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VERSLAG
door den Gouverneur, in naam van den Regentenraad,

over de verrichtingen tijdens het jaar 1927.

•

~ . MJJNE HEEREN,

Voldoende lijd is verstreken sinds de gewidltige financiëele gebeurte-
nissen waarover wij in ons voorgaand verslag spraken, om thans een
eerste oordeel te kunnen vellen over den invloed die zij op 's lands
toestand hebhen uitgeoefend.

De muntslabilisatie, op 2011 October J192G ingevoerd, heeft gedurende
veertien maanden hare ontwikkeling kunnen volgen, zonder eenige crisis
in 's lands economie te doen ontstaan.

De helga was opvallend stevig en de geldmarJ, t kende geen moeilijk-
heden.

Dp overvloed yan beschikbare speciën op korten termijn lileek uit den
geringen rentevoet die voor hel disconto 01) de vrije geld murkl eu éen-
daagsgeld werd gevraagd.
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Onderstaande tabel duidt dl' evolutie van hedoeldl'l1 rentevoet aan

or DE VHUE MARKT
VOOR 1::ENDAAGSGELlI

« ON CALI, ))
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. voet

Hand.els- I·Finan?iüel-
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Deeember.
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Decem her .

•
De verhouding van de gouddekking tot hel gel18el van de verbinte-

nissen op zicht yan de Bank bleef voortdurend hoven nO °/n. Volgendr
tabel bewijst dat die verhouding in den loop van het dienstjaar geleidelijk
is gestegen.

l\.faandelijksclle g-ern i.d d el d.en. in f'r-a.nke rr-cl u i.zen.d ta.ll eri.

O I I Loopende I Totaal der Im 00 van . ... p Irekelllilgen verbintenissen
papieren geld te goed I op zicht I

III [{as

« goud »

. . I I QuotiLoit %Wisselbrieven Totaal van het "on hel in.-.kO'
en beschikbare in-kas « goud» I "goud" .

waarden «goud» en met beZ~~kk IlIg

op het buitenl" I goudwaarden de verbln tcnlssou
op zicht

MAAND

November J926 8.749.230 1.413.679 10.-162.909 2.966.28i 2.'.07.6!l.ï 5.3iS.982 :;2,8S
December. 8.886.296 1.132.9i7 9.969.273 3.1Ol.2:-l0 2.198,349 !;.294.5j!l ;;3,-10

Januarl 1!l27 !l.0!H.417 938}i96 10.030.013 3.103.09i 2.22V;00 ;i.330.:;!)7 :'i3,1!;
Fehruari 9.Hi.liO (j92.!l21 !l.8'.0.091 3.B8.6;)!l 2.'12!1.866 ;i.2H';;2!i :'18,80
Maart !1.~W;.408 601>'027 9.820.m;; 8.l!1U;27 2.090.;;98 5.242.12;:; :'iil,88
April \l.883.109 S33.636 0.916.74.'; 3.liO.HO 2.1::\2.0::)9 :'i.802.nS ;iH,~,7
Mf'i 9.3iO.59~; :i20.603 9.891.1.98 8.190.07J 2.118.796 ;).308.867 :m,67
.Juni. 9.381.439 (HiJ.OB 10.026.4.';0 8.216.41,·2 2.199.442 ;';.1,15.88~ ;;10.,02
.Juli !),;'i47.223 513.23\l 10.060.462 3.225.860 2.243.70il ;i.1.6!l.563 :;~,8i
Augustus 9.668.618 441.401 10.110.014 3.275.926 2.230.2S::î :i.506.181 iJ'.,46
September. , 9.892.999 468.494 10.361.493 3.32iJ.955 2.319.186 ;i.64!i.14l :li,48
October 1O.006.m 448.988 1O.4;,)5.4.'J!J 8.395.48;'') 2.:'110.382 :';.70;;.817 ;i4,S7
November. 9.964.657 481..')0:; [O.4Œ.162 3.474.8i1 2.232.377 :';.707.248 :H.68
December . 10.060.663 697.78;; 1O.7iJ8.448 8 ..'i65.41!') 2.33Vi83 :'i.897.948 54,82
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Deze cijfers duiden maandelijksche gemiddelden aan : in de laatste toe-

standsopgave van het dienstjaar bereikte de verhouding van de goud-
waarden tot al de verbintenissen op zicht ~~ "l.: De Bank moest niet aan
de wisselreserve putten op het oogenblik der stabilisatie aangelegd.
Integendeel, dit activa werd nog aangevuld door het toestroomen van
'Teemde geldwaarden uit hoofde der munthervorming.

De modaliteiten der stahilisatie zijn aldus opgevat geworden dat, YOOI'

zoover als mogelijk, een te snelle aanpassing van de hinneulandschc- aan
de buitenlandsche prijzen geen al te brutale verstoring in dell zaken-
gang zou doen gevoelen. Zulks heeft zich dan ook niet voorgedaan. Hel,
index-cijfer der groothandelsprijzen, gelijken tred houdend met de groote
internationale markten van grondstoffen liep van 86~, in November ;J 92ö,
naar 838, in November 11927, zegge een daling van ,27 punten. Het index-
cijfer der kleinhandelsprijzen is daarentegen. gestegen, doch matig: van
7:30, den jl~n November 1926, is het geklommen tot 8/12, den 11~ll Decem-

bre /1927. Bedoeld index-cijfer, omgezet in goud, is gedürend~ diezelfde
tijdruimte opgegaan van 110D tot /1/17 11/2, hetgeen overeenstemt met eene
verhooging van IB,9 "L. Het laud heeft ze des te beter gedragen daal' zij
een zeer langzaam tempo volgde.

Hoewel het krediet op korten termijn verleden jaar over het algemeen
goedkoop was, ging het verkrijgen van kredieten op langen termijn mei,
groot-err moeilijkheid gepaard. G(-\wis, de geldnwrkt heeft uitgiften van
unndeeleu, dool' bestaande of nieuwe ondernemingen, goed onthaald.
Daarentegen heeft de hooge rentevoet de uitgiften van schuldbrieven en
het sluiten van hypotheekleeningen hemoeilijkt. Ook in andere landen,
na de stahilisatie der Humt, deed zich dergelijke toestand eveneens voor.
Het is een overgang die geleidelijk zal verbeteren, naarmate de herinne-
ring aan de wederwaardigheden der Belgische financiën, sinds den oorlog,
zich uitwischt. Zulks neemt echter niet weg dat deze toestand gedurende
het verlocpen jaar de waarden met vast inkomen heeft gedrukt. En noch-
tans dient te worden aangestipt dat de redenen waarom het publiek
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zich van die stukken afkeerig toont wanneer de munt van haar waarde

. verliest, geen steek meer houden den dag waarop de munteenheid, opnieuw
stevig en sterk geworden, de volle waarde aan de schuldvorderingen
verzekert.

*
* *

Buiten den overvloed van hinnenlandsch beschikbaar geld, dient te
worden ge\Yezf'1l op het feit dat het land voor ua nzienlijke bedragen schuld-
vorderingen op de helaugrijkste vreemde plaatsen bezit.

