbraken in de banksector om 
nieuwe loonsverhogingen af te dwingen, breidden die zich tot de Bank uit.  
Het betekende een psychologische schok en een sociale aardbeving.  De Bank 
greep deze aanleiding aan om ten overstaan van de minister van Financiën 
nogmaals het principe te bevestigen dat ze met de bezoldiging in het 
particuliere bankwezen moest kunnen concurreren, want anders vond ze niet 
langer de nodige competente mensen om haar taken uit te voeren256.  Een 
verslag van De Voghel legde uiteindelijk de basis voor een nieuw stelsel van 
verloning. Midden de jaren zeventig werd een officieus paritair comité voor de 
OKI's opgericht dat een decennium later officieel zou worden.   
 
Mechanisering, automatisering en informatieverwerking 
 
 Wat de communicatiemiddelen betrof, gebruikte de Bank sinds 1925 een 
eigen telefooncentrale, die in 1939, 1944, 1974 en 1988 telkens vervangen werd 
door een meer performante.  Tot 1959 had de Bank slechts een telex en wel in 
de dienst Wissel.  Vanaf dat jaar kwamen er niet alleen in Brussel meerdere 
toestellen, maar werden ook de drie bijbanken en het agentschap Gent ermee 
uitgerust.  De andere vestigingen volgden pas in 1971257. 
 Een voorloper van de computer was de ponskaartenmachine. Reeds 
tijdens de oorlog was er zo een machine van het Hollerith-systeem in gebruik 
op de Bank258.  Ze werd onder meer gebruikt voor de verwerking van de 
volumineuze clearinggegevens.  Daarna werden er statistieken voor het BLIW, 
betaalstaten voor het personeel en staten voor de controle van de bankstaten 
mee opgesteld.  Nog later kwamen daar toepassingen in verband met de open 
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bewaarnemingen en de dienst Rijkskassier bij.  In 1959 werd al overwogen een 
computer te kopen, maar pas in 1964 huurde de Bank een nieuwe 
ponsmachine die op de markt was gekomen: de UNIVAC C 1004.  Deze 
verenigde pons-, sorteer-, reken- en tabelleerfuncties259.  Deze elektronisch 
rekenende administratiemachine, die toen pas anderhalf jaar op de markt was, 
bleek zo nuttig dat er onmiddellijk een tweede, reeds geperfectioneerdere werd 
besteld.  In de 'Mechanografie' hadden verschillende traditionele machines 
afgedaan. 
 In 1964 adviseerde een in 1962 opgerichte werkgroep ter bestudering 
van elektronische toepassingen om een computer te plaatsen en drie afdelingen 
te creëren in een op te richten dienst 'Elektronika' : een studieafdeling voor 
analysten en programmeurs, een werkplaats en een secretariaat.  Eind 1964 
volgde de beslissing260 en op 1 augustus 1966 huurde de Bank een computer 
IBM 360, model 30, op de markt verschenen als computer van de derde 
generatie, die op chips werkte261.  Deze computer had vier spoelen met 
magneetbanden.  De centrale verwerkingseenheid had een geheugen van 
16.384 bytes, amper 16 KB.  Aanvankelijk werd hij voor statistieken 
gebruikt262.  Het Departement Studiën moest voor sommige toepassingen 
evenwel uitwijken naar een krachtiger computer bij IBM263.  In 1969 werden de 
magneetbanden vervangen door magneetschijven, waardoor de geheugen-
capaciteit werd opgedreven tot twee keer 7,2 MB264. 
 Ondertussen had de Bank in 1967 een beroep gedaan op een externe 
consulent, het 'Institut Bedaux International'. Dit moest onderzoeken hoe de 
productiviteit in de Bank kon worden opgevoerd, onder meer door het gebruik 
van de informatica op het gebied van het beheer.  Medewerkers van de Bank 
zelf gingen een kijkje nemen bij de Banca d'Italia en de Banque de France, die 
beide enige voorsprong hadden op de Bank, om hun knowhow ook in de Bank 
toe te passen265.  Bij IBM ging het betrokken personeel van de Bank les volgen 
en met die firma werd een elektronicasysteem op poten gezet.  In vergelijking 
met het Belgisch privé-bankwezen liep de Bank zeker niet achterop : in de 
bank van de Société Générale werd pas in 1964 het eerste studiewerk rond 
automatisering ondernomen en de eerste toepassingen volgden niet eerder dan 
in 1968266.  De Kredietbank boog zich niet voor 1971 over de kwestie en 
startte in 1972 met de automatisering267.  Sinds 1969 zorgde een 'Commission de 
coopération et de coordination de centres électroniques des banques de circulation' voor 
samenwerking en overleg binnen de wereld van de centrale banken268. 
 Deze ingrijpende wijzigingen weerspiegelden zich in de bedrijfsvoering.  
In 1967 werd de dienst 'Mecanografie' - tot 1965 een onderdeel van de dienst 
'Statistiek' - samengevoegd met de afdeling 'Elektronika' van de dienst 
'Administratieve Organisatie' van het Departement Algemeen Secretariaat en 
omgedoopt tot dienst 'Elektronika en Mecanografie'.  Het zwaartepunt in de 
nieuwe dienst lag nu op de informatica.  Hij ondersteunde nog alleen wat er 
van de vroegere 'mecanografie' was overgebleven. In 1969 werd er een nieuw 
departement 'Organisatie en opleiding' gecreëerd.  Het bestond uit twee 
diensten 'Elektronisch centrum' en 'Organisatie en opleiding'.  Vrij vlug 
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sorteerde de invoering van de informatica effect: twintig personen werden ter 
beschikking gesteld van de chef van het personeel.  Toch vielen er geen 
ontslagen, gelet op de constante uitbreiding van het aantal uit te voeren 
transacties in het kader zowel van de klassieke operaties van de Bank als van 
nieuwe taken: stijging van het aantal biljetten in omloop, van de af te wikkelen 
transacties in de verrekenkamer - het aantal te verwerken cheques269 steeg er 
dermate dat de Bank zich afvroeg of de maatregelen uit 1967 ter bevordering 
van het gebruik van de cheques wel opportuun waren geweest - de stijging van 
de overheidsschuld en de daarmee samenhangende toename van de te 
verwerken coupons, uitbreiding van de conjunctuurenquêtes en oprichting van 
de Risicocentrale270.  Ook de voor het BLIW uit te voeren controles gingen de 
hoogte in271.  Bij dit alles wees directeur Brat erop dat de verhoging van de 
productiviteit in het belang was van alle werknemers272.  Aanvankelijk bestond 
er niettemin een taaie weerstand tegen de automatisering.  Zodra deze was 
ingevoerd bleven sommige dienstchefs, vol wantrouwen tegen de machines, 
het werk ervan manueel overdoen en controleren273.  Eind 1970 zag 
gouverneur Ansiaux in hoger opgeleid personeel een andere voorwaarde voor 
productiviteitsstijging.  Hij wilde meer economen en technici in dienst 
nemen274. 
 
Het mecenaatsbeleid 
 
 Mecenaatsacties zijn een jarenoude traditie in de Bank, hoewel het 
concept zelf er lange tijd afwezig bleef.  Bij de Bank komen talrijke aanvragen 
om hulp terecht.  Externe aanbevelingen en de omstandigheden van het 
ogenblik speelden in de op dit gebied genomen beslissingen een grote rol.  In 
twintig jaar tijd - met name de decennia vijftig en zestig - ontvingen zowat 
duizend verschillende begunstigden financiële steun van de Bank, terwijl de 
aanvraag van ongeveer vijftienhonderd anderen werd afgewezen.  In het begin 
van de jaren zestig waren met de tegemoetkomingen meestal betrekkelijk 
bescheiden bedragen, vaak van niet meer dan 10.000 frank, gemoeid.  In totaal 
ging het om minder dan 1 miljoen frank275.  Nadien, en afgezien van de 
uitzonderlijke giften in verband met natuurrampen of andere factoren, steeg 
het totale bedrag stilaan, maar heel wat sneller dan de prijzen.  Tegen het einde 
van de jaren zestig klom het tot in de buurt van 5 miljoen frank per jaar.  
Nadien versnelde de toeneming aanzienlijk en in 1972 bereikte het bedrag van 
de tegemoetkomingen 14,2 miljoen.  Tijdens het grootste deel van die twee 
decennia is het profiel van de begunstigden amper veranderd.  De aanvaarde 
dossiers konden in twee categorieën worden ondergebracht: liefdadigheidswerk 
enerzijds en steun aan onderwijs en opleiding anderzijds.  Inzake 
liefdadigheidswerk werden vooral de medisch-sociale projecten en die op het 
vlak van kinderen en jongeren begunstigd.  Tevens behoorden daartoe 
Belgische of internationale sociale diensten, onder meer ten bate van 
vluchtelingen of slachtoffers van rampen.  De tweede categorie omvatte de 
universiteiten maar ook kamers van koophandel, organisatoren van 
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wetenschappelijke congressen en verschillende stichtingen, comités en 
verenigingen op het gebied van onderwijs. 
 De 'giften en toelagen', zoals die destijds werden genoemd, waren in 
principe eenmalig, maar konden de jaren nadien worden vernieuwd indien de 
activiteit van de begunstigde permanent was.  In feite werden talrijke 
tegemoetkomingen jaar in, jaar uit aan dezelfde begunstigden uitgekeerd276, 
voor bedragen die hoger waren of gelijk bleven naargelang van het aandringen 
door en de behoeften van de aanvragers.  Er was immers geen sprake van 
stelselmatige aanpassing aan het prijsindexcijfer.  Ten minste 165 recht-
hebbenden van in 1970 goedgekeurde tegemoetkomingen ontvingen de jaren 
voordien een toelage, en voor vijf onder hen ging het dossier al tot meer dan 
vijftig jaar terug.  Het Rode Kruis van België was een van de regelmatigste 
begunstigden.  Een van de belangrijkste factoren waardoor de Bank zich bij de 
toekenning van de giften en toelagen liet leiden was het in stand houden van 
evenwicht op diverse gebieden, zoals inzake levensbeschouwelijke overtuiging, 
tussen de verschillende begunstigden.  Zo gebeurde het dat de Bank, 
geconfronteerd met de aanvraag van één van de twee vrije universiteiten, op 
eigen initiatief besloot om aan de andere een gelijkwaardig bedrag toe te 
kennen277.  De noodzaak om elke discriminatie te voorkomen, werd 
herhaaldelijk door het directiecomité herbevestigd.  De hulp aan de 
slachtoffers van grote natuurrampen was een andere constante in het beleid 
van de Bank.  Deze laatste verleende bijvoorbeeld haar financiële bijstand aan 
de slachtoffers van de mijnramp in Marcinelle in 1956 en aan die van de 
overstromingen in het noorden van het land in 1953.  Die solidariteit reikte 
zelfs over de grenzen heen, daar de Bank ook hulp verleende aan de 
slachtoffers van onder meer de overstromingen in de Povallei in 1951 en in 
Nederland in 1953, alsook aan die van de aardbeving in Peru in 1960.  In 
dergelijke gevallen werden de gelden doorgaans toevertrouwd aan de zorgen 
van de centrale bank van het betrokken land.   
 Einde jaren zestig, toen de bedragen groter werden, bleek het 
noodzakelijk dat de giften en toelagen van de Bank beter zouden worden 
beheerd.  Het is in deze samenhang278 dat de Bank in 1971 intern een Speciaal 
Fonds oprichtte, dat de bevordering en de ondersteuning van grootschalige 
initiatieven en activiteiten op het gebied van cultuur, wetenschap en solidariteit 
tussen de mensen, zowel in België als in het buitenland, tot doel had.  Dat 
fonds, waarvan de oprichting op 31 maart 1971 door de Algemene Raad 
goedgekeurd werd, begon zijn werkzaamheden al de dag nadien.  Het plan tot 
aankoop van de goudstukken van Liberchies was de aanzet tot de oprichting 
van het Fonds, of bespoedigde althans het opstarten ervan.  De aanvankelijke 
werkmiddelen van het Fonds bestonden uit de opneming, in het budget van de 
Bank voor 1971, van een 'dotatie' van 25 miljoen frank, die desnoods kon 
worden heraangelegd.  De statuten van het Fonds bepalen dat zijn 
tegemoetkomingen verschillende vormen kunnen aannemen en dat ofwel op 
initiatief van de Bank zelf, ofwel op verzoek van de betrokken instellingen of 
verenigingen ertoe wordt besloten.  Na het inwinnen van de nodige adviezen, 
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in voorkomend geval van experts, onderzoekt het directiecomité van de Bank 
de projecten.  Het legt de geselecteerde dossiers voor advies aan een beperkte 
Commissie van de Algemene Raad voor. 
 Al van bij zijn oprichting moest het Fonds een bijdrage leveren voor een 
belangrijke operatie, de aankoop van Romeinse goudstukken die het jaar 
voordien in Liberchies waren ontdekt.  Bij opgravingen in deze oude 
Henegouwse gemeente had Pierre Claes, de stichter en voorzitter van het 
archeologische genootschap Pro Geminiaco, in 1970 in totaal 367 gouden 
munten uit de eerste en de tweede eeuw gevonden.  Liberchies, dat later bij 
Luttre werd gevoegd, wordt algemeen beschouwd als de vestigingsplaats van 
het antieke Geminiacum aan de heirweg van Bavay naar Keulen.  De stukken, 
met een totaal gewicht van 2,600 kg, waren goed bewaard en bevonden zich op 
70 cm onder de grond.  Met Nerva als enige uitzondering waren alle Romeinse 
keizers van Nero tot Marcus-Aurelius in de ontdekte reeks vertegenwoordigd.  
De vrijwaring en de valorisatie van die schat waren het resultaat van een nauwe 
samenwerking tussen de vinder ervan, de Bank en de Koninklijke Bibliotheek 
Albert I.  Op aansporen van Koning Boudewijn kocht de Bank in 1971 die 
schat aan, nadat ze gerenommeerde specialisten op dat gebied had 
geraadpleegd.  In de overtuiging dat die schat, gelet op zijn historische, 
numismatische en artistieke waarde, in zijn geheel en permanent ter 
beschikking van vorsers en historici diende te worden gesteld, schonk de Bank 
de verzameling vervolgens aan het Muntenkabinet van de Koninklijke 
Bibliotheek. 
 Afgezien van de aankoop en de valorisatie van de schat van Liberchies 
waren de universiteiten van Brussel en Leuven, alsook, in mindere mate, het 
Rode Kruis van België de voornaamste begunstigden van het Fonds in de 
eerste jaren van zijn bestaan.  De interventies van het Fonds maakten geen 
einde aan de courante giften en toelagen van de Bank.  Deze laatste bereikten 
in 1971 3,5 miljoen frank terwijl de toelagen van het Speciaal Fonds 
15,1 miljoen beliepen, waarvan 8,6 miljoen voor de schat van Liberchies. 
 
De communicatie van de Bank met de buitenwereld 
 
 De Bank dankte haar bijnaam, 'la grande muette', aan het waas van 
stilzwijgen waarmee zij zich sinds lang en vaak omgaf.  Met informatie aan het 
publiek over zichzelf als instelling of over de terreinen waarop ze bevoegd was, 
sprong ze, afgezien van haar jaarverslag en artikels in haar tijdschrift, vrij karig 
om.  Persconferenties werden uiterst zeldzaam georganiseerd en het zou tot 
het einde van de jaren tachtig duren eer een gouverneur, Alfons Verplaetse, 
een dergelijke rechtstreekse confrontatie met de journalisten durfde aan te gaan 
bij de voorstelling van het jaarverslag.  Daarvóór moesten, vaak slecht 
gebriefte, ambtenaren voor die taak opdraven. 
 De belangrijkste externe partner van de Bank was de regering en met 
name haar voogdijminister van Financiën.  De communicatie met deze 
instanties verliep via een wekelijks onderhoud, uitwisseling van brieven, nota's 
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en rapporten, ook soms met de premier en andere leden van de regering.  Aan 
andere excellenties dan die van Financiën kon de Bank echter geen 
documentatie verstrekken als die niet overeenstemde met diens visie279. 
 Het zogenaamde 'middenveld' was statutair verankerd in de Bank via de 
regentenraad, waarin vertegenwoordigers van de vakbonden, de werkgevers en 
andere belangrijke economische medespelers zitting hadden.  Niet alleen 
werden ze via de wekelijkse vergaderingen op de hoogte gehouden van het 
beleid van de Bank, ze konden ook aanbevelingen formuleren en ze beslisten 
over wijziging van de rentevoeten.  Daarbij vormde het jaarverslag van de 
Bank het instrument bij uitstek om de respectieve boodschappen van de 
maatschappelijke partners aan het publiek te verkondigen.  Het verslag had 
zich met de jaren opgewerkt tot het financiële geweten van de natie en dat 
maakte het belangrijk om er de juiste signalen, problemen en beleidskeuzes in 
te laten doorklinken.  Die lagen voor verschillende partijen geregeld anders en 
de opmerkingen van de regenten op het ontwerp van de Studiedienst dat zij 
moesten goed- of afkeuren illusteren dat ten overvloede.  Tegenover de wens 
van een bedrijfsleider als regent Feyerick om in het verslag over 1959 de 
zorgwekkende evolutie van de overheidsschuld vermeld te zien, vroeg Ansiaux 
zich luidop af of dat probleem in een ruim verspeid verslag wel moest worden 
beklemtoond, net op het moment dat de Kongolese crisis aan het broeden was 
en het krediet van België in het buitenland vanwege het herhaalde beroep van 
de Staat op de buitenlandse markten begon te tanen.  Wegens de toegenomen 
werkloosheid kon ook ABVV'er Renard niet instemmen met een te 
optimistisch beeld van de Belgische economie, hoewel hij van oordeel was dat 
het probleem van de overheidsfinanciën niet mocht worden overbelicht280.  
Toen het ontwerpverslag over 1962 besproken werd in de regentenraad 
suggereerde De Staercke van het VBN dat er zwart op wit zou staan dat het 
inkomensbeleid van de sociale partners voorzichtig moest blijven en dat het de 
economische mogelijkheden niet mocht overschatten.  Zowel Ansiaux als De 
Voghel wilden echter geen gedragslijn voorschrijven om de onpartijdigheid van 
de Bank niet in het gedrang te brengen281.  In het ontwerp-verslag over 1963 
minimaliseerde de Bank volgens Cool van het ACV dan weer de inflatie, terwijl 
de koopkracht nochtans verminderd was.  Ook regent De Staercke vroeg een 
meer plechtige waarschuwing.  Masquelier vond daarentegen objectiviteit 
primordiaal en waarschuwingen van de Bank zouden de ongerustheid van het 
publiek over de financiële toestand en de positie van de frank maar doen 
toenemen282.  In 1969 wilde Cool dat er meer nadruk werd gelegd op de 
werkloosheid van de jonge arbeiders.  Een recente studie van de CRB had 
aangetoond dat de toestand van deze categorie sinds 1964 verslechterd was.  
Ook volgens Vandeputte bevestigden allerlei studies geenszins de gunstigere 
tendens van de werkgelegenheid.  De conjunctuuronderzoekingen van de Bank 
wezen volgens directeur Beauvois echter op een toename van de werk-
gelegenheid en het probleem van de jonge werklozen was eerder een 
structureel dan een conjunctureel probleem.  Structurele problemen overstegen 
echter volgens het directiecomité de mogelijkheden van de onderzoek-
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methodes en de beleidsmogelijkheden van de Bank, die bij deze gelegenheid 
door de regenten tevens geconfronteerd werd met het studiewerk van een 
andere instelling283.  In 1971 wilde Schugens van het ABVV in het jaarverslag 
vermeld zien dat niet alleen de lonen, maar ook de andere inkomens gestegen 
waren284.  Vaak moest de man die de pen hield heksentoeren uithalen om de 
vaak tegenstrijdige standpunten van vakbonden en werkgevers als boodschap 
van de Bank, soms in een flou artistique, met elkaar te verzoenen. 
 Ook over de bedrijfsvoering van de Bank hielden de regenten toezicht 
en konden ze pertinente bedenkingen uiten.  Zo vroeg regent Cool zich in 
1970 af of het normaal was dat de Staat het deel boven 3 procent opbrengsten 
uit disconto en intresten ontving.  De gouverneur haalde als antwoord daarop 
het argument boven dat over het cijfer weliswaar te discussiëren viel, maar dat 
de Bank er niet toe aangezet mocht worden om door verhoging van het 
disconto- en voorschottentarief haar winst op te voeren.  De aanvullende last 
op de Belgische economie als gevolg van tariefverhoging om monetaire en 
conjuncturele redenen keerde nu naar de gemeenschap terug285. 
 Het jaarlijkse bedrijfsverslag vormde pas in de jaren negentig een vast 
onderdeel van het jaarverslag.  De eigen bedrijfsvoering werd daarvóór wel 
kenbaar gemaakt in de winst- en verliesrekening van de 'nv Nationale Bank'.  
Naar aanleiding van aanbevelingen van een commissie die zich boog over de 
door vennootschappen te verstrekken informatie vond het directiecomité het 
in 1968 niet nodig de bezoldigingen van de directie, regenten en censoren 
openbaar te maken.  Ze vielen immers niet onder de bevoegheid van de 
algemene vergadering van aandeelhouders, maar van de algemene raad en 
werden vastgesteld onder controle van de Staat286. 
 Het in 1926 opgerichte Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting, dat 
aanvankelijk bedoeld was om de net opgerichte regentenraad te informeren, 
onderging door de jaren heen heel wat wijzigingen287.  Van bij het begin 
vervulde het een pioniersrol inzake zowel monetaire, financiële als 
economische statistieken en publiceerde het daarnaast artikels van de 
Studiedienst en externe medewerkers.  Vanaf 1938 kwam daar een maandelijks 
overzicht van de Belgische economische wetgeving in ruime zin bij.  Na een 
onderbreking van de publicatie sinds april 1940 begon het weer deels vanaf 
januari 1941 te verschijnen.  In juni 1942 werd de publicatie stopgezet, nadat 
de Duitse bezetter steeds minder informatie toeliet.  Na de Tweede 
Wereldoorlog deed het tijdschrift ook een beroep op buitenlandse economen, 
terwijl Belgische economen nieuwe periodieken als forum vonden.  Het gaf 
vanaf 1949 een jaarlijkse, vanaf 1961 maandelijkse, statistische ontleding van de 
betalingsbalans van de BLEU en sinds dat laatste jaar een tabel over de 
goudvoorraad en deviezen van de geldscheppende instellingen.  Verder bevatte 
het statistieken en informatie over onder meer de prijzen van in- en uitvoer, de 
geldhoeveelheid en gebruiksfrequentie van het giraal geld, de financiële situatie 
van de verschillende economische sectoren en hun onderlinge banden, de 
kredieten aan bedrijven en particulieren, het houderschap van de 
overheidsschuld, het loonindexcijfer, de resultaten van de conjunctuur-
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enquêtes, cijferreeksen opgesteld door andere Belgische en buitenlandse 
instellingen en een literatuurlijst in verband met de nationale economie. 
 Tegenover de wens van gouverneur Vandeputte in 1972 om de publieke 
opinie via het tijdschrift of andere publicaties in grotere mate in te lichten, gaf 
directeur Vloeberghs te kennen dat het departement Studiën van de Bank als 
"eerste taak" had om de directie en "eventueel" de regering te documenteren en 
slechts in de "tweede plaats" en als het daarvoor de tijd had de publieke opinie.  
Vice-gouverneur de Strycker en directeur Vloeberghs deelden de mening dat 
de studies in het tijdschrift alleen over monetaire, financiële of economische 
problemen, die in het bijzonder de Bank betroffen, dienden te gaan.  Ook de 
directeurs Malaise en Ewalenko vonden dat het systeem van de Banque de 
France om op onregelmatige wijze technische informatie te verstrekken geen 
navolging verdiende.  De gouverneur volhardde echter in zijn mening dat de 
inhoud van het tijdschrift aan uitbreiding toe was288.  Een nieuwe discussie, een 
nieuw geluid op de Bank?  Enkele maanden later wilde het directiecomité er 
toch iets meer dan voorheen artikels over actuele problemen, zoals een op dat 
ogenblik interessante bijdrage over het verloop van de overheidsbegroting, in 
publiceren.  Dit evenwel zonder het wetenschappelijk karakter van het 
tijdschrift op te geven289.   
 Aan het ruimere publiek maakte de Bank al vóór de oorlog haar werking 
bekend door middel van enkele brochures290.  Het honderdjarig bestaan van de 
Bank in 1950 was een gelegenheid om de Bank te belichten met onder meer 
een boek over haar geschiedenis van de oprichting in 1850 tot 1914 van de 
hand van Pierre Kauch.  Verzoeken voor een fotoreportage door de Association 
Générale des Reporters Photographes de la Presse Quotidienne over de drukkerij, voor 
een reportage over de Bank in Le Soir Illustré, en een van het NIR - de 
toenmalige radio - stuitten dan weer op een weigering291.  Een evenement als 
de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1958 gaf de Bank de gelegenheid om 
zich nog eens voor te stellen aan een ruim publiek.  Gouverneur Ansiaux en 
nadien directeur Van Nieuwenhuyse waren voorzitter van de groep 'Geld, 
kredietwezen en spaarwezen'.  Marcel Van Goethem, die eerder het 
hoofdgebouw van de Bank tekende, was de hoofdarchitect van Expo '58.  In 
het paviljoen van 'Groep 44', het officiële nummer van de groep, liet de Bank 
een muntatelier en historische documenten over de geschiedenis van het geld 
zien.  Een verlichte, driehoekige luchter met in een hoek industrie, landbouw, 
handel, in een tweede de overheid, in de derde de gezinnen en in het midden 
het krediet, de munt en het spaarwezen moesten de bezoekers een idee geven 
van de wisselwerking tussen deze bakens van de nationale economie.  De 
National Income Monetary Flow Demonstrator, een hydraulische machine 
uitgevonden door professor Alban William Philips van de London School of 
Economics, verduidelijkte het verband tussen geldcirculatie en krediet, het 
spaarwezen, industrie en handel in de loop van de conjunctuurfasen.  Pierre 
Kauch, toen chef van de studiedienst, gaf in een interview met het 
personeelstijdschrift volgende raad: "al degenen van de Bank die aan het examen van 
bureelchef [voor niet-academici] willen deelnemen, behoeven slechts de werking ervan na te 
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gaan.  Zij zullen zeker slagen zonder Samuelson [het toen meest bekende 
Angelsaksische handboek], Nogaro, Baudin [Franse handboeken], en andere in te 
studeren"292. 
 Niettegenstaande dergelijke public relations-stunts, bleef de Bank zich 
ten aanzien van het publiek in andere opzichten graag hullen in een zich 
afschermende discretie.  Om haar criteria voor toelating tot het disconto en het 
visum om het even wanneer te kunnen wijzigen, onthield ze zich terzake van 
elke bekendmaking aan het grote publiek.  Hoogstens mondelinge 
mededelingen aan de banken en de industrie en algemene gegevens over de 
oriëntering van haar beleid aan de pers konden voor haar293.  Als ze dan toch 
eens bereid was aan het publiek meer informatie te geven door de voor de 
banken geldende herdisconto- en visaplafonds in haar tijdschrift te publiceren, 
lokte dat bedenkingen uit van de banken zelf.  Ze vreesden immers dat de lezer 
de indruk zou krijgen dat de banken beperkt waren in hun mogelijkheden, 
omdat de plafonds (nog) geen betrekking hadden op de andere financiële 
instellingen294, of hoe een pressiegroep de belangrijk geachte communicatie van 
de Bank trachtte te manipuleren. 
 Uiteraard was de pers een andere belangrijke partner in het 
communicatiebeleid waarmee rekening te houden viel.  In 1965 verwonderde 
regent Lemaire zich erover dat de regenten zo goed en de pers zo slecht 
ingelicht waren over de toestand van de Bank.  De gouverneur verwees 
daarvoor naar het beroepsgeheim en de bezorgdheid om het psychologisch 
klimaat niet te bederven.  De pers kon trouwens antwoord krijgen op vragen 
over de weekstaat van de Bank, via mondelinge contacten met de ambtenaar 
die daarvoor bevoegd was295.  De eerste weekstaat na de oorlog dateert van 
11 januari 1945, de interne commentaar erop van 1953.  Een journalist had 
toen gevraagd dat de Bank de pers regelmatig zou documenteren over de 
wijzigingen in de weekstaat296.  Daarop had de directie besloten om elke week 
een samenvattend commentaar op de weekstaat te laten voorbereiden en die 
mondeling te laten mededelen aan de journalisten die de Bank bevroegen297. 
 De contacten met de pers werden vanaf 1962 verzorgd door 
onderdirecteur Ferdinand Aspeslagh, die de overleden adviseur van de directie, 
Thomas Basyn, in die rol opvolgde298.  Later stonden onderdirecteur Alexandre 
Baudewyns en adviseur Louis Plum hem daar als plaatsvervangers in bij.  Elke 
donderdag tussen twaalf en één uur briefte Ansiaux Aspeslagh over belangrijke 
nationale en internationale ontwikkelingen en het standpunt van de Bank, wat 
Beauvois vanaf 1965 gedeeltelijk overnam.  In tegenstelling tot zijn voorganger 
ontwikkelde Aspeslagh systematische contacten met een lange reeks 
journalisten.  Bedoeling was de pers en de publieke opinie te winnen voor het 
geld- en kredietbeleid van de Bank.  Aspeslagh ging daarbij niet te werk door 
persconferenties te organiseren, want dat werd niet passend geacht voor 
centrale banken.  Wel ontving de persverantwoordelijke de journalisten 
afzonderlijk.  Zodra een journalist op een fiche van de Bank was ingeschreven, 
kwamen met hem regelmatige contacten tot stand.  De Bank trachtte 
discriminatie onder de journalisten te vermijden en eenheid van informatie na 
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te streven.  Tot in 1972 was sprake van een mondelinge toelichting bij de 
commentaar op de weekstaat, die samen door de Boekhouding en het 
departement Studiën werd gemaakt299.  Dankzij deze persrelaties kwam er meer 
aandacht dan voorheen voor de weekstaten en het jaarverslag van de Bank.  
Hoe veel gezag er van het verslag van de Bank ook uitging, dat maakte het niet 
immuun voor perskritiek300.  Een op dat en aanverwante gebieden bijzonder 
ijverig en gezaghebbend journalist was Leo Levy.  Deze professor aan de 
economische faculteit van het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA)301 
besprak de weekstaat in zeven verschillende dagbladen. 
 Mettertijd verzwakte de gecentraliseerde berichtgeving naar buiten, 
doordat verschillende leidende figuren en hogere kaderleden van de Bank al 
dan niet op eigen houtje contacten aangingen met de pers.  Protest tegen 
'discriminatie' was soms gewoon het gevolg van het feit dat een journalist met 
meer succes dan een ander informatie wist na te jagen door zelf contact op te 
nemen met een kaderlid302.  Toch durfden alleen financieel onderlegde 
journalisten met bepaalde diensten van de Bank rechtstreeks contact te zoeken, 
want de anderen vreesden om voor onbekwaam door te gaan.  Aspeslagh legde 
er in 1972 bij de directie de nadruk op hoe belangrijk eenheid en continuïteit 
van informatie voor de Bank wel waren.  Hij stelde voor dat er op alle 
gebieden nauwkeurige instructies aan de kaderleden zouden worden gegeven 
naar het model van de weekstaatgegevens: naast algemene informatie, die de 
dienst Algemene Boekhouding aan de journalisten mocht meedelen, stond er 
ook informatie op vermeld die strikt vertrouwelijk was303.   
 De directie zelf stond op de 'uiterste voorzichtigheid' waarmee 
inlichtingen aan de pers dienden te worden verstrekt304.  Bij zijn aantreden had 
gouverneur Vandeputte zelf een interview aan het Vlaamse Panorama. Weekblad 
voor het gezin geweigerd omdat hij het niet kies vond vragen over de situatie van 
de Belgische frank of de beste beleggingsopties te beantwoorden305.  Ook 
achter zijn regelmatige medewerking aan De Standaard, met artikels over het 
financiewezen, zette hij bij zijn aantreden een punt306.  Pas na zijn aftreden als 
gouverneur hervatte hij deze redactionele bijdragen.  In 1972 kwamen concrete 
afspraken tot stand met de BRT-RTBF over het snel verkrijgen van 
informatie307. 
 