Zijn handelsbalans is ongetwijfeld gunstig. De buitenlandsche handel,
hoofdfactor in die balans, mocht dit jaar zeer bevredigende uitslagen
hoeken, ondanks het geleidelijk wegvallen vau de eerder ingebeelde voor-
deelen die onze uitvoerders vroeger trokken uit de waardevermindering
der ruunt. Onderstaande cijfers zijn veelbeduidend :

Invoel' ' I Uihoür Ten honderd

MAANDEN van-den uitvoer
Wa~I'c1I~ uilgedrukt in verhouding

in Iranken duizendtallen tot den invoer

1926
November 1.911.4:i8 L97(j,98:) 'i03,1,3
December ,', 2,68!l,88!l 2.G:'iO,1i6 !l8/i2

i!l27
Januari. 2,098.235 1,589,8:'H 71),77
Fehrunri 2,l!l8.262 1.761.'191 80,12
Maart 2.73!l,8ila 2}i58,236 !l3,37
Aprl 1 2,468,781 2.106.453 85,33
Mei 2.413,63:; 2.009.234 82,22
Juni ~.tj2r,.5!'··4 2.107.;:;'.0 83,M;
.Iuli , 2.301-218 2.210.233 !l6,0;')
AUglislus . 2.32~,321 2.260.952 !l7,27
September 2.442,692 2.281 iJl!l 93,40
October 2})'l4.2œj 2 q,H 1!l2 95,64,
November. 239!l.821,· 2,:112.662 !lB,37
December. 2.H2,!lil 2,82;;.3118 104,,14

Al:::;men Cl.' zich aan herinner! clat de verhouding yan den uitvoer tot
den invoer, in HH8, volgens onze ufficiêele statistieken 7:3,() "In bedroeg,
met dien verstande dat te hunnen opzichte wel epnig voorbehoud mag
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worden gemaakt, staat het vast dat ons streven lol heropbeuring vrucht-
bare uitslagen heeft opgelevcl'd.

*
* *

Deze meening wordt gestaafd hij hel overzicht van den toestand onzer
voornaamste nij verheidstakken.

In '1 algemeen heeft het eerste jaar na de muntstabilisatie zich geken-
merkt dom een voorspoed en een drukke bedrijvigheid die het beste
laten verhopen.

Bijna al de uitvoerondernemingen mogen zich in een huitengewoon,
gllusligen roestand verheugen. Beurijven die uitsluitend voor den binnen-
lundschen - of plaatselij ken handel voortbrengen, hadden soms moeilij ke
lijdperken te doorworstelen. De hinder die zij ondervonden was, onder
Il\eer, toe te schrijven aan het feit dat PI', \yegens het 'herstel eener
stabiele munt, eerder aan bezuinigen dan wel aan uitgeven werd gedacht.

Ernstige \TaagstnkJ<eJI, die overigens geen verband houden met de
inuntkwestie, wachten nog steeds naar cene oplossing.

De Engelsche staking bracht een kortstondige uplcving in het kolen-
mijnenhedrijf ; maar dit gaat opnieuw gebukt onder cene kwaal waaraan
België niet alléén lijdt. Weer groeien de stocks aan en internationale
mededinging doet zich scherp gevoelen.

Harerzijds bevindt de machinebouwnijverheid zich nog in een moeilijk
parket. De onderlinge strijd door tal van fabrieken en ondernemingen
op de vreemde markten geleverd, is een nadeel voor het algemeen
welzijn. Daardoor verminderen de winsten voor onzen uilvoer op gevoelige
wijze.

Betere verstandhouding zou onze fuhrieken zeel' ten goede komen en
hunne positie tegenover huitenlandsehe Hlededingillg versterkon wanneer
naar eoncentratic werd geslreefd en vaan verouderde doenwijze kon
worden verzaak t. In uanzienlijke mate zouden zij daardoor hu une actie-
middelen uitbreiden, hetgeen zich ZOIi doen gevoelen onder oogpunt
van vermeerderde winsten,
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)1918
HJ27

ClETl.IZEll

2.484.690 Ion
3.7 H>'400 »

IWW STJI.\L

2.404.780 ton
a.604.820 ))
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Ten opzichte van dell afzet van waren laat de toestand del' lucifer- en

del' chocoladefabrieken te wenschen over.
Daar de wederopbouw van de verwoeste gewestell voltrokken is, gaat

het er in de bouwnijverheid veel kalmer toe. De arduingroeven lijden
onder vermindering der bestellingen.

Daarentegen wijst de algomeene toestand del' overige lakken van
's lands bedrijvigheid op uiterst bevredigende uitslagen.

Voor de staal- en ijzernijverheid is werkelijken voorspoed aan te stippen,
zoo als het uilonderstaande cijfers hlijkt, die enkel op df' voortbrengst
van ons land, huiten die van het Groothertogdom Luxemburg, helrekking
hebben:

In de arbeidsvoorwaarden en toekomstmogelijkheden vau de zinknijver-
heid is verbetering.

Vol toekomst voor België is het oprichten eeuer vpas in werking
gestelde koperzuiveringsfabriek. Op dat belangwekkend gebied, zalons
Land de vooraanstaande plaats gaan bekleeden waarop het, wegens de
rijke lagen in Katanga, aanspraak mag maken.

Ten einde hare stellingen te versterken en nog flinker het hoofd aan
vreemde mededinging te kunnen bieden, heeft de scheikundige nijverheid
in hooge mate een rationeel hedrijvigheidsplan uitgewerkt.

Ook dit jaar nam de zakengang der spiegelglasfabrieken een gunstig(.·
wending. De mechanische glasnijverheid heeft steeds veel werk gehad,
tenvijl de verouderde glasblazerijen verder in verval geraken.

Al de takken der voor het land zóó gewichtige textielnijverheid hehhen
van bloei getuigd.

De kunstcementfabrieken en de steenbakkerijen, wier producten
grootendeels uitgevoerd worden, kenden een bloeiperiode ell ook het
marmerbedrijf heeft goede zaken gedaan.

Ut' Antwerpsche diamantnijverheid hetrek t. nog steeds de eerste plaats
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en hare positie op de wereldmarkt wordt. nog versterkt door de voort-
brengst der Congoleesche mijnen.

Met voldoening hebben wij de wel afgeteekende evolutie kunnen volgen
aan tal van onze gl'Oote ondernemingen gegeven oui tot eoncentratie tf'
geraken. Deze beweging, door de beschikkingen der wet van 2:V' Juli J 927
ill de hand gmverkl, deed zich onder meer in de metaalnijverheid, de
fabrieken voor het bouwen van rollend materieel, voor het vervaardigen
van bouten, van auto 's, de kolenmijnen, de electrische ondernemingen,
de scheik undige nijverheid, alsook in het luciferbedrijf gevoelelI.

Ondunks het slechte zomerweer is er voor den landhouw geen reden
tot klagen over de bereikte uitkomsten. Dank zij hun ongeëvenaarde
werkzaamheid, vindingrijkheid en schrander aanpassingsvermogen, breiden
onze groentenkweekers en veefokkers hun afzetgebied in het buitenland
uit en dragen el' derhalve krachtig loe hij onze handelsbalans te verbe-
teren. De uitvoer van eieren nam eell groole uitbreiding die kenteekenerul
is. Deze handel levert ami het land aanzienlijke winsten op~

De werkeloosheid is steeds gel'ing en daarin is het hest!" bewijs te
vinden dat de zaken goed gaan. Volgende tabel wijst dit duidelijk aan:

Verzekerden in staat van werkeloosheid
Middelcijfer van werkeloozen, voor 100 verzekerde werklieden

HAH

JH26
JH27

VOLLEDIGE WEIU{ELOOSHEIII

t 4H,
JI ~H,

O~ ItE(;EI,,\L\TlGE WE[lI{ ELUOSIIElII

2,69
:·~,85

Zeer weinige arheidscouflicten vullen aan Ie stipp-n. Geleidelijk passen
de loonen zich bij de nieuwe economische toestanden aan. Die aanpassing
gesehiedt op voorzichtige wijze. Onze arbeidel'sklasse geeft zich zeer goed
rekenschap van het levensbelang in het helioud ell de uitbreiding van
den uitvoer.

r De steeds slijgende hedrijvigheid onzer zeehuvens lilijkt uil het 101111e1l-
maatcijfer. Onderstaande cijfers voor de Iraven van Antwerpen duiden
zulks genoegzaam aan.