De Bank en de toepassing van de taalwetten 
 
 De wetten van 1921 en 1932 op het gebruik van de landstalen in 
bestuurszaken hielden al de erkenning in van het 'territorialiteitsprincipe', 
waarbij de streektaal de voertaal van de overheidsdiensten was in het 
desbetreffende landsgedeelte.  Volgens dit principe werd zowel binnen de 
overheidsdiensten als bij hun contacten met het publiek in de Vlaamse 
provincies en het Nederlandstalige deel van Brabant Nederlands gebruikt, in de 
Franstalige provincies en het Franstalige deel van Brabant Frans en in de 
agglomeratie Brussel de beide talen.  Het verschil tussen de twee wetten betrof 
ondermeer de splitsing in 1932 van de centrale diensten naar taalstelsel.  Nadat 
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in 1962 de taalgrens wettelijk was vastgelegd, kwam de wet van 2 augustus 
1963 op de talen in bestuurszaken tot stand.  Ze omschrijft een 
Nederlandstalig, een Franstalig en een Duitstalig gebied en de agglomeratie 
Brussel met negentien gemeenten en zes aangrenzende Vlaamse 
faciliteitengemeenten.  Bovendien voorziet deze wet in een Vaste Commissie 
voor Taaltoezicht, die in 1964 werd geïnstalleerd308.  Om de evenwichtige 
vertegenwoordiging in de centrale bestuursdiensten te verzekeren, voerde die 
wet eveneens taalkaders in en de verplichting om elk kaderlid op een 
Nederlandse, Franse of tweetalige taallijst (de zogenaamde 'taalrol') in te 
schrijven.  De taal van het toelatingsexamen of van het diploma bepalen op 
welke lijst het kaderlid wordt ingeschreven. 
 Was ook de Bank aan deze bepalingen onderworpen?  Het had tot in 
1887, 37 jaar na haar oprichting, geduurd alvorens de eerste bankbiljetten met 
Nederlandstalig opschrift verschenen.  De wet van 1878, die de centrale 
overheidsdiensten tweetaligheid in Vlaanderen oplegde, was door de Bank in 
zoverre gevolgd dat in 1900 alle opschriften voor het publiek en in 1902 alle 
reglementen en formulieren van de Bank in het Nederlands waren vertaald en 
dus tweetalig waren geworden.  Vanaf 1903 publiceerde de Bank de weekstaten 
eveneens in het Nederlands, maar het duurde tot 1926 voordat het eerste 
jaarverslag in die taal verscheen.  Al deze initiatieven kwamen slechts tot stand 
nadat druk was uitgeoefend vanuit het parlement, door de Vlaamse Beweging 
of door de minister van Financiën. 
 Voor het aanwerven van Nederlandstalig personeel was de Bank heel 
wat minder meegaand en wees ze op de verkregen rechten van haar kaderleden 
en de geringe rol van het Nederlands in de relaties met haar clientèle.  Voor de 
Vlaamse agentschappen werden wel wat inspanningen geleverd309.  Deze 
houding hield ze, zoals zal blijken, lang aan.  Op de hogere echelons van het 
financiële milieu van België in het algemeen, op enkele Vlaamse banken en 
spaarkassen na, kwam het Nederlands tot in de jaren zestig trouwens 
nauwelijks aan bod310. 
 Bij de reorganisatie van de Bank in 1926 werd bepaald dat de taalwet 
van 1921 op haar van toepassing was311.  Gouverneur Louis Franck verzekerde 
in 1937 minister van Financiën Hendrik De Man van de inspanningen van de 
Bank om de taalwetgeving van 1932 na te leven, waarvan het ministerie 
nochtans niet helemaal overtuigd was. De Bank had besloten de boekhouding 
en het dagelijks verslag van de agentschappen in Vlaanderen in het Nederlands 
te laten opstellen.  Franck gaf echter als zijn interpretatie te kennen dat de 
Bank als instelling, inclusief haar vestigingen buiten Brussel, één en ondeelbaar 
was, deze laatste dus geen ondergeschikte besturen vormden en de Bank 
daarom tweetalige formulieren mocht gebruiken.  Tweetalige opschriften op 
documenten en gebouwen vormden een twistpunt, het principieel gebruik van 
het Nederlands in Vlaanderen en Frans in Wallonië ten aanzien van het publiek 
niet312.  De houding van de Bank was in deze periode dus een beetje hybride: 
enerzijds wilde ze de respectieve streektalen wel erkennen en gebruiken, 
anderzijds behield ze zich het recht voor om niet alleen in Brussel tweetalig te 
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blijven.  Regent Léopold Frateur trof tijdens een inspectie van de Vlaamse 
agentschappen begin 1938 nochtans overal goede wil aan om de wet na te 
leven.  De kennis van het Nederlands door het personeel in de Vlaamse 
agentschappen liet wel nog te wensen over en de eentaligheid van formulieren 
en opschriften in de agentschappen werd nog niet overal stipt toegepast.  Het 
gebruik van het Nederlands vanuit deze vestigingen richting hoofdbestuur 
begon evenwel ingang te vinden313.  Het Tijdschrift voor Documentatie- en 
Voorlichting, dat de Bank sinds 1926 uitgaf, bevatte in 1937 voor het eerst 
Nederlandse teksten en vanaf 1938 verschenen twee afzonderlijke versies in 
respectievelijk het Nederlands en het Frans314. 
 Tijdens de oorlog nam de druk op de Bank toe en daar was de 
'Flamenpolitik' van de bezetter niet helemaal vreemd aan.  De Commissie voor 
Taaltoezicht vroeg aan de Bank een personeelslijst volgens taallijst315.  Wegens 
het feit dat voor een aantal Vlaamse agentschappen voorgedragen kandidaat-
agenten volgens de Duitse commissaris bij de Bank, Hans von Becker, een 
gebrekkige kennis van het Nederlands hadden en geen deel uitmaakten van de 
Vlaamse bevolking, maakte hij voorbehoud tegen de goedkeuring van hun 
benoeming.  Gouverneur Janssen antwoordde dat het al dan niet Vlaming zijn 
geen criterium was en dat allen Nederlands kenden316.  Naar aanleiding van 
deze benoemingsprocedure voerden secretaris Jean van Nieuwenhuyse, censor 
Victor Parein en regent Leopold Frateur einde 1940 een intern onderzoek uit, 
waaruit bleek dat de kennis van het Nederlands van vele agenten in Vlaanderen 
niet voldeed.  Uitgangspunt van het verslag was dat de vestigingen buiten 
Brussel wel degelijk ondergeschikte en dus eentalig functionerende besturen 
waren317.  Censor Emile Van Dievoet, tevens professor in de rechten aan de 
universiteit van Leuven, ging er op zijn beurt van uit dat de Bank zowel voor 
de interne als de externe betrekkingen onderworpen was aan de wet van 1932 
net zoals de overheidsdiensten318. 
 Na de oorlog was de discussie echter nog niet ten einde.  Toen begin 
1951 de regeringscommissaris bij de Bank naar aanleiding van een 
parlementaire interpellatie de verdeling van het personeel in taallijsten vroeg, 
wees het directiecomité dit met verwijzing naar de organieke wet en de statuten 
van de Bank af.  Deze moest alleen de dossiers in de taal van de betrokkene 
kunnen behandelen en in het toekennen van arbeidsplaatsen 'een rechtvaardig 
evenwicht' in acht nemen.  Deze verklaring noch een statistiek met het aantal 
Franstaligen, Nederlandstaligen en tweetaligen voldeden het Ministerie van 
Financiën.  Volgens een verslag van de Commissie Financiën van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers was de Bank een parastatale instelling die 
ressorteerde onder Financiën en was de bestaande verdeling van de hogere 
functies volgens het taalcriterium niet toereikend.  De Bank vocht deze 
conclusies aan en ook de jaren nadien, zoals in 1957 naar aanleiding van een 
vraag vanuit de Senaat, bleef ze bij haar standpunt dat ze geen parastatale 
instelling was en ze volgens haar organieke wet en statuten de taalwetgeving 
correct toepaste319.  Nochtans groeide de gevoeligheid rond dit thema, zoals de 
casus van de benoeming van een nieuwe beheerder van de bijbank in 
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Antwerpen in 1961 laat zien.  Twee Franstalige maar volgens de Bank 
voldoend tweetalige kandidaten kwamen voor deze functie toch niet in 
aanmerking omdat ze niet als Nederlandstalige kaderleden zouden worden 
beschouwd.  De Vlaamse kandidaat, Edmond Huybrecht, leek het directie-
comité dan weer niet ervaren genoeg.  Daarom stelde het Karel Vercruysse, 
voormalig inspecteur-generaal bij de Bank en vice-gouverneur bij de Centrale 
Bank van Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi, als beheerder en Huybrecht als 
secretaris van de bijbank aan320. 
 In 1963, het jaar waarin een nieuwe en meer ingrijpende taalwet voor 
bestuurszaken tot stand kwam, zag de Bank zich genoopt een eigen positie te 
bepalen.  Volgens het hoofd van de Juridische Dienst, Emmanuel 
de Miomandre, was de Bank geen publieke instelling noch een ondergeschikte 
overheid en dus sowieso met de wet van 1932 in orde.  Deze wet legde immers 
zelfs aan de openbare instellingen321 waarvan de werking zich over het hele 
land uitstrekt  alleen tweetaligheid naar buiten en niet voor de interne werking 
op.  De Bank respecteerde die regeling - regionale eentaligheid met faciliteiten 
en tweetaligheid voor de centrale diensten ten aanzien van het publiek - voor 
haar eigen werking322. In de wet van 1963 was het intern gebruik der beide 
talen voor openbare instellingen, voor concessiehouders van een publieke 
dienst en voor instellingen belast met een opdracht die de grenzen van een 
privé-onderneming overschreed wél ingeschreven.  Volgens de Miomandre 
was de Bank weliswaar mandataris van een aantal overheidstaken, zoals de 
Rijkskassier, het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel, het 
Rentenfonds, maar was een kerntaak zoals de biljettenuitgifte dan weer een 
privé-activiteit ondanks alle reglementeringen daarover323.  De Bank viel dus als 
'onvervalste' privé-instelling niet onder de bepalingen die de wet van 1963 aan 
publieke diensten oplegde.  Ze was voor haar privé-taken, zoals 
biljettenemissie, kredietverlening, effectenverkeer, beheer van rekeningen-
courant, zelfs niet verplicht de taal van het publiek te hanteren.  Maar met het 
oog op de optimale organisatie van haar diensten, de eenheid van 
jurisprudentie en het algemeen belang van de dienstverlening van de Bank, 
adviseerde de Miomandre de regels voor de overheidsdiensten in de wet van 
1963 in grote lijnen en vrijwillig toe te passen.  Een gelijksoortige opstelling leek 
hem ook voor de discontokantoren aangewezen, al waren ze volgens hem 
evenals de Bank privé-organen324. 
 Het directiecomité nam deze juridische interpretatie over.  De taal die 
gebruikt werd met de betrokkene zou ook de taal zijn waarin het dossier werd 
afgewikkeld.  De twee talen bleven verplicht voor de balansposten, 
maatschappelijke akten en bescheiden, de notulen van de centrale bestuurs- en 
controle-organen en de publicaties bestemd voor het hele land.  Privé-
bedrijven konden, als ze wilden, formulieren krijgen in de andere dan de 
streektaal, maar de Bank zou haar correspondentie wel in die streektaal voeren.  
De briefwisseling over bijvoorbeeld de conjunctuurenquêtes zou plaatshebben 
in de streektaal van de ondernemingen, maar deze konden het desbetreffende 
drukwerk ook in de andere landstaal ontvangen.  De Nederlandstalige, 
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Franstalige en tweetalige personeelsleden zouden zo over de diensten verdeeld 
worden dat de eenheid in de behandeling van de dossiers was verzekerd.  Elk 
personeelslid had het recht om teksten die geen betrekking hadden op een 
specifieke landstreek en van algemene aard waren, op te stellen in de taal die 
hem of haar het meest vertrouwd was.  Het systeem van taallijsten zou evenwel 
geen toepassing vinden.  De directie vond, net als haar juridische raadsman, dat 
de discontokantoren dezelfde richtlijnen moesten toepassen325. 
 De Bank bleef de Miomandres these nog lang verdedigen.  Het motief 
dat daarbij blijkbaar het zwaarst woog, was zijn vrees dat de onderwerping 
zonder meer aan de bepalingen van de wet van 1963 met betrekking tot de 
openbare instellingen ipso facto de erkenning zou hebben ingehouden dat de 
Bank een publieke instelling was.  De Miomandre had het in zo'n geval over 
"une nationalisation déguisée"326.  Het kwam erop neer dat de Bank haar positie als 
onafhankelijke monetaire instelling moest vrijwaren.  Het was dan ook beter 
een precedent dat die positie in het gedrang kon brengen te vermijden.  
 De juristen Fernand Duchène - tevens censor bij de Bank - , Pierre 
Ansiaux en Marcel Grégoire, die door de Bank in 1964-1965 gevraagd waren 
eveneens hun advies over deze materie te geven327, oordeelden daarentegen dat 
de Bank een openbare opdracht vervulde die de grenzen van een privé-
onderneming duidelijk overschreed.  Ze behoorde volgens deze zienswijze tot 
het domein van de overheid en diende dus taallijsten in te voeren.  Aangezien 
echter alle vestigingen van de Bank, waar ook in België, diensten waren die 
taken in naam van de centrale diensten in Brussel uitvoerden, konden ze huns 
inziens dan weer wel, al naar de wensen van de particulieren, elk van de drie 
landstalen hanteren.  De discontokantoren waren ook volgens de drie externe 
juristen als privé-instellingen niet onderworpen aan de taalregeling in 
bestuurszaken328. 
 In 1965 stuurde volksvertegenwoordiger Maurits Coppieters van de 
Volksunie aan sommige ministers, aan andere prominenten en onder meer aan 
regenten van de Bank een nota waaruit moest blijken dat er onder de leidende 
kaderleden van het hoofdbestuur van de Bank een wanverhouding bestond 
tussen Nederlandstaligen en Franstaligen.  De Voghel trachtte in de 
regentenraad van 24 november 1965 aan te tonen dat de cijfers van die nota 
niet klopten en dat de Bank aan een taalevenwicht werkte via recrutering en 
promotie van Nederlandstaligen, zelfs al was ze niet gebonden aan het systeem 
van taallijsten329.  Op de regentenraad van 5 januari 1966 deelde hij de cijfers 
mee in verband met de evolutie van de taalgroepen in de Bank.  Daaruit bleek 
dat terwijl in 1944 nog maar zo'n 25 procent van het kaderpersoneel 
Nederlandstalig was, dit aandeel in 1965 was toegenomen tot 46 procent.  Aan 
de top, bij de onderdirecteurs en inspecteurs-generaal, bestond nog een 
onevenwichtigheid omdat die allemaal waren aangeworven via Franstalige 
examens.  Nederlandse examens waren er namelijk aanvankelijk niet.  De 
vervanging van pensioengerechtigde Franstaligen bood echter een manier om 
dat bij te sturen.  Voor alle graden daaronder was er globaal gesproken een 
taalevenwicht.  Wel viel op dat het moeilijker was jonge Nederlandstalige 
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academici aan te trekken dan Franstalige.  Dat kwam niet alleen omdat er toen 
nog steeds meer Franstalige studenten waren, maar ook omdat in Vlaanderen 
de bedrijven in alle economische sectoren aan de vernederlandsing waren 
begonnen.  Daardoor konden Nederlandstalige academici tussen verschillende 
betrekkingen kiezen.  Het tot stand brengen van een taalevenwicht hing dus af 
van de mate waarin Nederlandstalige afgestudeerden warm werden gemaakt 
voor een loopbaan bij de Bank.  De Voghel vroeg de regenten die doceerden 
aan een universiteit om de belangstelling daarvoor bij hun studenten op te 
wekken330. 
 Om de taalregeling in de dagelijkse praktijk toe te passen, bracht de 
Bank een handleiding uit waarin voor verschillende situaties stond aangegeven 
welke taal te gebruiken331.  Op 23 november 1966 kwam er een einde aan de 
gewoonte om uitsluitend Frans als voertaal te hanteren in de regentenraad.  De 
regenten kozen ervoor voortaan elk hun eigen taal te spreken en in 
simultaanvertaling te laten voorzien.  Na verloop van tijd zou de passieve 
kennis van de andere taal deze vertaling overbodig maken, zo was de 
verwachting332.  Voor de Vlaamse regenten Hendrik Cappuyns, verbonden aan 
het bedrijf Agfa-Gevaert, en August Cool, voorzitter van het ACV, was de 
toezegging van voormalig regent Léon Bekaert dat de regentenraden in het 
Frans zouden verlopen immers niet langer aanvaardbaar.  Ansiauxs argument 
dat Franstalige regenten de Nederlandstalige interventies niet zouden verstaan, 
bleek dat dus evenmin te zijn333. 
 De leiding van de Bank bleef bij dat alles vasthouden aan de 
linguistische principes die haar eigen Juridische Dienst had aangegeven en ze 
werd daarin in 1968 nog eens gesterkt door meester Marcel Verschelden, een 
externe consulent, die de redenering van de Miomandre volgde.  De vrijwillige 
invoering van de tweetaligheid juichtte hij niet alleen toe omdat ze 
beantwoordde aan een maatschappelijke noodzaak, maar ook omdat op die 
manier zowel aan de gelijkheid als aan de vrijheid van taal recht werd gedaan334.  
De Voghel pleegde daarop met Verschelden overleg over de mededelingen en 
precisies in verband met de toepassing van de door hem verdedigde 
principes335.  Het ontwerp van antwoord dat minister van Financiën Jean Snoy 
et d'Oppuers in 1969 zou geven op de vragen van Volksunie-senator Wim 
Jorissen in verband met de taaltoestanden op de Bank, het BLIW en de 
discontokantoren weerspiegelde deze doctrine van de Bank: geen van de drie 
instellingen was ondergeschikt aan de overheid en ze beschikten dus over 
vrijheid van handelen336.  De minister zelf vond dit antwoord echter 
ontoereikend, omdat het niet inging op specifieke vragen337.  Daarop verstrekte 
de Bank aan regeringscommissaris Marcel D'Haeze gedetailleerde cijfers in 
verband met de taal van de kaderleden: departements- en dienstchefs, 
adjuncten bij de dienstchefs, afdelingshoofden en gelijkgestelden, bureauchefs 
en gelijkgestelden.  Voor deze categorieën was de verhouding 76 Nederlands-
taligen tegenover 82 Franstaligen338.  Ook binnen de Bank zelf klonken toen 
kritische geluiden.  Regent Vandeputte was het niet eens met de interpretatie 
door het directiecomité van de wet van 2 augustus 1963 over het gebruik der 



Tussen behoud en modernisering 

 