Jun AV'iTAL nINNENI;ELOOPEN SCIIEI'EN

7.0t)()
'H .t)9!)

'lL4'18

TONNEt'\MAAT

'14.J47.000
22.7!1iLOOO
28.4HO.OOO

HH:·~
J92()
'lH27
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De afstand, door den Staat aan de Stad Antwerpen, van de uitgestrekte
grondgebieden gelegen benoorden onzer haudelsmetropool, beantwoordt
aan de uitbreiding yan het scheepvaartbedrijf, en is een borg voor de
toekomst.

** *

De fiscale inspanning die ten gl'Ondslag ligt. aan ons financiôel herstel,
werd dool' al de maatschappelijke klassen moedig gedragen.

Dank zij de voordeelige opbrengst del' tijdelijke belastingen, die het ten
goede komen, heeft het Delgingsfonds het door den wetgever voor-
geschreven programma onverdroten kunnen Hitwerken: In /18 maanden-
tijds, en rekening houdende van de l~elging ten laste van de gewone
ht:gl'ooting is de openbare schuld venninderd met 2.937 millioen frank.

De gedane terugbetalingen brachten aanzienlijke kapitalen ter beschik-
king van de financiëeIe .murkt. De tot sparen lust zoo diep in de gewoon-
ten en gebruiken van ons volk ingeworteld en die niet geheel dool' de
ûnanciêele ontreddering vermocht te worden uitgeroeid, nam fel toe :

Middelcijfer van het maandelijksch overschot van de stortingen op de terugbetalingen
gedaan ter Algem~ene Spaar- en Lijfrentkas

in 'U)2G
in '1D27 ))

ï .48(1.000
4H.9DS.000

fr.

*
>'; '*

De Beurs te Brussel en die Ie Antwerpen vertoonden een tijdperk van
oJlgemeeJle bedrijvigheid.

Zooals mocht verwacht worden, ging een deel van het geM dat wegens
den terugkeer van kapitalen en het uitbetalen van Schatkist hons hesehik-
baar was geworden, naar de markt der roerende goedrren over.

Na de financiêele gezondmaking moest wederaanpassing van den koers
deze!' waarden volgen; sommige omstandigheden leiden er toe die weder-
aanpassing nog sterker te doen uitkomen.

Eenerzijrls heeft het buitenland, wegens de lage koersen, belangrijke
aankoepen van Belgische.titels gedaan. Van den anderen kant is de geestes-
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gesteldheid van ons puhliek , die het. gevolg was vnn de geldelijke
ontreddering dezer laatste jaren ook na de stahilisatie nog niel veranderd.
Een speoulatieve beweging ontstond in verband met de verplaatsing Hill

de vcrmosrens uit hoofde van den oorlos en diens ûnanr-iëele œe\'ol!!.·811.
~J c.r CJ CJ

Maatschappelijke standen, wcinig met zaken bekend, werden door heni's-
verrichtingen aangetrokken.

Op dit oogenhlik heeft de markt del' waarden haar normaal uitzicht
nou niel ternaaekreaen. Ofschoon de rentevoet voor ueldbcleaaine Ol)tl tltl tl tl tltl tl

langen termijn ill alle landen Illet stabiele munt gezakt is, hetgeen toeliet
de waarden met vast inkomen hooger Le kapitaliseeren, moeten wij vast-
stellen dat, ondanks de stevigheid van den munttoestand in België,
stan tsfondsou, stadslo tell, Ilijverheids-ohlign tien en hypo thccaire schuld-
brieven, niet zoo zeer meer als vL'oeger gezodlt worden door een publiek
dat nog te veel neiging gevoelt de veiligheid en zekerheid van een goede
remleering pl'ijs te geven, ten einde heel wisselvallige meerdenvaarde na
te jagen.

HeL helang van de openbare foudscnmarkt voor 's lands economie kan
niet worden miskend. Ook vervult hel uitgifte-inslitnnt zijn plicht de
sparende bevolking te wijzen op het naleven van g(lzonde tinanciëele

grondbeginselen ell wijze tradities.

*
* *

Na in breede trekken den economischen toestand gedurende het eerste
jaar der muntherstelling te hehben geschetst, meenon wij te mogen
bevestigen dat de stabilisatie het land ill den economischen strijd gesterkt
heeft. Een gezonde munt geeft aan de ondernemingen en hunne leiders
de gerustheid van geest terug, die zoo noodzakelij k is voor den goeden
gang der zaken en de hervormingen waarvan wij getuigen zijn.

Hier dienen wij op de politiek te wijzen door onze instelling gevolgd
ten overstaan van de ernstige kwesties die zij meel' in 't bijzonder
belast is op te lossen.

*
* *
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Hetmuntvraagstuk is geen zuiver technisch vraagstuk, zooals gij weet.
Het uithreidingsvermogen van den bandel en de nijverheid, deontwik-

kelingsruogelijkheden van den landbouw, de macht en bet initiatief
van onze tlnancièele instellingen zijn overwegende factors voor den stand
onzer rekeningen balans en, dienvolgens, voor den wissel en de lenigheid
onzer geldmarkt.

Kort na den wapenstilstand heeft de Nationale Bank, ter bevordering
van den uitvoer, de stichting uitgelokt van de Nationale Vennootschap
VOOI' Krediet aan de Nijverheid, inzonderheid opgericht om aan de
ondernemingen die voor dp uitheernsche markten werken, de kredieten
op gemiddelden en zelfs op langen termijn te verschaffen, waarover hun
vreemde mededingers beschikken, en die vaak een vereischte tût welslagen
ZIJn.

Bij den aanvang harer werkzaamheden hebben wij (Je nieuwe instel-
lillg gesteund met onze ervaring : de uitslagen oyer de eerste jaren
waren prachtig en vruchtdragend.

Wij zijn er gelukkig om dat de Nationale Vennootschap, versterkt
dool' de medewerking onzer gt'Oote kredietinstellingen, ten huidigen
dage zulke rechtstreeksche medewerking niet meer behoeft. Zij heeft
zich tot eell zelfstandige organisatie weten op te werken, en op 't einde.
van het verlocpen dienstjaar verliet zij onze lokalen, om zich in haar
nigen maatschappelij ken zetel te vestigen.

Onze hartelijkste wenschen vergezellen haar op de nieuwe ingeslagen
haan. De disconto-diensten der Bank zullen zaakbetrekkingen met haar
blijven onderhouden.

Het hoeft geen betoog dat onze departementeu de uitbreiding van
uitvoerzaken als een levensbelang voor België, alleszins zullen blijyen
aanmoedigen. Zoo in 't binnen- als in 't buitenland, verleenen wij al
onzen steun aan de op dat gehied gespecialiseerde Belgische banken.