545 

 

talen in bestuurszaken.  Hij stelde dat de Bank als publiekrechtelijke instelling 
volledig onderworpen was aan die wet.  Volgens de regeringscommissaris zou 
dat betekenen dat de Bank een taalevenwicht tot stand moest brengen op alle 
trappen van de hiërarchie.  Regent Cool echter volgde De Voghel wél in zijn 
verdediging van het standpunt dat de Bank sinds 1963 had ingenomen.  De 
vice-gouverneur wees de regentenraad erop dat als de Bank niet alleen aan de 
controle, maar ook aan het gezag van de minister van Financiën zou 
onderworpen zijn, deze in het beheer van de Bank zelf kon ingrijpen.  Het 
argument van de eigen onafhankelijkheid, gevoed door een voortdurende vrees 
van de Bank voor 'verstaatsing', stak weer de kop op339. 
 Kort na het begin van zijn ambtstermijn begon gouverneur Vandeputte 
met het verbeteren van het gebruik van het Nederlands bij de directie en in de 
verschillende diensten.  Door Nederlandstalige ambtenaren te promoveren 
corrigeerde hij hun relatieve achterstelling340.  In 1971 kon directeur Malaise de 
regentenraad melden dat het evenwicht tussen Nederlandstaligen en 
Franstaligen nagenoeg was bereikt en dat er zowel voor kader- als uitvoerende 
functies zelfs al meer Nederlandstalige kandidaten waren dan Franstalige.  
Nota's en studies werden volgens de gouverneur opgesteld in de taal van de 
betrokkene341.  In het parlement werden nu zelfs vragen gesteld over de 
achterstelling van de Walen doordat de personeelsdienst van de Bank volledig 
uit Vlamingen en Brusselaars bestond342.  Toen de Vaste Commissie voor 
Taaltoezicht in 1972 echter liet weten dat ze de Bank wel beschouwde als een 
gedecentraliseerde dienst van de Staat en deze dus taallijsten moest aanleggen, 
verdedigde Vandeputte dan weer het oude standpunt van de Bank in weerwil 
van wat hij er twee jaar voorheen over had gezegd als regent343. 
 Op het verzoek in datzelfde jaar van de Eupense schepen Felix Peters, 
naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe bankbiljetten, om ditmaal ook een 
Duitstalige tekst op de biljetten te drukken, ging de Bank niet in.  Noch in de 
organieke wet noch in de statuten stond dat de Bank Duits moest gebruiken en 
ook de goedkeuring en publicatie van wetten en besluiten vond trouwens 
alleen in het Nederlands en het Frans plaats.  Bovendien was het volgens de 
Bank in praktisch opzicht moeilijk een derde taal evenwichtig in de 
biljettenopschriften te verwerken344.  Pas in 1988 bepaalde de wet die het 
bestaan en emissieprivilege van de Bank voor onbepaalde duur verlengde dat 
de nieuwe reeksen biljetten eveneens Duitstalige opschriften, zoals 'Belgische 
Nationalbank', zouden bevatten345.  Op het 10.000-frankbiljet, uitgegeven in 
1992, werd voor het eerst ook Duits gebruikt346. 
 Een op 6 augustus 1973 opgerichte gemengde werkgroep van 
vertegenwoordigers van Financiën en van de Bank, die de toepassing van de 
taalwetgeving in deze instelling moest uitwerken, bleek bij voorlegging van 
haar eindrapport op 11 maart 1974 niet tot overeenstemming te zijn gekomen.  
Een advies van de Raad van State van 13 september 1974 luidde evenwel dat 
de Bank als overheidsdienst verplicht was taalkaders op te zetten en op 
17 februari 1975 kwam de gemengde werkgroep opnieuw bijeen om uit te 
zoeken hoe ze dat in overeenstemming kon brengen met de specifieke 
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structuren en functies van de Bank.  De vertegenwoordigers van het Ministerie 
van Financiën vonden dat het systeem van taalkaders, zoals toegepast in de 
overheidsdiensten, onverkort op de Bank van toepassing was.  Deze laatste 
wees dit af en behield zich het recht voor om zelf te bepalen hoe ze, met het 
oog op haar behoeften, de verschillende categorieën van werknemers 
samenstelde.  Het principe van taalkaders aanvaardde ze wel, maar niet dat 
Financiën de concrete aantallen ervan oplegde347.  Ten slotte werden in 1983 
bij Koninklijk Besluit zeven hiërarchische trappen voor het personeel van de 
Bank vastgelegd met het oog op de toepassing van de in 1966 gecoördineerde 
taalwetten.  Pas in 1987 verbond een Koninklijk Besluit aan deze trappen vaste 
percentages Nederlandstalig en Franstalig personeel.  Voor de twee hoogste 
trappen ging het telkens om 40 procent Nederlandstaligen, 40 procent 
Franstaligen en telkens 10 procent tweetaligen in elk taalkader.  Voor de 
overige trappen was geen tweetalig kader meer vastgelegd en varieerde het 
verschil van 47,5 procent Franstaligen tegen 52,5 procent Nederlandstaligen bij 
trap drie (kleinste verschil) tot 43,33 procent van Franstaligen tegen 56,67 pro-
cent van Nederlandstaligen bij trap vier (grootste verschil)348. 
 
Tot slot 
 
 Uit het bovenstaande volgt een gemengd beeld van dynamisme en 
behoudsgezindheid.  Op het vlak van de bevordering van het giraal 
geldverkeer, de invoering van de Risicocentrale en de automatisering kan de 
Bank als een dynamisch bedrijf worden bestempeld.  Omstandigheden 
bepaalden dan weer de verschillende, vooral technische, aanpassingen van de 
statuten.   
 Op andere gebieden was de Bank echter een statisch bedrijf.  De 
afslanking van het agentschappennet lijkt eerder traag op gang te zijn gekomen.  
Hetzelfde geldt voor het opdoeken van de discontokantoren.  Ook inzake 
toepassing van de taalwetten heeft de Bank lang achterhoedegevechten 
gevoerd.  De bedrijfscultuur was lang paternalistisch en de hiërarchie gaf blijk 
van heel wat strakheid: van 1955 tot 1994 aten kaderleden, bedienden en 
arbeiders bijvoorbeeld in aparte eetzalen349. 
 Academisch geschoolde economen of juristen - in 1950 nauwelijks de 
helft van het aantal kaderleden - kwamen hoofdzakelijk terecht in wat men 
toen de 'nobele' diensten en departementen noemde : Studiën, Buitenland, 
Juridische Dienst.  Ze zaten daar wel in een vrij strak keurslijf en mochten 
bijvoorbeeld geen economische artikels onder eigen naam publiceren in 
vaktijdschriften, behoudens grote uitzonderingen.  Wel gaf de Bank enkele 
economisten van de Studiedienst de gelegenheid om een jaar aan de befaamde 
Yale-universiteit in de Verenigde Staten te gaan studeren om daar een 
masterdiploma te behalen.  In andere departementen werden universitair 
geschoolden veelal stiefmoederlijk behandeld en met achterdocht bekeken 
door vaak op de werkvloer, 'on the job', gevormde dienstchefs.  Het nemen van 
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initiatieven was daar vaak niet de bon ton.  Pas aan het einde van de jaren zestig 
nam de Bank meer academici in dienst, die dan over alle diensten uitwaaierden. 
 Over het algemeen was er weinig werkoverleg en de interne 
communicatie van directie naar beneden toe liep vaak niet verder dan het 
echelon van departements- en dienstchefs.  Ook de provincie voelde zich 
geïsoleerd van het beleid van de Bank.  In 1969 vroegen beheerders en agenten 
uit de vestigingen buiten Brussel om meer informatie over de algemene 
activiteit en politiek van de Bank en over de monetaire en financiële 
ontwikkelingen.  Ook wilden ze op vergaderingen van enkele plaatselijke 
beheerders en agenten met kaderleden van het hoofdbestuur concrete lokale 
problemen kunnen bespreken.  Het directiecomité had daar geen bezwaar 
tegen.  Het wilde bekijken hoe het bovenop de commentaar op de weekstaat 
nog andere inlichtingen kon geven.  Er konden bijvoorbeeld rondetafel-
conferenties onder voorzitterschap van een directeur plaatsvinden, waarvan de 
samenstelling zou afhangen van het onderwerp350.  In de praktijk bleven deze 
pogingen echter even schuchter als het communicatiebeleid van de Bank. 
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Noten hoofdstuk 6 
 
 
1 Wet van 25 juli 1948. 
2 RR 04.02.1959.  Het quotum van België moest met 50 procent worden verhoogd, te weten 

van 225 tot 337,5 miljoen dollar.  Een vierde, zijnde 1,4 miljard frank, moest in goud 
worden vereffend.  Zie ook: Verslag van de Commissie van Financiën, uitgebracht door de heer 
Devilers, Kamer van Volksvertegenwoordigers, ontwerp 226 (1958-1959), nr. 2, 3 juni 1959. 

3 DC 17.10.1958. 
4 RR 04.02.1959. 
5 RR 04.04.1959. 
6 RR 04.02.1959. 
7 RR 04.02.1959.  Technisch betekende zulks dat de tegenpost in Belgische franken van 

trekkingen van België op het Fonds niet langer in schatkistpapier zou worden omgezet, 
maar zou aangehouden worden op een rekening-courant bij het Fonds.  Zie notulen 
RR 04.03.1959. 

8 DC 12.12.1958.  Uitgaande van het beginsel dat in jaren van hoogconjunctuur een 
begrotingsreserve moest worden aangelegd waarop tijdens de magere jaren kon worden 
ingeteerd, had minister Van Houtte krachtens een andere wet van 19 juni 1959 dat Fonds 
opgericht.  Zelden echter werd een wet zo weinig toegepast en ze stierf al vlug een stille 
dood. 

9 DC 12.12.1958 en 23.12.1958; RR 11.02.1959. 
10 Zoals voor elke naamloze vennootschap was de duur van de Bank beperkt tot 30 jaar. Zie 

DC 12.12.1958. 
11 Overeenkomst van 19 juli 1919.  De geconsolideerde schuld en een deel van de 

kredietmarge van 10 miljard van de Staat bij de Bank (2.465 miljoen) waren in 1959 
renteloos. 

12 Artikel 3b van de wet betreffende de sanering van de balans van de Bank. 
13 'Memorie van toelichting, betreffende de wet over het statuut van de Nationale Bank van 

België en van het Rentenfonds alsmede van de deelneming in het Internationale Monetaire 
Fonds en in de Internationale Bank voor Wederopbouw en Economische ontwikkeling', in: 
Senaat, zitting 1958-1959, vergadering van 5 maart 1959, p. 4.  Gemiddeld had de Staat per 
jaar om en bij de 100 miljoen afgelost. 

14 Deze redenering ging evenwel voorbij aan het feit dat er eerst een geldschepping - de 
winstuitkering - was geweest door de centrale bank en aan de, toen weliswaar nog niet te 
voorziene, forse inflatoire ontwikkelingen tijdens de golden sixties.  Een deflatoir tegenwicht - 
hoe miniem ook - zou toen uiterst welkom zijn geweest. 

15 Wet van 19 juni 1959. 
16 Krachtens de wet van 12 april 1957 op het muntstatuut kon de pariteit van de Belgische 

frank slechts door een andere wet worden aangepast.  Het is dus alleen de Staat die de 
bepalingen van secties 5, 6 en 7 van artikel IV van de statuten van het IMF inzake 
pariteitswijzigingen in acht kan nemen.  Zie 'Memorie van toelichting, betreffende de wet 
over het statuut van de Nationale Bank van België en van het Rentenfonds alsmede van de 
deelneming in het Internationale Monetaire Fonds en in de Internationale Bank voor 
Wederopbouw en Economische ontwikkeling', in: Senaat, zitting 1958-1959, vergadering 
van 5 maart 1959, p. 4. 

17 DC 21.04.1959. 
18 DC 20.03.1959. 
19 De voorschottenmarge had niets te maken met het IMF! 
20 DC 10.04.1959. 
21 DC 21.04.1959. 
22 DC 21.04.1959. 
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23 DC 29.04.1959. 
24 Wet van 31 maart 1967 tot toekenning van bepaalde machten aan de Koning ten einde de 

economische heropleving, de bespoediging van de regionale reconversie en de stabilisatie 
van het begrotingsevenwicht te verzekeren.  Belgisch Staatsblad, 27.10.1967, p. 11221. 

25 Artikel 11, 3° en 8° van de Organieke wet. 
26 Tijdens het hier beschouwde tijdvak deed de Luxemburgse economie evenwel nooit een 

beroep op het herdisconto of de voorschotten van de Bank. 
27 DC 20.03.1964 en 29.03.1967. 
28 DC 18.05.1967, brief  17.03.1964, Van Audenhove aan Ansiaux. 
29 DC 30.05.1967. 
30 DC 25.07.1967. 
31 DC 05.09.1967 en 08.09.1967. 
32 DC 19.09.1967. 
33 DC 24.02.1967, 10.03.1967 en 24.03.1967. 
34 Amendementen op de statuten van het IMF, resolutie nr. 23-5 van 31.05.1968 van de Raad 

van Gouverneurs van het Fonds.  De amendementen traden in werking op 28.07.1969 
nadat de vereiste ratificaties van de deelnemende landen waren binnengekomen. 

35 'Wet van 9 juni 1969 betreffende de instemming van België met het amendement van de 
overeenkomst waarbij het Internationaal Muntfonds tot stand werd gebracht en 
betreffende het Muntstatuut', in: Nationale Bank van België, Tijdschrift voor Documentatie en 
voorlichting van de Nationale Bank, jg. 44, Deel II, nr. 4, oktober 1969, pp. 346-347. 

36 De in de tekst beschreven regel is eerst in 1970 in de statuten van het Fonds opgenomen.  
Krachtens de oorspronkelijke statuten hadden de leden van het Fonds alleen een 
onvoorwaardelijk trekkingsrecht, voorzover het Fonds van een bepaalde valuta minder in 
kas had dan 75 procent van het quotum.  Krachtens een in 1952 openbaar gemaakte 
beslissing van het College van Bewindvoerders was het echter een vast gebruik, dat een 
trekking, die het bezit van het Fonds van een bepaalde valuta verhoogde van 75 procent tot 
maximaal 100 procent van het quotum van het land in kwestie, met de grootste 
welwillendheid werd beoordeeld.  De statutenwijziging heeft de goedkeuring automatisch 
gemaakt. Indien het Fonds van een bepaalde valuta minder bezat dan de tegenwaarde van 
het in dollars uitgedrukte quotum, had het land in kwestie een onvoorwaardelijk recht bij 
het Fonds vreemde valuta's aan te kopen tot een bedrag, dat het bezit van het Fonds van de 
betrokken valuta verhoogde tot honderd procent van het quotum.  Voor zover de 
verhoging niet hoger ging dan 75 procent sprak men van een supergoudtranche van het 
trekkingsrecht. Bij verhogingen in het gebied van 75 tot 100 procent, ging het om de 
goudtranche van het trekkingsrecht. 

37  Artikel 6 van de wet van 1957. 
38 DC 07.06.1968. 
39 Door de wet van 23.12.1988 houdende bepalingen met betrekking tot het monetair statuut, 

de Nationale Bank van België, het monetair beleid en het Muntfonds, in: Belgisch Staatsblad, 
31.12.1988. 

40 Daar hoorde de 75 procent van het quotum aan schatkistcertificaten annex een bedrag op 
rekening courant waarop het IMF een beroep kon doen, maar die dus niet gold als een 
actief, niet bij. 

41 De rekeneenheid van het Fonds was de dollar van de VS met het gewicht en gehalte die 
van kracht was op 1 juli 1944.  Dit is de goudwaarde van de dollar die behoort bij de 
goudprijs van 35 dollar per troois ons (= ongeveer 1,13 dollar per gram) die werd 
vastgesteld in 1934 en tot 1972 ongewijzigd heeft gegolden.  Vandaar dat ook de quota in 
dollar waren uitgedrukt.  Indien een valuta devalueerde was het betrokken land verplicht 
een zodanig bedrag in eigen valuta aan het Fonds te betalen, dat de goudwaarde van het 
deviezenbezit van het Fonds onveranderd bleef. 

42 DC 30.07.1968.  In een toespraak van gouverneur Ansiaux voor de Algemene vergadering 
werd alles nog eens netjes op een rijtje gezet  Zie 'Toelichting verstrekt door de gouverneur 
van de Nationale Bank van België tijdens de buitengewone algemene vergadering van 
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5 september 1969', in: Nationale Bank van België, Tijdschrift voor Documentatie en voorlichting 
van de Nationale Bank, jg. 44, Deel II, nr. 4, oktober 1969, pp. 338-344. De dekking bestond 
voortaan uit: het metallieke goud dat toebehoort aan de Bank; de schuldvorderingen in 
goud van de Bank op internationale financiële instellingen; de schuldvorderingen van de 
Bank op het IMF, die gewoonlijk 'goudtranche' en 'supergoudtranche' worden genoemd; de 
speciale trekkingsrechten toegewezen door het IMF; de schuldvorderingen in goud die 
voortvloeien uit de voorschotten welke aan het IMF worden toegestaan bij de toepassing 
van de Algemene Leningsovereenkomsten. 

43 DC 12.03.1964.  Ansiaux meldde in dat verband aan de minister dat de Bank niets anders 
kon doen dan een klacht indienen, hetgeen ze ook tweemaal had gedaan.  

44 DC 11.10.1963 en 13.03.1964. In verband met de zaak-Lefèvre herinnerde de gouverneur 
de minister eraan dat de Bank een ontwerp voor een versterking van de bestaande 
wetgeving had ingediend en hij adviseerde hem contact op te nemen met zijn collega van 
Justitie. Zie DC 12.03.1964. 

45 DC 29.01.1960. 
46 Daarover werd al nagedacht op de Bank van in 1971. Zie DC 22.06 en 09.11.1971. 
47 Zie voor de geschiedenis van de biljetten van de Bank: Nationale Bank van België, De fraaie 

frank. Belgische munten en biljetten sedert 1830, Brussel, 1989, pp. 245-291. B. te Boekhorst, 
M. Danneel en Y. Randaxhe, Adieu frank. Het boeiende verhaal van België en zijn geld, Tielt, 2001, 
pp. 71-74. 

 De graveurs van de Bank die de dynastiereeks uit 1945 verzorgden, waren Georges Régnier 
en Maurice Poortman, die van de eeuwfeestreeks uit 1950 beide genoemden en Guillaume 
Minguet en van de serie uit 1962 deze laatste, Henri Decuyper en Charles Leclercqz. 

48 AR 25.06.1958 en DC 06.06.1961. 
49 DC 07.07.1967 met bijlagen. 
50 RR 31.01.1968. 
51 Janssens 1975, p. 415. 
52 De fraaie frank, p. 238. 
53 Janssens 1975, p. 415. 
54 Adieu frank, pp. 85-86. 
55 De fraaie frank, pp. 247, 264-271.  In 1973 bedroeg de wettelijke limiet op de omloop van 

deze schatkistbiljetten 12 miljard frank, een verdubbeling in vergelijking met de begrenzing 
in 1949.  Zie Janssens, 1975, p. 417. 

56 DC 11.06.1957 en 25.11.1960. 
57 Het HWI financierde zich onder meer met daggeld en herdisconteerde slechts een deel van 

zijn portefeuille bij de Bank. 
58 G. Eyskens.  Het laatste gesprek. Herinneringen aan veertig jaar politiek leven. Een interview van Jozef 

Smits, Kapellen-Brussel, 1988, p. 150. 
59  RR 14.04.1968. 
60 Eyskens 1988, p. 150. 
61 Overeenkomst van 30 maart 1968 tussen de Belgische Staat en de Nationale Bank van 

België, in: Belgisch Staatsblad, 04.04.1968. 
62 RR 16.03.1968. 
63 Jaarverslag 1968, bijlage 5. 
64 RR 27.03.1968. 
65 RR 27.03.1968.  De Voghel zette de inhoud uiteen van de door Henrion ontvangen 

juridische adviezen.  Zij bevestigden het onnauwkeurig karakter van het begrip lopende 
zaken.  Vandaar de mogelijkheid van uiteenlopende interpretaties.  Zo werd een 
onderscheid gemaakt tussen een afgetreden regering die juridisch nog het vertrouwen van 
het Parlement genoot en een regering ten val gebracht door de Kamers, hetgeen aan 
eerstgenoemde ruimere bevoegdheden van dagelijks beheer zou laten dan aan de tweede.  
Hoe het ook zij, het publiekrecht behoorde niet tot de bevoegdheid van de Bank en zij kon 
dus niet de verantwoordelijkheid op zich nemen om zich over de kwestie uit te spreken.  
Voor de Bank, nog steeds volgens De Voghel, was het belangrijker te weten dat de minister 
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van Financiën waarborgen zocht in de politieke milieus die niet in de Regering waren 
vertegenwoordigd.  Mochten deze milieus de geldigheid van de overeenkomst betwisten - 
in welk geval de juridische argumentatie eenvoudig als dekmantel zou dienen voor de 
politieke actie - dan zou de Bank immers het morele voordeel verliezen van een 
overeenkomst die objectief en loyaal werd voorbereid en die met de belangen van de Staat 
strookte. 

66 RR 10.04.1968. 
67 DC 12.11.1958. 
68 DC 17.11.1959. 
69 DC 18.07.1967, bijlage 6. 
70 Dit bestond al bij de ASLK. 
71 DC 05.09.1967, bijlage 1. 
72 De Commissie dacht bijvoorbeeld aan het eventueel bestaan van obstakels als betalingen 

geschiedden via notaris, zoals bij de oprichting of een kapitaalsverhoging van 
vennootschappen. 

73 DC 22.09.1967. 
74 DC 26.09.1967. 
75 DC 29.09.1967. 
76 DC 13.10.1967. 
77 DC 20.10.1967. 
78 Zie hoofdstuk Monetair beleid, meer bepaald overlegcomité creditrentetarieven. 
79 Fase, M.M.G., Tussen behoud en vernieuwing. Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, 1948-1973, 

Den Haag, 2000, p. 353. 
80 Het internationaal akkoord Eurocheque werd op 10 mei 1968 in Frankfurt gesloten.  Zie 

J.M. Moitroux e.a., Een bank in de geschiedenis.  Van de Bank van Brussel en de Bank Lambert tot 
de BBL (1871-1996), Brussel, 1995, p. 162. 

81 G. Vanthemsche, 'Deel III. De Bank van 1934 tot vandaag', in: H. Van der Wee ed., De 
Generale Bank 1822-1997, Tielt, 1997, p.455. 

82 DC 27.11.1970 en 11.12.1970. 
83 RR 05.06.1963. 
84 DC 19.07.1963. 
85 DC 31.01.1958. 
86 DC 13.05.1960. 
87 Oktober 1965, Centrale des risques du crédit, conclusions du groupe de travail, DC 29.10.1965, 

bijlage 1. 
88 DC 19.07.1963. 
89 R. Henrion, Le secret professionnel du banquier (Etudes d'économie politique de l'Institut de 

Sociologie (U.L.B.)), 1963, p. 94, geciteerd in: DC 26.07.1963. 
90 Krachtens het wetsbesluit van 6 oktober 1944, houdende amendement op het Koninklijk 

Besluit nr. 185 van 9 juli 1935 moesten de banken aan de Bank maandelijks mededeling 
doen van de toegestane kredieten van 1 miljoen frank en meer.  Met de banken waarvan de 
deposito's op 30 juni 1947 250 miljoen frank overschreden, was overeengekomen dat zij 
tevens de werkelijk gebruikte kredieten op kwartaalbasis zouden rapporteren.  De meeste 
banken identificeerden de kredietnemer met een codenummer, dat in principe zij alleen 
konden ontcijferen.  Tengevolge van fusies en overnames bedroeg dat aantal banken eind 
1967 nog slechts vijftien. 

91 Zie hoofdstuk 4. 
92 DC 04.10.1963. 
93 DC 18.10.1963 en 05.05.1965. 
94 DC 23.10.1963 en 06.12.1963. 
95 DC 13.12.1963. 
96 DC 06.12.1963 en 25.08.1964, bijlage 2. 
97 DC 06.12.1963, 13.12.1963 en 14.01.1964. 
98 DC 14.01.1964. 
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99 DC 14.08.1964 en 25.08.1964, bijlagen 2 en 3. 
100 DC 14.08.1964. 
101 DC 09.07.1965. 
102 DC 17.12.1965 en 18.01.1966. 
103 RR 14.02.1968. 
104 DC 20.08.1965, bijlage 2. 
105 DC 07.04.1967, 01.08.1967, bijlage 7 en 25.08.1967. 
106 DC 15.09.1967.  Het Koninklijk Besluit nr. 11 van 18.04.1967 bepaalde wel dat de privé-

spaarkassen soortgelijke gegevens aan het Centraal Bureau voor de Kleine Spaarders 
moesten rapporteren en dat het Bureau die gegevens aan de Risicocentrale mocht 
doorgeven. 

107 DC 02.01.1968, bijlage 4, 12.01.1968, 09.02.1968, 16.02.1968, 26.04.1968; RR 14.02.1968. 
108 Beslissing in DC 21.10.1969. Zie ook bijlage 3 van die notulen en DC 23.02.1968, bijlage 3, 

p. 4. 
109 DC 21.10.1969, bijlage 3, p. 8. 
110 DC 27.06.1972. 
111 Krachtens Koninklijk Besluit, nr. 163 van 15 april 1985. 
112 Fase, pp. 421-462. 
113 DC 14.05.1971. 
114 DC 12.10.1971. 
115 DC 30.11.1971, met bijlage. 
116 P. Tellier, 'De bijbanken en agentschappen', in: Personeelstijdschrift NBB, 1983, nr. 3, p. 23. 

Departement Bijbanken en Agentschappen, 02.04.1992, Het vestigingennet van de Nationale 
Bank van België. Voor de taalevenwichten zie: DC 07.06.1974(1) met bijlage: Brussel, 
24.05.1974, Rapport du Groupe chargé du programme des suppressions d'agences, p. 1. 

117 Een wijziging van de statuten en de organieke wet m.b.t. de Bank in 1975 ontsloeg haar van 
de verplichting nog langer te voorzien in een agentschap in elke hoofdplaats van een 
gerechtelijk arrondissement. 

118 Tellier, pp. 19, 21, 23 en 25. 
119 Departement Bijbanken en Agentschappen, 02.04.1992, Het vestigingennet van de Nationale 

Bank van België, p. 3. 
120 Tellier, p. 37. 
121 Eerst feitelijke vennootschappen, daarna vennootschappen onder gemeenschappelijke 

naam. 
122  De regering, in feite de minister van Financiën, bepaalde dat op advies van de regentenraad.  

Niet noodzakelijk alle agentschappen beschikten dus over een eigen discontokantoor.  
Sinds 1960 bestonden er ook 'tweehoofdige' kantoren die twee agentschappen konden 
bedienen.  Zie 'De Discontokantoren van de Nationale Bank van België: rol en activiteit I', 
in: Personeelstijdschrift NBB, 1969, nr. 6, pp. 13-15.  Zo trad vanaf 1961 het discontokantoor 
van Péruwelz ook op voor dat van Aat, dat van Dinant voor Marche en dat van Mechelen 
voor Boom.  In deze kleinere gemeenten werd telkens een 'bureau' gevestigd. Zie 
DC 12.09.1961.  In Luxemburg werd een discontokantoor, zelfs als het bestaan daarvan 
zuiver nominaal was, gehandhaafd ingevolge het Belgisch-Luxemburgs protocol van 29 
januari 1963 betreffende de monetaire associatie tussen beide landen.  Zie DC 18.08.1967.  
Zoals ze in 1849 overeengekomen was, stond de Société Générale al haar agentschappen en 
discontokantoren in de provincies af aan de op te richten Nationale Bank.  Zie H. Van der 
Wee en M. Verbreyt, De Generale Bank 1822-1997.  Een permanente uitdaging, Tielt, 1997, 
pp. 68-69. 

123  RR 06.09.1961 en 09.05.1962.  In 1962 werd als percentage van de borgtochten, aangelegd 
ter dekking van de verbintenissen van de cedenten die geen bankiers waren, 2 tot 3 procent 
genoemd. 

124  P. Kauch, De Nationale Bank van België 1850-1918, Brussel, 1950, p. 104. 
125 DC 29.11.1963.  De salarissen van de secretaris en van het personeel van de kantoren lagen 

meestal lager dan die bij de Bank.  De secretaris was verantwoordelijk voor zijn eigen 
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personeel, maar stond inzake dienstregelingen en discipline onder controle van de agent.  
Deze nam vaak de organisatie in handen. 

126 Zo staat het al in: Royaume de Belgique. Instruction Générale aux Agents de la Banque Nationale, 
Bruxelles, 1886, p. 14 (art. 29) - het gaat om de vroegst aangetroffen versie van deze 
instructies - en ook later bleef deze bepaling behouden; Nationale Bank van België, 
Algemeene Onderrichtingen voor de Agenten, Brussel, s.a., p. 26 (art. 52).  Het gaat om een 
officieuze vertaling ("Voorlopige proef") van de toen geldende Franse tekst.  

127 Kauch 1950, p. 103. 
128 Van der Wee 1997, p. 69. 
129 'La Banque Nationale de Belgique et l'escompte', in: Personeelstijdschrift NBB, 1948, nr. 1, 

p. 13. 
130 'De discontokantoren van de Nationale Bank van België: rol en activiteit II', in: 

Personeelstijdschrift NBB, 1969, nr. 7, pp. 6 en 8. 
131 Al wat daarboven, vanaf 1959 zelfs boven 3 procent, uitsteeg ging naar de Staat.   
132 NBB. Archief SD. Papieren Malaise. Doos 9.5/38. Map: C.G.E.R.-Comptoir I. Notes diverses.  

Procès-verbal de la réunion du comité de coordination du 2 juin 1969, pp. 1-2.  Dit comité boog zich 
binnen de Bank over de relaties Bank-discontokantoren. 

133 Dit gemiddelde werd berekend op de eerste en laatste dag van de maand in kwestie.  Zie 
Brussel, 19.11.1969, Antwoord op de voorstellen van de A.S.L.K. aangaande de herziening van de 
overeenkomst N.B.B.-A.S.L.K. betreffende de tussenkomst van de Discontokantoren, p. 4. 

134 F. De Witte, De discontokantoren in België na 1960 (licentiaatsthesis Toegepaste Economische 
Wetenschappen o.l.v. prof. Heyvaert, KUL), Leuven, 1976, pp. 76 en 77: C. de Strycker, La 
Banque Nationale de Belgique de 1914 à 1938, Bruxelles, 1939, p. 308 en J.M. Centner, 
L'évolution de la Politique de l'Escompte en Belgique, Louvain, 1944, III, p. 332. 

135 RR 06.09.1961. 
136 RR 05.06.1963. 
137 RR 11.09.1963.  Regent Martin wees er wel op dat promessen (of orderbriefjes), een 

verbintenis van de ondertekenaar tot betaling van een bepaald bedrag op een bepaalde 
datum aan de houder ervan, niet self liquidating waren. 

138 DC 06.03.1964, bijlage: brief Brussel, 06.12.1963, Ansiaux aan de Guchteneëre. 
139 DC 06.03.1964, bijlage: brief Brussel, 19.12.1963, de Guchteneëre aan Ansiaux. 
140 DC 06.03.1964, bijlage: brief Brussel, 16.01.1964, Ansiaux aan de Guchteneëre. 
141 DC 06.03.1964, bijlage: brief Brussel, 19.02.1964, Ansiaux aan de Guchteneëre. 
142 DC 26.05.1964. 
143 DC 29.09.1964. 
144 DC 12.03.1965. 
145 DC 13.04.1965.  Tijdens deze vergadering las directeur Lefebvre van het ontwerpakkoord 

ASLK-NBB voor. 
146 DC 12.02.1965. 
147 DC 04.05.1965. 
148 DC 28.05.1965. 
149 DC 19.03.1965. 
150 RR 23.08.1967. 
151 RR 05.03.1969. 
152 RR 09.05.1962, 05.06.1963, 21.08.1968, 05.03.1969 en 26.08.1970.   
153 RR 03.03.1965, bijlage: Activité des comptoirs d'escompte; RR 05.03.1969, bijlage: Activiteiten der 

discontokantoren.  Mettertijd werden de niveaus van de tantièmes die de ASLK, NMKN en 
NKBK aan de kantoren toekenden gewijzigd en gedifferentieerd.  Zie RR 26.08.1970; 
NBB. Archief SD. Papieren Malaise. Doos 9.5/38. Map: C.G.E.R.-Comptoir I. Notes diverses.  
Procès-verbal de la réunion du comité de coordination du 2 juin 1969, pp. 3-7; BNB. Escompte.  
28.05.1969, Comité de coordination du 2 juin 1969. Les principes d'intervention et la rémunération des 
comptoirs d'escompte de la Banque Nationale de Belgique; 04.07.1969, Les principes d'intervention et la 
rémunération des comptoirs d'escompte de la Banque Nationale de Belgique (Comité de coordination du 
2 juin 1969.) Note de synthese. 
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154 NBB. Archief SD. Papieren Malaise. Doos 9.5/38. Map: C.G.E.R.-Comptoir I. [ASLK], 

Brussel, 30.10.1969, Voorstellen betreffende de herziening van de overeenkomst NBB-ASLK omtrent 
de tussenkomst van de discontokantoren; Brussel, 19.11.1969, Antwoord op de voorstellen van de 
A.S.L.K. aangaande de herziening van de overeenkomst N.B.B.-A.S.L.K. betreffende de tussenkomst van 
de Discontokantoren.  ("Eenparig goedgekeurd door een vergadering samengesteld uit de afgevaardigden der 
zesendertig Kantoren van de Nationale Bank van België." p. 26). 

155 Het visum was ingevoerd in 1945 om te voldoen aan de grote behoeften aan goedkoop 
importkrediet van het net bevrijde België.  De discontering van dit geviseerd papier was de 
facto zo goed als gemonopoliseerd door het al in 1935 opgerichte Herdisconto- en 
Waarborginstituut (HWI). 