Bovenstaande tabel van onzen handel met het buitenland wijst op de
vorderingen, sedert den oorlog, door onze groot-nijverheid, en vooral
op de uitheernsche markten, gemaakt. Maal' de middel-nijverheid, in het
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bijzonder zij die weelde- en kunstartikels voorthrengt en die veel arheids-
krachten bezigt,kan tot dien vooruitgang maohtig bijdragen. ln den
laatsten tijd heeft er zich op dat gehled een nieuwe, heilzamë richting
afgehakend, tot welker bevordering wij al onze pogillgen nnnwendtn.
Breigoed, opschik- en confectiebenoodigdheden, linnen, tapijten, menhels,
meuhileerstoffen, lederwaren, handschoenen, horduursel, kantwerk en veel
andere soortgelijke artikels nemen in onzen uitvoerhandel langsom meer
een grootere plaats in.

Dit is nochtans sleehts E'en begin. Tijdens zijne reis in de Vereenigde
Staten heeft de Gouverneur der Bank de gelegenheid gehad de aandacht
der bevoegde Amerikaanscha middens te vestigen op het groot belang
door bovenvermelde nijverheidstakken gehoden.

Bovendien hebben wij, in overleg met den Heer Minister van Buiten-
landsche Zaken, een zending ingericht die in Amerika de verschillende
afzetgebieden voortbestudeert, welke voor bedoelde ondernemingen op
die rijke, onmetelijke mark t openliggen. Op ons verzoek heeft de
Brusselsche Handelskamer op zich genomen de vreemde agenten en
handelsreizigers die België bezoeken, en er voor hunne huizen aan-
koopen doen, voor te lichten. Zoo kwamen er eveneens, op onze
aanbeveling, nauwere betrekkingen tot stand tusschen de verschillende
Handelskamers in 't land en het Handelsambt van 't Rijk, wiens inrichting
onlangs zeer werd uitgebreid en waarvan de nuttige en practische werking
nog onvoldoende bekend is : een raadgevende Raad van de Handelskamers
werd door den Heer Minister van Buitenlandsche Zaken hij het Ambt
aangesteld. Wij, van onzen kant, hebben zoowel in België als in de voor-
naamste landen van Europa, een belangwekkende documeutatie nopens
de middel-nijverheidstakken saamgebracht. Wij zijn voornemens die
documentatie aan te wenden tot het uitgeven van gepaste puhlicaties.
Reeds in den loop van het jongste dienstjaar hebben onze diensten een
boekje laten verschijnen waarin kort ell bondig wordt aangeduidvvat
ieder uitvoerder OVAl' het fiuanceeren yan handelsverrichtingen met den
vreemde dient te weten.

Altijd in denzelfden gedachtellgang,. hebben wij getraeht de bank-
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remboursverrichtingen die verhand houden met de betalingen van den
invoer, iu xms land terug 1(' hrellW·ll. 1Jif' vóór den oorlog zoo graag
gezochte zaken zijn \001' ons verloren gegaall wegeJls (In vijandelijke bezet-
ling t'II de zware stoornis in ons muntwezen. Overtuigd van het IH'lang
eraan verhouden toonden wij ons uitzonderlijk inschikkelijk legeno\ er
banken, nijveraars en handelaars die ill dl' gelegrnhf'id waren ZP It'

hervatten. Uitsl:q:?;en werden hereik t, doch ZP zullen maar gelpidelijk vel'-
hetereu wt:lI'mate clpœ hedrijvigheid haro vroegeT(' plaats herneemt.

* *
Na de mnnthervorming was ePH massale toevloed van kapitalen op

OIW' mark t Ie verwachten. DrU' is niet HitgeblevPH en het gtwolg was d~'1t
dt:' geldomloop eenigermate aangroeide; deze vermeerdering was trouwens
geùekt dool' een eveuwnardigen a:tllgmei van gou(lwalll'dell Ondt·['-
scheidene middelen om de uitwerking valt dil. verschijnsel to temperen
ell liet te beperken hebben wij aangewend.

Door maanden lang haren rentevoet op een hoog peil [.1-' houden,
heeft de Bank hel bedrag van haar Bt='lgischf' portefeuille en die van haal'
VOOI'SCItotlNI verminderd. Dt"rg(~lijkpreHtpvort kon tamelijk lang stanu

houden, uit hoofde van den overvloed van kapitalen en den grnoten
voorspoed der ondernemingen die cleu last draagbaar maakten. Toen deze
te zwaar begon te wegen, heeft de Bank haar disconto-voet geleidelijk tot
4 J/2 -i. verminderd. Om het speenleeren niet in de hand te werken
werd de rentevoet voor voorschotten op openbare fondsen niet lager
dan () "/0 uest(-'ld .

• u

Ziehier de tabel van de wijzigingen waaraan tijdens liet verlocpen jaar
onze rentevoet onderhevig was :

IWL\ I lIlSCONTO I VOOHSCIIOTTE.\
Ol' TITEI.S

13" .lunuari \':i11 i tol 61/'2 % -

10" Februari 6 vau 8 lol i 1/2 %
28" April. il 1!2 i
23" Juni !) -

26" Juni - 6 '1;2
17" November 4 1/2 6
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Nochtans Z()U deze beperkingspolitiek niet genoegzaam gebleken zijn
indien de Bank, terzelfder lijd geen belangrijke kapitalen had weten
onder haat' beheer te brengen die aan de Schatkist zoowel als aan andere
otlieiëele of Iralf officiëele organismen toebehooren.

Naar de beginselen van de moderne financiêele wetenschap is het
noodzakelijk de beschikbare fondsen del' openbare of half openbare instel-
lingen ter Centrale Bank te storten, zoodat dezer positie op de geldmarkt
steviger wordt.

Een groot deel dier beschik bare gelden hebben wij in handelswaarden
belegd, zoodat een overdreven geldomloop kon worden voorkomen en
de goudwaar·borg onzer hankbiljetten kon aangroeiën; de Bank doet
alleen zulke beleggingen onder beding dat die waarden, te allen tijde,
door andere activa zullen kunnen vervangell worden o. m. wissels
op België en voorschotverrichtingen.

Het aanleggen, door de Schatkist, in overleg met de Bank, van een
gond-l't'sf'rve waarmee de verbintenissen van den Dienst der Postchecks
tegenover derden tot eeu minimum beloop van ~)O % worden gedekt,
ligt geheel in de lijn del' zooeven aangeduide politiek. Dit is een wijze en
veilige unaatregel dewelke de Hegeering tot eere strekt. Gelijkaardige
hesehik- kingen werden getroffen voor de briefjes yan n en van 20 frank
die, krachtens het koninklijkbesluit van 2611 October IJ 926, voor Staats-
rekening in omloop werden gebracht. Ten gevolge van een akkoord
tusschen de Hegeering en de Bank, bestaat er voor die briefjes, waarvan
het volle hedrag 7DO millioen niet mag overschrijden, en die, zooals men
weet, door metalen muntstukken dienen vervangen te worden, eene
dekking van 300 millioen in goudwaarden en in zilver, geschat naar
goudwaanJp, hetgeen 40 °;0 van den maximum-omloop vertegenwoordigt.