156 BNB. Escompte.  28.05.1969, Comité de coordination du 2 juin 1969. Les principes d'intervention et 
la rémunération des comptoirs d'escompte de la Banque Nationale de Belgique, p. 10; NBB. Archief 
SD. Papieren Malaise. Doos 9.5/38. Map: C.G.E.R.-Comptoir I. Notes diverses.  Procès-verbal de 
la réunion du comité de coordination du 2 juin 1969, pp. 4-6; 04.07.1969, Les principes d'intervention 
et la rémunération des comptoirs d'escompte de la Banque Nationale de Belgique (Comité de coordination 
du 2 juin 1969.) Note de synthese. 

157 RR 24.09.1969. 
158 Bijvoorbeeld 40 promessen op zes maanden voor een gezamenlijk krediet op 20 jaar te 

ondertekenen door bijvoorbeeld twee echtgenoten. 
159 Voor personeelsleden van de Bank bestond er een aparte regeling, waarbij de 

discontokantoren wel een tussenrol vervulden maar de Bank zelf instond voor de afloop en 
het beheer van de lening zonder directe vergoeding door de ASLK. 

160 NBB. Archief SD. Papieren Malaise. Doos 9.5/39. Map: CGER-Comptoir escompte II. Farde 
62.  Brief Brussel, 04.12.1970, H. Dewèvre (directeur-generaal ASLK) aan Ansiaux met 
bijgevoegde nota: 03.12.1970, Révision de la convention BNB-CGER. Préliminaires.  Het beheer 
van cedentenboekjes, voor storting van de maandelijkse bedragen ter aflossing van de 
zesmaandelijkse orderbriefjes, zag ze liever gebeuren door de discontokantoren in plaats 
van door de Bank zelf. 

161 DC 30.04.1971. 
162 RR 20.10.1971.  Zie ook DC 07.10.1971, bijlage: Les relations entre la Banque Nationale de 

Belgique et ses comptoirs d'escompte. 
163 F. De Witte, p. 77. 
164 Tellier, pp. 19, 21 en 23. 
165 DC 29.06.1971.  Zie ook: NBB. Centraal archief.  Juridische Dienst G788. Map: Suppression 

des Comptoirs d'Escompte de la Banque, waarin naast andere nota's: Brussel, 22.10.1971, 
E. de Miomandre, Suppression des Comptoirs d'Escompte.  Pouvoir de décision quant au principe et 
applicabilité de l'abaissement de l'âge de la retraite des membres de Comptoir. 

166 RR 20.10.1971. 
167 NBB. Archief SD 93556(31). Map: Activité de la Banque. Activité des Comptoirs d'escompte. 

Suppression des Comptoirs d'escompte. Brieven Brussel, 25.10.1971, Vandeputte aan Snoy et 
d'Oppuers en Brussel, 09.11.1971, Snoy et d'Oppuers aan Vandeputte.  

168 Jaarverslag NBB 1971, p. 99. 
169 F. De Witte, pp. 14-15 en 52 
170 F. Withofs, 'Het herdisconto: een bijna afgeronde geschiedenis', in: Personeelstijdschrift NBB, 

september 1995, nr. 9, p. 4. 
171 RR 24.11.1971, bijlage 2: brief Brussel, 28.10.1971, J. de Cooman de Herlinckhove (lid 

discontocomité) aan Vandeputte met bijlage: Brussel, 14.07.1958, BNB. Escompte. Comité 
d'escompte de Bruxelles. Séance du 3 juillet 1958. 

172 Een aantal agenten van de Bank bleven aanvankelijk nog het bericht verspreiden dat de 
beslissing van de Bank maar tijdelijk was.  Voor velen onder hen waren de zaken van de 
discontokantoren hun enige activiteit.  Ook in Brussel zagen sommigen het einde van de 
samenwerking met de kantoren met lede ogen aan, omdat ze vreesden zich nu met iets 
anders bezig te moeten gaan houden.  Zie NBB. Archief SD. Papieren Vandeputte. Doos 
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9.2/32. Map: Comptoirs d'escompte. 05.01.1972, Vandeputte, Note pour Monsieur le Directeur 
Vloeberghs. 

173 s.a., Historique des constructions de la Banque Nationale de Belgique 1851-1960 [hs.], p. 64.  
P. Kauch, 'De gebouwen van de Bank (VI). De eeuwfeestgebouwen', in: Personeelstijdschrift 
NBB, 1994, nr. 3, pp. 14-21 en Idem, 'De gebouwen van de Bank (VII). de bouwproblemen 
van na de oorlog', in: idem, 1994, nr. 4, pp. 22-28.  

174 P. Kauch, 'De gebouwen van de Bank (VI).  De eeuwfeestgebouwen', in: Personeelstijdschrift 
NBB, 1994, nr. 3, pp. 14-21 en Idem, 'De gebouwen van de Bank (VII). De 
bouwproblemen van na de oorlog', in: idem, 1994, nr. 4, pp. 22-28.  

175 [Nationale Bank van België], Les immobilisations de la Banque Nationale de Belgique (1851-1966), 
januari 1967 (onuitgegeven document), pp. 27-28. 

176 Y. Randaxhe, '2. Huren, kopen, verhuizen, bouwen ...', in: Nationale Bank van België, NBB 
150. 1850-2000, [Brussel], [2000], p. 18.  Dit artikel is deels gebaseerd op voornoemde tekst 
van Kauch. 

177 Les immobilisations, pp. 29-30. 
178 Les immobilisations, pp. 3-4 en 40. 
179 DC 06.05.1955 en passim tot 25.11.1958 en 09.01.1959. 
180  De aankoopsom van de villa op 18.04.1958 bedroeg 11.172.412 BF en de kosten voor 

verbouwing en meubilering 13.387.667 BF, samen 24.560.079 BF. Zie Historique des 
constructions, p. 84. 

181  DC 15.03, 22.03, 29.03, 05.04, 15.04, 22.04, 29.04 en 27.05.1960; V. Janssens, De beheerders 
van ons geld. Negentien gouverneurs van de Nationale Bank van België, Tielt, 1997, p. 188.  

182  Souvenirs Ansiaux, p. 162. 
183 NBB.  Archief SD.  Papieren Malaise.  Vertrouwelijke documenten: Map: Candidatures aux 

fonctions de directeur de la Banque.  Brief Brussel, 02.12.1954, Janne aan Frère. 
184 Ibid.  Brief Brussel 21.12.1954, Frère aan Feyerick. 
185 Ibid.  Brieven Brussel, 06.12.1954, 14.12.1954 en 22.01.1955, Van Gelder aan Frère. 
186 NBB.  Archief SD.  Copies Lettres.  Brief Brussel, 10.09.1958, Ansiaux aan Van Houtte. 
187 Andere bronnen vermelden dat hij zich helemaal aan de schilderkunst wilde wijden. 
188 DC 30.08.1960. 
189 NBB. Archief SD.  Copies Lettres.  Brief Brussel, Ansiaux aan Van Houtte; DC 02.09.1960. 
190 DC 11.07.1961 en 02.02.1962 ; RR 24.01.1962. 
191 DC 11.05.1962; RR 30.05.1962. 
192 DC 08.06.1962, 06.04.1965, 13.04.1965 en RR 07.04.1965.  NBB.  Archief SD.  Papieren 

Malaise. Vertrouwelijke documenten.  Notes de séance du Secrétaire. Aide-Mémoire.  15.02.1961-
22.02.1965.  NBB.  Archief SD.  Papieren Ansiaux.  Doos 9.1/37.  Map:  Correspondance avec 
A. van Campenhout.  Brief Brussel, 24.05.1965, Ansiaux aan van Campenhout.  Zie ook 
interview W. Pluym met R. Beauvois dd. 24.04.2001. 

193 NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/37. Map: Correspondance avec 
A. van Campenhout.  Brief Brussel, 24.05.1965.  Ansiaux aan van Campenhout. 

194 KADOC. Papieren Snoy et d'Oppuers.  Dossier 9.28.  Succession Lefebvre.  Départ 27.06.1967.  
Limite d'âge.  Met de hand geschreven nota van Ansiaux van 27.06.1967 voor Snoy et 
d'Oppuers. 

195 KADOC.  Papieren Snoy et d'Oppuers.  Dossier 9.28.  Note pour Monsieur le ministre des 
Finances van 03.07.1968. DC 27.08.1968 en RR 28.08.1968. 

196 J. Charles Snoy et d'Oppuers, Rebâtir l'Europe. Mémoires. Entretiens avec Jean-Claude Ricquier, 
Louvain-La-Neuve, 1989, pp. 175-176.  Hierin schrijft Snoy et d'Oppuers dat hij de 
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197 Directeur Callebaut.. 
198 KADOC.  Papieren Snoy et d'Oppuers. Dossier 9.28. Conversation avec M. Cappuyns.  Nota 

Brussel, 01.04.1970. 
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199 KADOC.  Papieren Snoy et d'Oppuers. Dossier 9.28.  Brief Brussel, 28.04.1970, Snoy et 

d'Oppuers aan Vanden Boeynants als antwoord op brief Brussel, 27.04.1970, Vanden 
Boeynants aan Snoy et d'Oppuers. 
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nadelen opleverde om er nu eindelijk eens voordelen uit te halen.  Op 22.12.1970 herhaalde 
Hanin nogmaals dat het onaanvaardbaar was dat de PSC niet aan haar trekken kwam. 
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Ministre le 29 avril 1970. 

202 KADOC.  Papieren Snoy et d'Oppuers.  Dossier 9.28.  Niet gedateerde losse aanteke-
ningen van Snoy et d'Oppuers. 

203 Interview van W. Pluym met R. Beauvois dd. 24.04.2001. 
204 Souvenirs Ansiaux, pp. 179-181. 
205 KADOC.  Papieren Snoy et d'Oppuers. Dossier 9.28.  Brief Brussel (personnelle), 
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M. De Voghel.  Conversation avec M. Lemaire, Régent de la Banque, le 19.11.1970. 

207 Interview van W. Pluym met R. Beauvois dd. 24.04.2001 en Souvenirs Ansiaux. 
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aan Snoy et d'Oppuers. 
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aan Snoy et d'Oppuers. 
211 G. Eyskens, De Memoires (J. Smits ed.), Tielt, 1993, p. 780. 
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216 RR 22.02.1967. 
217 Zie NBB. Archief SD. Papieren Ansiaux. Doos 9.1/51. Correspondance avec Snoy et 

d'Oppuers. Brief 30.01.1969.  
218 Eizenga, pp. 8-9. 
219 Eizenga, pp. 9 en 11. 
220 Dit laatste noemde directeur Beauvois treffend aanwijzing 'per testament'.  Zie DC  

02.02.1973. 



Tussen behoud en modernisering 

 

557 

 

 
221  DC 12.02.1965 en DC 19.02.1965 met bijlagen. 
222 J. Bohets, Met weloverwogen lichtzinnigheid. De biografie van André Leysen, Tielt, 2002, p. 133. 
223 RR 19.02.1969. 
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pp. 88-89. 
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227 DC 03.02.1961 e.a. tot 13.10.1961. 
228 DC 18.11.1966, 17.05.1968 en 14.10.1971. Voor de arbeiders bestonden er andere 

werktijden. 
229 NBB. Notulen personeelsafvaardiging, 14.11.1957. 
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234 DC 19.09.1958. 
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236 DC 06.03.1959. 
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238 DC 25.11.1960. 
239 DC 23.08.1960. 
240 DC 23.12.1960. 
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242 DC 07.02.1961. 
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246 DC 22.12.1964. 
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250 DC 26.03.1965. 
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256 DC 15.06.1972. 
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hoofdbestuur en de zetels in de provincie', in: Personeelstijdschrift NBB, 1971, nr. 7, p. 6 en 
R.S., 'Het telexnet. De Bank bereidt de toekomst voor', in: Personeelstijdschrift NBB, 1972, nr. 
3, pp. 2-8 
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bakens', in: Personeelstijdschrift NBB, 1967, nrs. 9-10, p. 11.  
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eerste met buizen. 

262 Van Damme 2000, p. 57.  Zie ook 'Met de 360 IBM...geen problemen meer voor de 
statistiek van de betalingsbalans', in: Personeelstijdschrift NBB, 1966, nr. 4, pp. 6-8. 

263 DC 02.12.1969. 
264 DC 15.07.1969 en 18.07.1969. 
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266 Vanthemsche 1997, p. 543.   
267 H. Van der Wee en M. Van der Wee-Verbreyt, Mensen maken geschiedenis.  De Kredietbank en de 

Economische Opgang van Vlaanderen 1935-1985, Tielt, 1985, p. 313.  
268 DC 02.05.1969 en 27.06.1969. 
269 RR 13.12.1967, bijlage 4, p. 2.  Zie ook RR 20.05.1970, bijlage 5, p. 2. 
270 RR 10.12.1969, p. 7. 
271 RR 16.12.1970, p. 8. 
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toekomst toen is: 'De eeuw van de automatisering.  De sociale invloed van de computers', 
in: Personeelstijdschrift NBB, 1964, nr. 12, pp. 24-29.  

273 Souvenirs Ansiaux, pp. 174-175. 
274 RR 16.12.1970. 
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Dat beleid is pas in de loop van de tijd versoepeld, eerst naar aanleiding van natuurrampen 
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van de aanvraag aan te sporen als de begunstigden om de ene of de andere reden draalden 
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277 Destijds meende de Bank dat de Rijksuniversiteiten onder de overheidsbegroting vielen en 
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vanwege de Bank. 
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279 DC 15.09.1972.  Daarin komt dit ter sprake naar aanleiding van de vraag van het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken om beter te worden gedocumenteerd door de Bank. 

280 RR 13.01.1960. 
281 RR 09.01.1963. 
282 RR 08.01.1964. 
283 RR 05.01.1969. 
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284 RR 20.01.1971. 
285 RR 07.01.1970. 
286 DC 23.07.1968.  Aan dat comité namen de Nationale Bank, de Bankcommissie, het VBN 

en het VBNIO deel. 
287 'Het tijdschrift van de Nationale Bank van België een halve eeuw oud', in: Tijdschrift van de 

Nationale Bank van België, jg. 51, dl. 2 nr. 5 (november 1976), pp. 3-18. 
288 DC 29.08.1972. 
289 DC 06.10.1972. 
290 De vroegste die we aantroffen dateert uit 1935. 
291 Respectievelijk DC 29.03.1949, 28.04.1950 en 03.10.1953.  Ook aan het Nationaal Instituut 

voor de Radio (NIR) werd een reportage in 1956 nog geweigerd.  Inlichtingen en 
documentatie kon ze wel krijgen.  Een nieuwe poging van de TV in 1960 mislukte ook. Zie 
DC 24.01.1956 en 28.06.1960.  Het verzoek van het Ministerie van Onderwijs om bij te 
dragen in de kosten voor een film over de geschiedenis van het geld en krediet, te 
verspreiden in binnen- en buitenland, werd eveneens afgewezen. Zie 03.05.1960.  Meer 
bereidwilligheid voor medewerking aan een film toonde ze na het zien en vertonen van een 
film van de Bank of England.  Zie DC 31.03.1961. 

292 'De Nationale Bank op de Tentoonstelling', in: Personeelstijdschrift NBB, 1958, nr. 1, pp. 2-9.  
K. Bosman, '10 Zeden en gewoonten', in: Nationale Bank van België, NBB 1850-2000. 
[Brussel], [2000], pp. 130-131. 

293 DC 30.03.1965. 
294 DC 08.01.1971. 
295 RR 17.03.1965. 
296 DC 27.02.1953. 
297 DC 10.03.1953. 
298 DC 19.01.1962. 
299 DC 06.06.1972.  In 1968 had een werkgroep onder leiding van Beauvois een nieuwe 

formule ontworpen voor het opstellen van de commentaar op de weekstaat.  Zie 
06.12.1968. 

300 Bijvoorbeeld waren er hevige reacties in de pers in 1970 over de diagnose van de Bank over 
de toestand van oververhitting in de bouwnijverheid. Zie RR 25.02.1970 met bijlage: 
24.02.1970, Département d'Etudes. Service d'information, Critiques émises à l'égard du 
diagnostic formulé par la Banque sur la situation de l'industrie de la construction.  

301 Zo ergerde censor Antoine Herbosch er zich over dat Levy zich een 'monopolie' over de 
berichtgeving aangaande monetaire problemen op radio en televise toeeigende.  Het feit dat 
hij daarbij zijn bronnen niet opgaf, vormde een bezwaar en Herbosch zag liever bevoegde 
technici van de Bank deze kwesties behandelen dan een 'schoolgeleerde'.  Vandeputte 
erkende het probleem maar wist nog niet hoe het op te lossen.  Zie NBB. Archief SD. 
Papieren Vandeputte. Doos 9.2/34. Map: Relations avec la R.T.B.-B.R.T. Brieven Antwerpen, 
12.06.1972, Herbosch aan Vandeputte en Brussel, 14.06.1972, Vandeputte aan Herbosch.  
De directie onderzocht welke ambtenaren van de Bank inlichtingen verstrekten aan Levy 
om hen erop te wijzen daar uiterst voozichtig mee te zijn.  Zie DC 26.11.1971 en 
04.01.1972. 

302 Zo was L'Echo de la Bourse erover verwonderd dat het niets had gehoord van de 
aanbevelingen van de Bank inzake krediet, terwijl de Agence Economique et Financière (Agefi) 
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aanbevelingen door haar persverantwoordelijke te laten volgen.  Zie DC 30.12.1966. 

303 NBB. Archief SD. Papieren Vandeputte. Doos 9.2/34. Map: Relations avec la presse. Nota van 
11.02.1972, F. Aspeslagh, Ter attentie van de heer gouverneur (20 pp. en 2 bijlagen). Tot in 1972 
vermelden de notulen van de directie de mondelinge informatie over de commentaar op de 
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weekstaat, gezamenlijk door de Boekhouding en Studiën opgesteld, door mensen van de 
Bank aan de pers.  Zie DC 06.06.1972. 

304 DC 04.01.1972. 
305 NBB. Archief SD. Papieren Vandeputte. Doos 9.2/34. Map: Relations avec la presse. Brieven 
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pp. 112-113. 
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EPILOOG 
 
 
 
 
 
Zoals uit het eerste hoofdstuk is gebleken, speelde gouverneur Ansiaux een 
grote rol als internationaal gerespecteerd monetair diplomaat.  De jaren zestig 
werden beheerst door de verzwakkende positie van de dollar en door 
onderhandelingen met het oog op de creatie van nieuwe reservebestanddelen.  
Ansiaux leverde hier een beslissende bijdrage tot de invoering van de 
bijzondere trekkingsrechten (BTR's) waarbij hij steeds pleitte voor het IMF als 
beheersorgaan.  Uiteindelijk bood ook de creatie van de BTR's geen soelaas en 
ging het stelsel van Bretton Woods in 1971-1973 ten onder.  Was het aandeel 
van de Bank in het denkwerk omtrent de hervorming van het internationale 
monetaire stelsel indrukwekkend, hetzelfde kan niet worden gezegd van de ad-
hocbeslissingen waarvoor de grote landen de toon aangaven. 
 De strijd voor stabiele monetaire verhoudingen werd tevens gevoerd op 
Europees niveau.  Ook hier speelde Ansiaux een leidende rol.  Zij inbreng in 
het Verslag-Werner was belangrijk.  Hoewel dit verslag een concreet 
perspectief bood voor een Europese monetaire unie, zou het nog bijna dertig 
jaar duren alvorens definitief de route naar die unie werd ingeslagen.  Door de 
instabiliteit van de wisselkoersen en een nieuwe opstoot van 'economisch 
nationalisme' zagen de Europabouwers zich in 1971 voor een mislukking 
geplaatst.  Allicht moest niet alleen de politieke wil toenemen om een nieuwe 
aanzet tot eenmaking te doen slagen.  Het dominerende keynesiaanse 
paradigma, onder meer gericht op volledige werkgelegenheid, hoge groei, forse 
inkomensstijgingen en een gul expansiebeleid, werd vervangen door een 
economische benadering met grotere aandacht voor lage inflatie, 
begrotingsevenwicht en structurele hervormingen.  Dit gaf het Europese 
munt-project eveneens meer kans op slagen.  Op binnenlands gebied was de 
Bank weliswaar de monetaire autoriteit bij uitstek, maar toch werd ze in haar 
visie op de Belgische economie en financiën niet altijd door de politieke wereld 
gevolgd.  Al met al kan haar stabilisatiebeleid nochtans, zeker wat de externe 
component betreft, als geslaagd worden beschouwd. 
 De Bank bleek echter meer in haar mars te hebben dan alleen maar 
monetaire raad en daad.  Met het verbreden van de invloed van overheid en 
middenveld op de hele economie verruimde ook de horizon van de Bank.  In 
tal van dossiers op het terrein van de economie, de politiek en het sociaal-
economische middenveld verleende ze haar diensten.  Soms werd ze om advies 
of assistentie gevraagd, soms kwam ze daar zelf mee aanzetten.  Met name in 
de ontwikkeling van het driehoeksoverleg tussen werkgevers, vakbonden en 
overheid heeft de Bank op cruciale momenten een rol gespeeld.  Daarbij 
waakte ze angstvallig over het monetair domein, dat ze als haar exclusieve 
jachtgebied beschouwde.  In tijden van hoogconjunctuur, verdedigde zij de 



De Nationale Bank van België 1959 - 1971 

 

564 

gulden regel van het begrotingsevenwicht, maar de nationale beleidsmakers 
waren van oordeel dat die niet onaantastbaar hoefde te zijn. 
 Zowel voor als na de onafhankelijkheid van Belgisch-Kongo voer de 
Bank in het zog van de Belgische regering en haar wisselende Afrika-politiek.  
Het verst ging ze daarbij in de op 11 juli 1960 afgescheurde provincie Katanga, 
waar ze mee een centrale bank opzette en andere assistentie verleende.  De 
kolonialistische visie, die schuilging achter de pogingen van de Bank om 
Kongo financieel en monetair aan België te binden, ruimde plaats voor 
ontwikkelingssamenwerking.  Daarbij stonden de Bank de Belgische belangen 
niet minder voor ogen dan de Kongolese. 
 In haar bedrijfsvoering toonde de Bank zich op bepaalde gebieden 
conservatief en paternalistisch.  Haar personeelsbeleid gaf daar soms blijk van 
en ook de daadwerkelijke vernederlandsing zette slechts aarzelend in.  In de 
zestiger jaren hield ze een reeds deels overbodig geworden en veel te uitgebreid 
net van agentschappen met vaak irrelevant geworden discontokantoren 
overeind.  De Bank vertoonde dan weer een belangeloos dynamisme waar het 
ging om de promotie van het giraal geldverkeer, lag wat informatisering betrof 
een eind voor op andere instellingen in binnen- en buitenland en leverde 
nieuwe kwalitatieve diensten aan de gemeenschap met de risicocentrale, de 
balanscentrale en de conjunctuurenquêtes. 
 De geschiedenis van de laatste dertig jaar van de twintigste eeuw moet 
nog worden geschreven.  Dan komt met de verstoring van het internationale 
evenwicht en de definitieve ineenstorting van het stelsel van Bretton Woods in 
1973 een einde aan de periode van vaste wisselkoersen.  De Bank zal 
opmerkelijke accentverschuivingen in haar beleid moeten aanbrengen.  Ze 
wordt in de jaren zeventig in volle scherpte geconfronteerd met de helse cirkel 
van inflatie, stijging van de loonkosten per eenheid product, winsterosie bij de 
bedrijven, ruilvoetverslechtering en teruglopende werkgelegenheid.  De 
overheidsbegroting geraakt helemaal uit het lood.  Omdat loonmatiging in 
combinatie met een sanering van de overheidsfinanciën politiek niet haalbaar 
was, bleef de wisselkoers het enige element van discipline in de Belgische 
economie.  De Bank voerde een hard rentebeleid om de wisselkoers te 
verdedigen.  Mede als gevolg van het overmatig beroep van de overheid op de 
geld- en kapitaalmarkt, escaleert de rente eind jaren zeventig.  Het model van 
de gemengde, op neocorporatieve leest geschoeide economie zal ten gevolge 
van de oliecrisis en een weinig vooruitziende budgettaire en loonpolitiek 
duidelijk ontsporen.  De geloofwaardigheid van dat model, waaraan de Bank in 
de decennia na de Tweede Wereldoorlog heeft meegebouwd, krijgt zware 
klappen.  Naast stabiliserende effecten vertoont het klaarblijkelijk ook 
valkuilen.  Ideologische kritiek en chronisch wordende crisisverschijnselen 
zorgen voor een heroriëntering.  In 1982 ziet de regering geen andere uitweg 
dan een devaluatie van de frank, samen met een serie begeleidende maatregelen 
in de prijs- en inkomenssfeer.  De devaluatie waartoe buiten medeweten van de 
Bank-top wordt beslist, zal aanleiding geven tot een pijnlijk conflict tussen 
gouverneur Cecil de Strycker en de regering.  Onder gouverneur Jean Godeaux 
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zal de Bank zich opnieuw verzoenen met het politieke milieu.  De Bank stelt 
zich tot taak het welslagen van de devaluatie te bevorderen.  Alhoewel er in de 
loop van de jaren tachtig talrijke herschikkingen in het Europese Monetaire 
Stelsel (EMS) plaatsvinden, is de kwetsbaarheid van de frank, mede ten gevolge 
van het herstelde concurrentievermogen van de bedrijven, duidelijk 
verminderd.  Nadien volgt de afschaffing van de dubbele valutamarkt op 
5 maart 1990.  In de maand juni bevestigen de autoriteiten de sterkere positie 
van de frank door zich ertoe te verbinden de frank te koppelen aan die valuta's 
van het EMS die als ankers van stabiliteit worden beschouwd.  Op dat moment 
is dat de Duitse mark.  Dit vormt een belangrijke psychologische factor in de 
strijd tegen de inflatie, oefent een neerwaartse druk uit op het rentepeil en is 
een stap op de weg naar de Europese monetaire eenmaking. 
 De meest opzienbarende verandering tijdens de laatste dertig jaar is 
ongetwijfeld de vorming van een economische en monetaire unie in Europa 
geweest.  De uitkomst hiervan is de vervanging van een nationaal, sinds het 
begin van de jaren negentig grotendeels door Duitsland bepaald monetair 
beleid, door een Europees monetair beleid, met de Europese Centrale Bank 
(ECB) als beleidsuitvoerend orgaan binnen het Eurosysteem.  Via haar 
gouverneur, die deel uitmaakt van de raad van bestuur van de ECB, heeft de 
Bank sindsdien deel aan de Europese monetaire beleidsbeslissingen.  Dit is 
beslist de meest ingrijpende institutionele aanpassing van de twintigste eeuw 
voor de Bank, ten dele vergelijkbaar met de oprichting in 1913 van het Federal 
Reserve System in de Verenigde Staten.  De verandering van de organieke wet 
om de statuten van de Bank in overeenstemming te brengen met het Verdrag 
van Maastricht en met de statuten van het ESCB krijgt in 1998 haar beslag.  
Het markeert de nieuwe toestand.  Pas dan wordt de doelstelling 'handhaving 
van de prijsstabiliteit' expliciet in de statuten ingeschreven. 
 
'La grande muette', zoals de bijnaam van de Bank destijds luidde, is ondertussen 
een bank onder vele andere Europese centrale banken geworden in een nieuwe 
wereld, die van de euro.  Daarom alleen al heeft ze haar tot het eind van de 
jaren tachtig van de twintigste eeuw volgehouden low profile-opstelling ingeruild 
voor een opener communicatie om de publieke opinie te wijzen op de vele 
andere taken die ze uitoefent naast de emissie, samen met de Europese 
Centrale Bank en de andere centrale banken die op de euro zijn overgegaan, 
van eurobiljetten.  Haar voorheen al met verve gespeelde rol van adviseur en 
dienstverlener, vooral op het gebied van studiewerk, informatievergaring en -
verspreiding, is niet langer bijkomstig.  Bijdragen tot het handhaven van de 
financiële stabiliteit is voortaan een uitdrukkelijke opdracht van de Bank.  Op 
nationaal vlak werkt ze nauw samen met de microprudentiële autoriteiten en 
analyseert ze de macro-economische omgeving waarin de financiële markten 
en instellingen functioneren.  Op internationaal vlak neemt ze deel aan de 
werkzaamheden van de verschillende instellingen die belast zijn met de 
verbetering van de werking van de financiële markten.  Dit alles vormt haar 
toekomst bij uitstek.  De zware en ontzagwekkende monoliet is een 
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afslankend, maar nog steeds uniek bedrijf aan het worden.  Sinds haar 
oprichting in 1850 ondergaat de Bank ongetwijfeld haar meest historische 
transformatie. 



 

Bijlage 1 
 

HET  OVERLEGCOMITÉ  VOOR  DE  
CREDITRENTETARIEVEN 

 
 

Veel drukte om niets? 
 
 
 
 In 1969 had de Hoge Raad voor Financiën1 de problematiek van de 
'harmonisering' van de creditrente toevertrouwd aan een permanente 
bemiddelingscommissie van de financiële instellingen onder voorzitterschap 
van vice-gouverneur Franz De Voghel2.  De commissie sprak zich uit voor het 
principe van een harmonisering - vrijwel een handhaving van de toen de facto 
bestaande toestand - met dien verstande dat de harmonisering niet 
noodzakelijk de toepassing van identieke tarieven door alle financiële 
instellingen impliceerde.  Een ongebreidelde concurrentie zou aanleiding geven 
tot een wilde stijging van de creditrentetarieven3.  De commissie was ook van 
oordeel dat de basisrente van de direct opvraagbare deposito's en van de 
kortetermijndeposito's (tot 12 maanden) door de banken moest worden 
bepaald, die van de kasbons en obligaties door de openbare kredietinstellingen 
(OKI's) en die van de spaarboekjes door de ASLK en de privé-spaarkassen 
samen.  In feite een leadership voor de drie grote categorieën van financiële 
activa.  Het waren vooral de banken die op een harmonisering aanstuurden.  
Ze dachten zo de buitenlandse banken, vooral de Amerikaanse, in het gareel te 
krijgen.  Die verscholen zich achter de Amerikaanse antitrustwetgeving die 
verbood deel te nemen aan interbancaire afspraken houdende vaststelling van 
de rentetarieven4. 
 De commissie was zich ervan bewust dat de gecoördineerde vaststelling 
van de creditrente niet meer dezelfde betekenis had als voorheen.  Onder de 
druk van de buitenlandse concurrentie had de Bank sinds september 1964 
toegestaan dat de banken de rente van de zogenaamde grote deposito's - 
eenmaands- en driemaandsdeposito's van 5 miljoen frank en meer en 
zesmaands-deposito's van 10 miljoen frank en meer - vrij bepaalden.  De Bank 
wou zo kapitaaluitvoer vermijden.  Zodoende zou 55 procent van de 
termijndeposito's in Belgische franken een vrijheidssysteem genieten terwijl 
45 procent onderworpen zou zijn aan het harmoniseringsprincipe. 
 De Bank zelf was de mening toegedaan dat het bestaande gamma 
monetaire instrumenten ruimschoots voldoende was om de creditrenten te 
beïnvloeden; het kon eventueel nog worden aangevuld door de creatie van een 
secundaire markt voor overheidspapier op korte termijn5.  De situatie rond 
deze materie was trouwens heel verschillend in Europa6.  Alhoewel de mening 
van de Bank dus vrij diametraal stond tegenover die van financiële instellingen, 
oordeelden de andere leden van de beperkte commissie dat de harmonisatie 
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vanuit het oogpunt van het algemeen belang wenselijk was7.  Een comité ad 
hoc onder voorzitterschap van gouverneur Ansiaux zou zorgen voor de 
toepassing van de principes.  Voor de grote categorieën financiële activa 
zouden spiltarieven worden bepaald8. 
 Ondanks de wens van het bankwezen dat de centrale bank zich meer 
zou inlaten met het bepalen van de creditrentetarieven via de harmonisering 
ervan, kwam het directiecomité van de Bank in april 1971 tot het besluit dat 
het niet mogelijk leek de banken voldoening te schenken.  Het comité meende 
dat, hoewel het niet kon worden ontkend dat het niveau van de creditrenten bij 
de financiële instellingen een zeker belang had voor het monetaire beleid, de 
invoering van in overleg met de Bank vastgestelde spiltarieven niet zou 
volstaan om een werkelijke harmonisering tot stand te brengen.  Inderdaad, het 
hele gamma van rentetarieven zou in gemeenschappelijk overleg moeten 
worden bepaald en moeten kunnen worden gecontroleerd.  De Bank was van 
oordeel dat zij een dergelijke controle niet moest uitoefenen.  Deze controle 
zou trouwens niet afdoend genoeg zijn want de financiële instellingen en 
vooral de banken beschikten over talrijke middelen om aan hun clientèle, 
zonder dat zulks effectief kon worden nagegaan, speciale voordelen te 
verstrekken, wat op een verkapte verhoging van de afgesproken tarieven zou 
neerkomen (verlaging van de debetrenten, vermindering of afschaffing van de 
provisies voor kredietopening en van de provisies op valutatransacties, enz...).  
De Bank was er gerust op dat de banken sowieso in grote trekken de 
richtlijnen zouden volgen die de Bank zou geven.  Wat de rente van de 
kasbons en van de obligaties betrof: zij kon in feite niet vrij door de 
overheidskredietinstellingen worden bepaald want zij moesten de instemming 
van de minister van Financiën krijgen9. 
 Het standpunt van de Bank vond weinig bijval bij de drie grote groepen 
financiële instellingen, te weten de banken, de OKI's en de privé-spaarkassen.  
Ze verwachtten dat de Bank ten minste sommige harmoniseringmaatregelen 
zou patroneren10.  Minister van Financiën Snoy leek akkoord te gaan met het 
standpunt van de Bank maar Marcel D'Haeze, directeur-generaal van de 
Thesaurie en de Staatsschuld, legde een zekere terughoudendheid aan de dag.  
De Bank bleef bij haar standpunt: het bestaande gentlemen's agreement van 
1962 met de banken was hoegenaamd niet onmisbaar om het monetaire beleid 
van de Bank te steunen.  Ze begreep maar al te goed dat de meeste financiële 
instellingen de Bank met een rol van scheidsrechter wilden opzadelen en 
voordeel trachtten te halen uit het comfort verbonden aan afspraken. 
 Later drongen de drie sectoren er bij de Bank nogmaals op aan dat ze 
haar standpunt zou herzien11.  De Barsy, voorzitter van de Bankcommissie, 
had een soortgelijke reactie als de leden van het comité ad hoc.  Hij verheelde 
niet dat een zekere harmonisatie wenselijk was12.  Gelet op deze unanieme 
houding versoepelde de Bank haar houding; ze constateerde dat het klimaat 
niet gunstig was voor een onmiddellijke liberalisering van de rentetarieven.  De 
Bank was bereid de harmonisering als coördinator te patroneren, op 
voorwaarde dat het systeem voldoende soepel zou blijven en de Bank een ruim 
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interventierecht zou hebben, in bepaalde gevallen zelfs een beslissingsmacht bij 
het bepalen van de creditrentes.  Blijkbaar waren toch niet alle financiële 
partners even gelukkig met deze regeling rond de tarieven.  De voorzitter van 
de sectie der buitenlandse banken van de Belgische Vereniging van Banken 
(BVB) had aan gouverneur Vandeputte verklaard dat hij een vrij regime het 
beste vond met het oog op de grote verschillen tussen de in België gevestigde 
banken. 
 In feite wilde de Bank niet inwerken op de tarieven van de financiële 
activa met een looptijd van een jaar of langer, aangezien die tot de bevoegdheid 
van de minister van Financiën behoorden; zij hadden immers betrekking op 
het emissiebeleid van de Staat en de OKI's.  Voor de rentetarieven van de 
activa met een looptijd van minder dan twaalf maanden zou de Bank na ruim 
overleg met de financiële instellingen minimum- en maximumgrenzen 
vastleggen voor de belangrijkste soorten deposito's.  Binnen de door haar 
vastgestelde grenzen zouden de onderscheiden categorieën van financiële 
instellingen subgroepen kunnen vormen die verschillende tarieven mochten 
toepassen13. 
 Toen regent Hendrik Cappuyns betreurde dat de creditrentetarieven niet 
volkomen vrij zouden worden vastgesteld, antwoordde gouverneur 
Vandeputte dat de publieke opinie nog niet rijp was om de vrije concurrentie 
op dat vlak te aanvaarden en dat de invloed van de Bank op de rentevorming 
met het oog op het voeren van haar monetair beleid anders te klein zou zijn.  
Volgens vice-gouverneur Cecil de Strycker stond de Bank voor twee 
tendensen: absolute vrijheid of reglementering.  De Bank had voor een 
middenweg gekozen door een zekere concurrentie toe te staan binnen door 
haar vastgestelde marges.  Men had naar de woorden van directeur René 
Ewalenko een "compromisoplossing" gezocht tussen rigide reglementering en vrije 
concurrentie.  Regent William Fraeys prees het systeem omdat het "wanorde" 
zou vermijden. 
 Regent Cappuyns vroeg zich evenwel af of het gentlemen's agreement 
niet indruiste tegen de bepalingen van het Verdrag van Rome.  Volgens de 
Strycker had de EEG-commissie nog geen definitief standpunt ingenomen ten 
opzichte van de bancaire afspraken, wat ze voor andere sectoren van de 
economie wel had gedaan.  Regent Roger Ramaekers die net als Cappuyns de 
vrije tariefbepaling voorstond, betwijfelde of het om redenen van algemeen 
economisch beleid was dat de banken erop aandrongen dat de Bank 
tussenbeide kwam bij de vaststelling van de rentetarieven.  Het nieuwe systeem 
zou de neiging van sommige banken om overal nieuwe vestigingen te openen 
doen toenemen.  Waar Ramaekers op zinspeelde was dat het net van 
agentschappen en een brede dienstverlening de banken veel geld kostten, 
vandaar dat de renteconcurrentie met instellingen die zich op dat vlak minder 
ontplooiden het liefst vermeden werd.  De harmonisering kon dit verhelpen en 
speelde dus in het voordeel van de grote banken.  Er was ook nog een andere 
reden: de overheid wilde voor haar emissies op middellange en lange termijn 
en voor die van de OKI's een zo laag mogelijke creditrente, maar die zou door 