Een ui terst doelrnatig middel, heel ell al in de lijn van het doel dat
wij beoogen -- en wij hebbenniet nagelaten de aandacht der Hegeering
er op te vestigen - ware geweest, daags na de stahilisatie, de uitbe-
taling ann te vangen van de door de Bank in portefeuille gehouden
Schatkistbons. \Vegrns de stevigheid van den munttoestand hebben wij,
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echter.unoeten toegeven dat, \'661' alles, de DOlo bous dienden uitgekeerd,
waarvan de houders hun oude titels niet hadden willen uitwisselen legen
preferente aandeelen van de Nationale Maatschappij der Belgisehe Spoor-
wegen.

Het is <lus maar op hel eiud« van het vcrlocpen dienstjuur dat een
eerste terugbetaling van 30 milhoen frank aan de Bank werd gedaan.
Sedert til Januari t 928 worden die terugbetalingen voortgezet met
20 millioen frank per maand, hetgeen eell kwart milliard per jaar
uitmaakt. Die sommen zullen belegd worden, hetzij in openbare fondsen,
hetzij in Belgische of in vreemde handelseffecten, waarvan het inkomen,
verhoogd met de hoofdsom, de staatsschuld met even zooveel delgt.
Indien het noodig wordt geoordeeld zal het uitgifte-instituut daarin
evenwel een bijkomend middel vinden om den geldomloop binnen rede-
lijke en met inachtneming van de vereischten van 's lands economie
strookende grenzen te houden. Iedereen weet hoezeer het noorlig is zóó
te handelen om het overdreven stijgeu van de prijzen te voorkomen.
Dit gevaar is bij ons wellicht nog meer te duchten dan elders, wijl het
ons coneurreervermogen op de wereldmarkt in gevaar brengt.

De aldus gevolgde politiek wierp ontegensprekelijk vruchten af. Indien
onze gezamenlijke verbintenissen op zicht, vau 22n December /1H26 tot
2211 December /1927, van fr. /10.036.739.000 tot fr. /10.783.294.000
stegen, is die aangroei evenwel in verhouding tot het stijgen del' binnen-
landsche prijzen.

* *

Terwijl de Bank er over waak Ie den geldomloop binnen redelijke
grenzen te handhaven, zette ze tevens de geleidelijke versterking van haal'
goudvoorraad voort. Zoo werden wij er toe gebracht met de Société des
Mines d'or de Kilo-Moto en andere Belgische koloniale vennootschappen,
regelingen te treffen die ons, practisch gesproken, hun algebeele VOOl't-
hrengst waarborgen. Wij hebben met die hulpbronnen alleen geen
genoegen genomen en dan ook een ruim beroep gedaan op de wereld-
markt van het gele metaal.
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Van2ti November H)26 afbezaten wij de 300jogoud ons bij de wet opge-
legd. Onze metaalvoorraad bedroeg op dien datum fr. 3.100.923.4ti9,46

Op 22 December /1927 was er gond in kas voor ) 3.ti92.1 titi.OG4,49
Zegge ee.lle vermeerdering van )) 49Jl.23/1.09ti,03

Sedertdien is dat bedrag nog aangegroeid en de handelswaarden
waarover de Bank, te Londen en te New-York namelijk, beschikt, stel-
len haar in staat haren metaalvoorraad nog te vermeerderen, zoodra de
behoefte daartoe zich zou doen gevoelen.

In deze voorwaarden is het Uitgifte-instituut bij machte zijn banknoten
{(~gen goud uit te wisselen. De ornzethaarheid van de Belgische munt
is dus ten volle gewaarborgd.

Daar tegenover ishet nuttig el' op te wijzen dat de Bank geen goud
moet aankoepen dan hinnen de grenzen van de bij de wet opgelegde
metaalreserve. In andere omstandigheden oordeelt ze oppennachtig of
de munttoestand al dan niet goudaankoop zou vereischen. De ervaring
leert dat die vrijheid van handelen lwel en al redelijk is. Het Œfgifte-
institunt heeft niet geaarzeld goud nan te knopen wanneer de stand van
den wissel zulks vergde, maar het staat de Bank altijd vrij haar nul'
te kiezen, daarbij rekening houdend met de gesteldheid der internationale
markt.

Gedurende het verlocpen dienstjaaren vooral tijdens het tweede
halfjaar, heeft de doorzichtige politiek door de Federal Reserve Banks in
de Vereenigde Staten gevolgd het opnieuw samenstellen van den goud-
voorraad der Europeesche centrale banken in de hand gewel'kt.

Door er van af te zien hun kredietvoluum te doen stijgen in de mate
welke de opeenhooping van een ontzaglijke metaalreserve hun bood,
hebhen de Amerikaansolie Uitgifte-hanken sedert /1H2J, er niet alleen top
bijgedragen een merkwaardig economische slabiliteit in de Vereenigde
Staten te behouden, doch ook het herstel der Europeesche munt krachtig
te bevorderen. In dat opzicht bleef de Bank van Engeland niet minder
bedrijvig.

Onlangs hebhen beroemde specialisten zich afgevraagd of de wereld
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niel bedreigd was met goudschaarschte, in dezen zin dat hetlastiger zou
worden in de muntbehoeften te voorzien; in den rhythmus van de voort-
brengst der mijnen meenen zij voorteekens te zien van een uanbre-
kende ontoereikendheid ell, derhalve, van een algemeene prijsdaling.
Andere bevoegde personen, daarentegen, voorspellen zonder aarzelen een
geooten overvloed van het kostbaar metaal.

't Is hier de plaats niet om dat vraagstuk in zijn hijzonderheden tf'

bestudeeren. We zullen het des te minder doen daar, ons erachtens, de
banken van uitgifte in staat zijn aan de cene zoowel als aan de ander!'
gebeurlijkheid het hoofd te bieden.

Eenerzijds toont de ervaring aan hoe de gevolgen van overvloed van geel
metaal, moest deze zich voordoen, kunnen bestreden worden.

Anderzijds, ofschoon de goudvoortbrengst haar vooroorlogsch peil nog
mogelijk niet heeft teruggevonde" en het goud wegens kleinere koop-
kracht betrekkelijk zeldzamer is geworden, schijnt het voor de centrale
banken niet uitgesloten nog merkdijk veel metaal te kunnen bezuinigen,
zoowel door bedachtzame toepassing van den « Gold exchange standard »,

als door een verstandig opgevatte samenwerking in 't algerne('~nhrlang
del' naties.

*
* *

Nu moeten wij nog handelen over de houding die wij op de wissel-
markt aannemen. Die houding is aangewezen door de wetsteksten waarbij
aan onze instelling de zorg wordt opgedragen de stahiliteit der munt te
handhaven.

In dit opzicht is het noodig, om wille zelf van het openhaal' belang,
dat de Nationale Bank toezicht uitoefene over de geldmarkt ten einde
alle buitensporigheden te vermijden en aldus het evenwicht der balans
van 's lands rekeningen te vergemakkelijken. Doch het Uitgifte-instit.uut
mag geenszins de vrije werking der economische macht in den weg staan,
(,ll zulks zou het geval zijn indien het de wisselkoersen onbuigbaar
vaststelde of ze willekeurig wijzigde. Het is inderdaad normaal die koersen
te zien schommelen tusschen de goudpunten. Ook zijn wij .niet tusschen-
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beide gekomen om die natuurlijke schommelingen tegen te werken. Het
land zelf moet, aan de hand yan de wisselcurve. kunnen nagaan welken
terugslag zijne economische bedrijvigheid heeft op den toestand zijner
buitenlandsche rekeningen : zoodoende wordt het bijtijds, en vaak door
onbeduidende reacties, verwittigd van de dwaling die het zou begaan.