De Nationale Bank van België 1959 - 1971 

 

570 

osmose de hoogte ingedreven worden als de (vrije) kortetermijnrentes van de 
banken zouden stijgen.  Vandaar de druk die zowel de minister van Financiën 
en de OKI's als de banken op de Bank hadden uitgeoefend.  De winst van de 
financiële ondernemingen hing af van het verschil tussen de credit- en de niet-
geharmoniseerde debetrente en die speling bood volgens de Strycker 
voldoende ruimte voor onderlinge vrije mededinging.  Ten slotte was het voor 
de vice-gouverneur normaal dat de Bank oordeelde over een verhoging of 
verlaging van de rentes, want ze had "op de volkshuishouding een onpartijdig zicht"14. 
 In november 1971 werd het duidelijk dat er geen echte eensgezindheid 
bestond in het directiecomité.  Vandeputte en de Strycker waren van oordeel 
dat de Bank zich moest belasten met de coördinatie van de creditrentetarieven.  
Directeur Roland Beauvois was het daar niet mee eens: het economische en 
monetaire beleid rechtvaardigden niet dat de Bank marktafspraken met haar 
gezag bekrachtigde, temeer daar haar richtlijnen altijd gemakkelijk te omzeilen 
waren.  Samen met het Ministerie van Financiën beschikte de Bank over 
andere middelen om de rente te beïnvloeden15. 
 Nog later op het jaar kwam het tot een meningsverschil tussen de drie 
bovengenoemde categorieën van financiële instellingen en de Bank.  De 
financiële sector oordeelde dat niet de Bank, maar wel het comité ad hoc de 
schaal van de creditrentetarieven moest vaststellen.  Alleen ingeval het Comité 
het niet eens werd, zou de Bank het pleit beslechten om uit de impasse te 
raken.  Directeur Beauvois wees erop dat het Comité ad hoc in feite een 
emanatie was van de Hoge Raad van Financiën en dat de monetaire-
beleidsvraagstukken niet binnen de bevoegdheid van deze Raad vielen.  Als er 
geen overeenstemming werd bereikt, moest de uiteindelijke beslissing worden 
genomen door de Bank wat de rente der deposito's op minder dan een jaar 
betrof en door de minister van Financiën voor de tarieven van de deposito's op 
een jaar en langer en voor die van de kasbons en de obligaties.  Als de 
financiële instellingen niet aanvaardden dat de Bank het laatste woord had voor 
de korte rente, zou de Bank hen moeten laten weten dat zij niet tussenbeide 
zou komen in het bepalen van de creditrentes16. 
 In 1972 werd er in het Comité ad hoc, dat in februari van dat jaar was 
omgedoopt in het 'Overlegcomité van de creditrentetarieven', voort 
gedebatteerd over de bevoegdheid van de Bank.  Alle in het in 1969 beoogde 
stelsel aangebrachte wijzigingen gingen in de richting van een scherpere 
beperking van de concurrentievoorwaarden.  De banken, spaarkassen en 
OKI's leken alleen bezorgd te zijn om één zaak, met name te verkrijgen dat de 
Bank hen beschermde tegen de concurrentie.  Zij wensten niet dat de Bank het 
recht zou hebben rentetarieven op te leggen17. 
 De vraag bleef of de spelregels van het harmoniseringstelsel in de 
toenmalige vorm voldoende ruimte lieten en een overwegende rol toekenden 
aan de monetaire politiek.  De Bank had immers alleen haar medewerking 
toegezegd voor zover de harmonisering nuttig was voor het monetaire beleid.  
Welnu, de Bank moest constateren dat de financiële instellingen die om haar 
medewerking bij de harmonisering hadden verzocht - banken, spaarkassen, 
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openbare kredietinstellingen - niet bereid waren haar in alle gevallen de 
uiteindelijke beslissingsmacht toe te kennen bij de vaststelling van de 
rentetarieven.  Ze mocht, in het kader van de harmonisering, haar wil niet 
opdringen aan de sector die het leadership had, althans niet wanneer die sector 
een nagenoeg eensgezind standpunt innam18.  Er zou weliswaar in deze 
hypothese een speciale procedure worden gevolgd om de standpunten van de 
Bank en de leader-sector met elkaar te verzoenen.  Maar als dit niet lukte, bleef 
de Bank niets anders over dan zich uit het systeem terug te trekken.  Dit zou 
meteen het einde betekenen van het stelsel van harmonisering der 
creditrentetarieven.  De Bank beschikte in alle gevallen over het initiatiefrecht 
om rentewijzigingen voor te stellen en, gezien het belang dat de betrokken 
financiële instellingen aan haar blijvende medewerking hechtten, maakte ze 
telkens een grote kans haar standpunten te zien bijtreden.  Trouwens wanneer 
de Bank zich zou verplicht zien zich uit het stelsel van harmonisering terug te 
trekken zouden in beginsel de vroegere spelregels opnieuw van kracht worden.  
Dit betekende dat, wat inzonderheid de vaststelling van de rentetarieven van 
de termijndeposito's in de banksector betreft, opnieuw de overeenkomst van 
1962 tussen de Bank en de BVB van kracht zou worden; volgens die 
overeenkomst beschikte de Bank evenmin over de mogelijkheid in ieder geval 
haar wil aan de banken op te dringen. 
 In de loop van de volgende jaren raakte de Bank verstrikt in oeverloze 
discussies die onder meer verband hielden met de verschillen van sector tot 
sector tussen de tarieven van zichtdeposito's, termijndeposito's, spaarboekjes, 
kasbons en obligaties.  De Bank werd ook betrokken bij de studie van de 
criteria die binnen ieder van de drie financiële sectoren - banken, private 
spaarkassen, openbare kredietinstellingen - renteverschillen van instelling tot 
instelling moesten rechtvaardigen.  In de brief van de gouverneur van 26 juli 
1971 had de Bank nochtans de stelling verdedigd dat "de Bank er geen bezwaar in 
ziet dat de verschillende categorieën financiële instellingen overgaan tot een indeling van de 
ondernemingen, behorende tot die categorie, in groepen die inzake activiteitsvoorwaarden een 
voldoende homogeniteit vertonen en voor elk van die groepen de toepassing van een eenvormig 
rentetarief organiseren[...].  De Bank wenst wel dat die indeling correct zou geschieden op 
grond van zorgvuldig gekozen objectieve maatstaven, maar zij wenst zich niet te bemoeien met 
die indeling noch bij eventuele betwistingen als scheidsrechter op te treden".  In feite 
trachtte inzonderheid de BVB de door haar noodzakelijk geachte herziening 
van de indeling der banken in banken van het algemeen tarief, banken van lijst 
A en banken van lijst B, door druk van buitenuit - onder meer die van de Bank 
- te verwezenlijken.  Bekommernissen van monetaire politiek waren hierbij ver 
te zoeken.  De Bank geraakt hierbij mede verstrikt in moeilijke kwesties zoals 
onder meer het bepalen van 'groepsrelaties' tussen financiële instellingen19.  De 
Bank werd ook belast met de controle van de naleving van de beslissingen van 
het Overlegcomité betreffende de rentetarieven van deposito's in de 
banksector.  Hiermede trad de Bank, die geen controleorganisme is, buiten 
haar specifieke activiteitssfeer.  De Bank werd ook betrokken bij talloze 
klachten en betwistingen over 'het geslacht der engelen' waartoe de toepassing 
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van het stelsel van harmonisering aanleiding gaf.  Vele overtredingen die 
weinig of geen betekenis hadden voor de monetaire politiek werden aan de 
Bank gesignaleerd20. 
 In de loop van de jaren zeventig vloeide nog veel inkt over de 
uitbreiding van de harmonisering tot andere mededingingsvoorwaarden.  
Daartoe werd in het overlegcomité in 1978 een ontwerpovereenkomst 
uitgewerkt, algemeen omschreven als de package deal.  Deze overeenkomst bleef 
evenwel dode letter vanwege het verzet van kleine instellingen, meer bepaald 
vanwege de beperkte mogelijkheid om differentiële tarieven toe te passen en 
wegens de afschaffing voor kleine instellingen van de vrijheid inzake de 
rentebepaling van depositoboekjes21.  Ondertussen was er ook uit EEG-hoek 
meer en meer kritiek gekomen.  Uiteindelijk stierf het harmonisatiemodel, dat 
een aantal inefficiënties in de hand had gewerkt in de vorm van een overdreven 
expansie van de diensten en van het kantorennet, een stille dood. 
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Noten bijlage 1 
 
 
1 DC 03.06.1969 en 06.06.1969. 
2 Behoudens De Voghel maakten volgende personen deel uit van de commissie: Robert 

Vandeputte, voorzitter van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 
(NMKN), Marcel Van Audenhove, directeur-beheerder van het Gemeentekrediet van 
België, Henri Dewèvre, directeur-generaal van de ASLK, Alex Florquin, voorzitter van de 
vakgroep privé-spaarkassen, Jan de Spot, beheerder-directeur van de Bank van Brussel, Pol 
Provost, beheerder van de Generale Bankmaatschappij en Luc Wauters, voorzitter van het 
directiecomité van de Kredietbank. 

3 DC 19.06.1970. 
4 DC 22.05.1970. 
5 DC 23.06.1970. 
6 In Duitsland bestond sinds 1967 geen directe band meer tussen de discontovoet en de 

creditrenten, die vrij werden bepaald.  De Bank of England dacht eraan de overeenkomsten 
voor het bepalen daarvan te beëindigen.  In Frankrijk waren er dan weer strenge 
reglementeringen.  In Italië hadden de financiële instellingen onderling een hoogtegrens 
afgesproken en kon de Banca d'Italia richtlijnen verstrekken in verband met de maximale 
creditrenten.  De Nederlandsche Bank had geen wettelijke bevoegdheid om in te grijpen bij 
het vaststellen daarvan, wat gebeurde door vrije onderhandeling tussen de partijen, maar een 
wetsvoorstel was ingediend om overeenkomsten daarover tussen haar en de financiële 
instellingen bindend te maken.  Zie RR 05.05.1971. 

7 DC 13.10.1970. 
8 DC 27.10.1970. 
9 Zie bijlage bij DC 30.04.1971: nota van het Studiedepartement Brussel, 22.04.1971, La 

Banque nationale de Belgique et l'harmonisation des taux d'intérêt créditeurs. 
10 DC 04.05.1971. 
11 RR 14.07.1971. 
12 DC 07.05.1971. 
13 RR 28.07.1971. 
14 RR 04.08.1971. 
15 DC 12.11.1971. 
16 DC 28.11.1971. 
17 DC 21.01.1972, 25.01.1972, 28.01.1972, 08.02.1972, 17.03.1972, 18.04.1972, 09.05.1972, 

26.05.1972, 30.05.1972, 20.06.1972, 23.06.1972, 30.06.1972, 07.07.1972, 14.07.1972, 
25.07.1972, 24.10.1972, 24.11.1972, 28.01.1973, 30.01.1973. 

18 De banken hebben het "leadership" voor de termijndeposito's en de direct opvraagbare 
deposito's, de privé-spaarkassen en de A.S.L.K. voor de spaardeposito's en de openbare 
kredietinstellingen voor de kasbons en obligaties. 

19 Cfr. het voorbeeld van de door de Nationale Kas voor Beroepskrediet erkende 
kredietinstellingen waarover onder de financiële instellingen van de drie sectoren diepgaande 
meningsverschillen bestonden. 

20 Men denkt hier onwillekeurig aan betwistingen zoals die met betrekking tot de rekeningen 
van notarissen, waarmee de Bank herhaaldelijk werd lastig gevallen. 

21 Belgische Vereniging der Banken, Jaarverslag 1979, pp. 21, 34-37. 
 





 

Bijlage 2 
 

INTERVENTIES  OP  DE  VALUTAMARKT  TUSSEN 
 1960  EN  1971 

 
 
 

(in miljoenen franken) 
 

Jaar Vrije markt 
via 

wisselmakelaars 
(biljettenmarkt) 

Vrije markt 
(exclusief 

wisselmakelaars) 

Gereglementeerde 
markt 

1960  - 2.384  - 9.965  - 1.139 

1961  - 2.465  - 149  + 2.899 

1962  - 449  - 641  + 3.238 

1963  - 2.490  - 425  - 2.959 

1964  - 986  - 645  + 9.022 

1965  - 1.654  - 1.606  + 9.969 

1966  - 1.573  - 2.056  - 4.293 

1967  - 1.031  - 1.431  + 12.351 

1968  - 1.944  - 4.064  - 11.281 

1969  - 271 1  - 4.185  + 7.190 

1970  n.b.  - 1.575  + 36.847 

1971  n.b.  n.b.  + 45.433 2 
 

 
1 4 maanden. 
2 908.655.000 dollar, omgerekend tegen de pariteit van 50 frank. 
n.b. niet beschikbaar. 
Bron: Wisseldienst. 
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