Die enkele overwegingen doen uitschijnen welke groote beteekenis aan
de onverzettelijke standvastigheid yan den belga, gedurende het verloopeu
jaar, moet worden gehi:;eht. De stevigheid onzer munteenheid wordt in
onderstaande tabel weergegeven.

Wisselkoers te Brussel, in 1927
MAANDELI.IKSCHE GEmDDELDEN

NEW-YORK LONDEN AMSTERDAM BERLIJN GENEVE
(kabel)

MAANDEN U tL 100 G. tOO lIlk. 100 FI'.
==7,19193 b. = 35 b. =289,086 b. =171,321 b. =,138,77 b.

f,(!gon pari togen pari tegen pari tcgen pari tegen pari

Januari 7,Hl162 M,00 287,56O 170,56:') 138,613
Februari 7,-1\H91 34,88M; 287,7-17 170,428 138,344
Maa!'t 7,Hl360 3.1.~m::l 287,8622 170,50;'; t38,301R
April 7,19319 34,\)340 287,724 '170,45O 138,3;')41.
Mei. 7,19656 ;)4,9:';67 287,9937 170,4649 138,4249
Juni 7,1006O 34,,0G:n 288,351 170,5523 138,405
Juli. 7,10358 31,,92{8 288,Hl:3 170,7376 188,463
Augustus . 7,18638 31·,9~G2 281,O'.1 170,920 t88,014
September 7,18'1 84,9262 287,801 '170,903 138,477
October 7,18054 31,9666 288,522 171,8175 138,477
November 7,1.G7Œ ,)4,0301 289,203 nO,D97 138,108t;
December. 7,14813 iH,80ii\ 289,030O 170,IG2i~ 138.mil 8

Zooals men ziet, is de belga onwrikbaar in de onmiddellijke nabijheid
vau metaal-pari gebleven en dikwerf heeft hij zelfs pari overtroffen.

** *

Nu verschillende landen op 't punt staan een munthervorming in le
voeren, en gelet op den verwarden economischen toestand van heel wat
volken, staan de raadgeviugrn tot bezadigdheid en voorzichtigheid
waarmee WIJ verleden jaar ons verslag besloten, steeds aan de orde van
den dag.
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Gewis berust onze munttoestand nu op stevige grondvesten en is
tegeneene beproeving bestand. lIet Uitgifte-instituut bezit een massa
goudwaarden, meer dan het el' ooit in zijn gailsche bestaan heeft hezeten.
Doch - het hoeft niet uit het oog verloren - geld is feitelijk maal' een
werk tuig. Hoe hoofdzakelijk zijn rol 00].; weze, toch geeft het geen
trouw beeld van 's lands economic, en zijn stabiliteit alléén kan niet
volstaan om een land voorspoedig tp rnakeu. Lnuge jaren HOg zal er eeu
strenge politiek van wijs financiêel beleid, zoowel dool' de partioulieren,
als door de openbare machten, dienen in acht genomen te worden.

België moet uitvoeren om te kunnen leven. De privnutonderuemiugeu
moeten dus de lage kostprijzen handhaven die, naar hunne mededingers
zelf toegeven, een der voornaamste troeven ill hun spel zijn. Daarom is
hezuiniging en arbeid evenzeer onontbeerlijk : dool' ontwikkeling van
het kapitaal, aanvulling van 's lands nijverheidsuilrusting. door dell
levensstandaard ten onzent lag(~r te houden dal! ill 't buitenland, zullen
wij in de mogelijkheid zijn in goede voorwaarden, op de wereldmarkt,
Le kunnen wedijveren.

De oorlog liet ons een zware hiunenlaudsche schuld achter en vooral
een aanzienlijke buitenlandscha schuld. De eerste moeten wij verminderen
en de tweede terughalen. De Regeering dient te worden gelukge-
wenscht afgezien te hebben een leening te sluiten, zelfs voor dé uitvoe-
ring van het progl'amma van groote werken dOOI' haar ontworpen.
Bovendien is het volstrekt noodig de delgingspolitiek die wij in de

. hachelijke uren begonnen, voort Ie zetten, In het huiten land volgen
de bevoegde middens met gespannen aandacht. den vooruitgang op
den bezwaarlijken maar veelbelovenden weg van de terugbetaling onzer
schulden gemaakt.

*
* *

Nadat WI.I, lets meer dan een jaar geleden, van cie voordeelen eener
internationale medewerking hebben genoten om onze stabilisatie tot stand
te brengen) is het ons aangenaam geweest, op onze beurt en in
overleg met de voornaamste uitgifte-banken der wereld, onzen steun te



verleeuen aan Italië en Polen voor een munthervorrning, die in het teeken
van den bijval werd ondernomen.

De hoofden der grooLe uitgifte-instituten in de naburige landen
stelden het op prijs bijden Heer Gouverneur de hoffeIijkheidsbezoeken
te brengen die hij bij henzelf had afgelegd, en zoodoende de zoo hartelijke
betrekkingen die wij immer met die vooraanstaande personen hebben
onderhouden nauwer aan te halen.

Aldus ontstaat grootere samenwerking en solidariteit tusschen de
centrale banken; daarin liggen heilzame voorteekenen besloten en ZIJ

verdienen dus meer dan ooit onze goed keuring.

*
" "

Sedert den oorlog wijdt de openbare meening, aan onze Kolonie
en de koloniale aangelegenheden, een van jaar tot jaar stijgende aan-
dacht. Voor 's lands voorspoed biedt de Congoleesche markt inderdaad
een buitengewoon groot belang. Mettertijd hebben de stoutste verwach-
tingen der baanbrekers zich verwezenlijkt en ten huidigen dage laat
de inspanning aangewend door het gansche land onder de krachtdadige
aansporing van den Koning en de leiders, een veelbelovende toekomst
voorzien.

Het programma voor groote openbare werken in '1921 opgevat
wordt vastberaden en met volharding uitgewerkt. De spoorverbinding
van Katanga met het waternet van Beneden-Congo zal dit jaar tot stand
komen. De economische en politieke eenheid der Kolonie zal el' veel
hij winnen.

El'Ilstigl' ondernemingen schijnen steeds Hinken steun te vinden.
Het voorrecht van de Banque du Congo belge werd zoo pas hernieuwd

ouder voorwaarden waarbij haar biljetten ruimschoots door goud en
goudwaardell gedekt worden. Een stevig muntstelsel kan niet anders dan
den econornischen bloei der Kolonie bevorderen.

Verlangend, binnen de bij onze Keure bepaalde greuZC'H, dien bloei te
begunstigen, hebben wij aan verschillende waarden der koloniale schuld



dezelfde voordeelen verleend als die welke de Stuatsrenten, inzake voor-
schot tell, genieten. Evenzoo, en steeds binnen het kader van ons statuut,
hebben wij aanzienlijke kredieten geopend, mits verpanding van warran-
(en opkoloniale voortbrengselen dip in België omgewerkt worden. Teu
slotte hebben wij el' toe bijgedragen het uit de Kolonie ingevoerd gond
in het land te doen zuiveren.

*
'" '"

Ingevolge de aanbeveling van de Commissic van exporten, ouder hel
voorzitterschap van den Heer Staatsminister THEUNIS,belast met dl' studie
V,UI de tusschen het Groothertogdom Luxemburg eu België hangende
naagpuntell, hebben wij beslist de Luxemburgsehe biljetten tegPII pari
en Wilder onkosten uit te wisselen voor' de 011S land doorreizende ouder-
danen van het Groothertogdom evenals voor de Belgische hotelhouders
en haudelaars die bedoelde biljetten in betaling mochten aanvaard hehheu.
De groole tiuunciéele iurichtiugen van ous land, de Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen, het Beheer vau Posterijen, Telefonen (-III Tr18-
grafen zijn denzelfden weg ingegaan.

Anderzijds hebben wij, overeenkomstig de bepalingen van ons statuut,
de Luxemburgsche openhare fondsen op de lijst der waarden ingeschreven
die wij als pand aannemen voor leeuingen en voorschotten op loopende
rekening.

Wij hopen dat deze maatregelen de banden nog nauwer zullen aan-
halen, tusschen beide landen gesmeed dool' het verdrag der Economisch-
Unie evenals door een oude eu trouwe vriendschap.

** *
Naar aanleiding yan den roerenden oproep door Z. M. den Koning tol

het land gericht, denkeu wij uw inzicht te hebben beantwoord, dool'
eene som van t) millioen frank te storten ten bate van het Nationaal Fonds
YOO1' Wpt(-'nsdwpp(-)lijk(-~ Navorsching. Het expansievermogen eener Natie
gaat uit yan hare g(lleerden; zonder mannen vau wetenschap is zij een
lichaam zonder ziel. De economische ontwikkeling van een modern land
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houdt te innig verhand met zijn technischen vooruitgang, dan dat het
Hoogere Bankwezen het zich niet ten plicht zon rekenen den verdienste-
lijken en vruchtbaren arbeid der zoekers te steunen. Een enkele groott··
ontdekking, vathaar voor practische toepassing, kan onberekenbare VOO1'-

deelcn nasleepen voor d« balans onzer huitenlandschc rekeningen en den
voorspoed onzer zaken. Wij zijn overtuigd dat gij de beslissing zult goed-
keuren die wij in uwen naam genomen hebben. Het bedrag vau de
storting werd overgedragen op de algemeene onkosten, de helft over het
verloopeu- en de ander'!" over het loopende dienstjaar.

. I

*
* •

Bij toepassing vau art. 94 § 2 del' statuten, geeft dit verslag melding
vau de resultaten der verrichtingen gedaan tusschen 2i> October 1926 en
ss December ,1927.

Nochtans hebben wij, OIlI den samenhang vau onze jaarlijksche statis-
tieken niel te schaden, den loop aangeduid van onze verrichtingen oyer
de periode van 1 Januari tol 2i> December van het verloopen jaar,

Op 2i> December 1927, bestonden de 200,000 aandeelen die het
kapitaal der Bank vormen, uil:

Kapitaal.

33.843
166. US7

200.000
De 38.843 aandeelen op naam waren 111 handen van 4~3 houders

onder wie 234 er ten minste 30 bezaten.

Ingeschreven aandeelen .
Aandeelen aan toonder .

De disconto-voet ('1) die sedert, 24 April 1926, op 7 % stond, werd Disconto-voet.

den 1311 Januari 1927, op (j /1/2 % gebracht, den JOn Februari op (j "i-.
den 28" April op ~ 11/~ =: den 2311 Juni op s 0;0 en den J t- November
op 4 )1/2 -i:

(1) Die voet is ueze del' accepten. De tarieveu toepasselijk op de andere etlecteusoorteu die tot, disconto
worden toegelaten, werden op dezelfde data gewijzigd; op 25 December l!:l27 was het geldend percent:

voor de accepten . . . . . . .. 4 50 0/0
» warrantcn....... 4 50 OIo
» wissels zonder accept met domicilie ill cene bank 4 50 0/0

» » »en de promessen.. . 5 %
de coupons van Belgische leeningen van niet meel' dan op 100 dagen . 4 50 %
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.In J927 is de disconto-voet gemiddeld ä,4J 0;0 geweest; III '1926
7,06 °;0 ('1).

Het bedrug der effecten op België, gediseon-
teerd in 'J 927, (van J Januari tot 24 Deœm-
JJ(-' l') beliep

In J 926

Dus verschil in minder voor J 92ï

fr. 4.404.ü80.012,77
» G.079.224.9a2,8'1

fr. ,1.674.~44.9'1 H,~i

Het getal effecten op België, gpùisconteerù III

is geweest.
Dat zelfde getal in 'J 926 .

Dus verschil in minder voor '1927.

De disconto-kantoren hebben
;)!)8.4'J 2 effecten gedisconteerd, voor .

Ons Bijhuis te Antwerpen
~3.308 effecten, voor'

Brussel:
3'l~.7ü4 effecten, voor.

Bank yan Frankrijk Duitsche Bank

(1) Discouto-turieveu dor huiteulaudscho t.aukcu van uirg ilrc in l\Jn.
Bank yan Noorwegen

. fr.

90ï .484
L2J3.~1f

246.027

)) 700.096.073,02

)) ()/IU' A,70) ~)7'J~)0
t. • J: ....... ,.-..J ....

Nederlandsche Bank

Op 1 Januari 6,50 Ofo Ol' 1 Januari ti
» 3 Februari 5,50 Ofo • 12 » 5
» 14 April 5 u' » 10 Juni 6.u
» 30 December 4 ulo » 4 October 7

Ofu Op 1 Juuuavi 4,50 uio Op l .lauuari 3,50 "lu
Ofo )) 1 Noveruborâ "/0 » 13 October 4,50 0/"

u/u

Ofo

Bank yan Italië

Op 1 Januari l''!,,
Bank yan Japan

Nat. Bank yan Dene-
marken

Ol' 1 Jauuari 6,57 uló
)) U Muart 5,84 o/u

» JO October 5,48 0/0

Op I Januari 5 u/u

Bank cf England Nal. Bank yan Zwitser-
land

uI' l Januari 5 "'0

» 21 AVril 4,50 ",0 Ol! l Januari .3,50 0/0

Bank yan Zweden

Ol' 1 Januari 4,50 u/u
» 21 April 4 "/0

Fed. Res. Bk. New York

Oj> 1 Junuari 4 %
4 Au.gu~lus, 3,50 %

Bank yan Spanje

Oj! l Jauuari 5 l"lU

Bank yan Polen

Op l .lanuuri 9",0 "10

». 1 I Februari \I Uio
» 11 Maan 8,50 ulo
» 13 ~ki 8 "10
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In hetvolle bedrag der effecten op België, vertegenwoordigen de
verrichtingen der diskonto-kantoren, 6:'~,44 t. h. tegen 6H»4 t. h. in 1920
deze van hetBijhuis .'J il,89» » IJ 3,82» IJ

deze van Brussel . 20,(7» » ./J 9,(54 »' »

De effecten betaalbaar te Brussel heloopen .
» » Antwerpen en in de

steden met agentschap »

» iu de gemeentén met post. ))»

fr. !J4n.427 .B81,U7

2.984.0H)'8/14,m~
47 ;).206. ~HH,72

'.De gemiddelde vervaltijd' del' gedisconteerde effectenvis ongeveer
;)1 dagen.

De effecten op België bestonden uit
IJ 03.(j88 accepten . fr.

72.780 niet-accepten met domicilie ill een bank ))
789.209 )) en promessen . »

~Hhandelingen van koop en verkoop ))
1.72G » op warranten. ))

;J.~W4.907.772,43
::HHL;) 49 .423, Hg

IJ .77 Ö. ;)92.090, 1;)

'162.927.;);)2,24
733.703.174,20

Het. gemiddeld bedrag der accepten eu doruicilieeriugen in banken,
dat inJ926, fr. 14.098,71 was, is in 1!)':!7, fr. 9.811,7t) geweest, endat
van de niet-accepten, hetwelk fr. 2.478,(H beliep, in ,J 920, is l'!'. 2.2;)/1,10
geweest in 1927.

De gemiddelde vervaltijd der accepten is tH dagen in 1927, tegen Ij;)
in IJ 926 ;die van de niet-accepten en promessen is ;)2 dagen in 11927,
tegen ;)4 in1 026.

Indien rueu het bedrag del' in België gedisconteenln effecten
opvoert met de t>:i.OK6 op het buitenland, VOO(' cene som vau
ft'. 113.~t>t>.223.84(j,'13, merkt men dat, in J 927, de portefeuille outvan-
~en heeft, L02L/170etl'eeten, voor eenc SOIn van fr. 18.;Jt'O.903.Kt>8,HO.



Geweigerde
effecten

Disconto
opbrengst

. .
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In 1927 heeft de Bank 256 effecten geweigerd, omdat ze niet in regel
waren mei de statutaire voorschriften. Die effecten vertegenwoordigden
een kapitaal van. . fr. '1.902.7/17.57

en waren verdeeld als volgt :
aan de cedenten te Brussel. 234 effecten, voor fr.

» » Antwerpen '1 effect »»

» in disconto-kantoren 2'1 effecten » ))

1.32ti.135,'J;:~
44/137,50

503.444,94

De zuivere opbrengst van het disconto- van waarden op België en op
het Buitenland, bedroeg voor het dienstjaar gaande van 26 October 192G
tot 25 December 1927 (14 maand) fr. 80.66H.948,55 Illet de volgende
onderverdeeling :

10 Opbrengst van het disconto
del' Belgische waarden . fr. 45.254.819,26

Bij die som dient gevoegd het
herdisconto op 25 October 1926» 3.036.384,75

fr. 4~.291.204,,01

verminderd met :
a) het herdisconto op 2t., December
1927 . 2.916.0;)5,35
b) de opbrengst van
het disconto boven
de 8 1/2 t. h. toeko-
mende aan den Staat '18.077.274,64

fr. 20.998.:329,99

Blijft . fr. 27.297.874,02

2° Opb-rengst van het disconto
del' vreemde waarden. . fr. HJ8.65G.4G7,09

Bij dat cijfer dient gevoegd het
herdisconto op 25 Octoher 1H2U )) 257.773,60

fr. 163.914.240,69
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verminderd md :
a) hel, herdisconto op ~t) nee. IJ!)~l fr'. 1'1.809.H28, lts
IJ) de opbrengst toekomend aan don
Staat: fr. 98.682})37,4-1

fr. 1;j0.~42./J6H,JH

Blijft

De volle opbrengst voor het dienstjaar is dus :

. fr. 03.372.074,0::~
. fr. 80.6(19.948,0~) ,

De disconto-kantoren hebben getl'Okken VOOf' bOf'ghlijving, :lfgezien
van de aan de Bank terugbetaalde algerneene onkosten, van " Januari
tot 2~ December /1927, fr. 3.488.~97 ,07.

De portefeuille slaat in de balans van 2tl Decem-
her 1927, voor . fr. 2.80~)'~::~2.249,37

De hijzondere portefeuille, effecten en valuta op
het bnitenland, staat el' in voor. fr. 1.088.640.419,27

In den loop van het jaar H)27 werden er n1~.()89 effecten uit de
verscheidene portefeuilles del' Bank.ten bedrage van fr. 3.637.831.376,94
ter betaling voorgelegd, te weten :

'10 te Brussel . 24~.4/14 effecten voor een kapitaal
van . fr. 890.829.722,72

Op dat getal zijn 26.~73 effecten, of 110,82 t. h.,
voor eene som van fr. 82.171. 7~~,46, op den ver-
valdag onbetaald gebleven: daarvan werden 13.28/1
effecten, voor een kapitaal van fr. 48.~96.487 ,02,
betaald bij den deurwaarder of aan de kas, na protest
of registreering (verklaringen).

Er blijven dus over: 113.202 onbetaalde effecten
terugbetaald door de cedenten, VOOI' een kapitaal van
ft'. 33.t)7~.267,94 ttz. ~,42 t. h. van het totaal del'
wissels en 3,77 t. h. van het kapitaal;

Portefeuille
effecten op

Belgil; en op het
Buitenland

Inning
van de effecten
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2° In de provincién : 302.t)2;'~ wissels, voor een
k . I f 2287 '-'0·8 3·JA ('/';'apitaa van. . l'. . .0......o: l,")

Op dat getal zijn2G.284 effecten, of 7,40 t. h.,
voor fr. 72.23(j.360,02, op den vervaldag onbetaald
gehleven; daarvan werden 10,3ii4 effecten YOOI' een

kapitaal van ft'. :·~4.257.9::W,GO, betaaldhij den deur-
waarder, of aan de kas, na protest of registl'(,f~ring
(verk laringen).

Er blijven dus over : H>.mW effecten terug-
betaald door de cedenten, voor een kapitaal van
fr. 37.978.429,42, Hz. 4,52 t. h, van het totaal der
wissels en fl,GG t. h. van het kapitaal;

il" door het postbeheer :
:-317 .G~2 effecten VOOI' een kapitaal van . fr. MHL473.339,!';7

Op dat getal zijn el' f13.9Gii effecten, VOOI' een
kapitaal van fr. 22.H32.6::W,fH, op den vervaldag
niet vereerd geworden.

, Dus hebben de cedenten terugbetaald 4,40 t. h.
van het totaal der effecten aan de post afgegeven voor
inning, en 4,9~\ t. h. van het kapitaal dierzelfde
effecten:

Totaal :"effecten op België. . fr'. ;·u,:n .83'1.376,04

Up :-a December 1H20 werden er 45.J 77 effecten, VOOI' een kapitaal van
fr. H6.248.787,()7, te Brussel ter betaling aangeboden; 't is de helang-
rijkste vervaldag van het jaar nit het oogpunt van bedrag.

De onbetaalde wissels, waarvoor men zijne toevlucht tot de cedenten
heeft moeten nemen, kunnen verdeeld worden als volgt:



Cedenten te Brussel :

pel' verklaringen,
per protesten,

4 effect. voor een kapitaal van fr.
'14.i320 » » ))

0.722,20
2::l.204.'128,'1 'I

Cedenten in de provinciën:

pel' verklaringen,
pel' protesten,

6 effect. vooreen kapitaal van fr.
28.8n7 II » »

40.6(i4,2tl
70.880.8'16,41 '

Samen. » ». 94.186.3:10,97

Bijlage E geeft liet aantal en het hedrag aan van de effecten door dn
titularissen van loopende rekeningen ter inning afgegeven.

Het getal dier' effecten bedraagt 027.{)60 stuks voor een kapitaal yan
Ir. ü08.890.'l28,20.

Voor het tijdvak van 26 October H)26 tot 20 December 1927 heeft het
inningsrecht fr. 024.90(),30 opgebracht.

Het bedrag der valuta in het bezit der Ban]" krachtens art. ::~4 der
statuten, slaat in de balans van 2n December /1927,
voor fr'. 0.908J)22,98

In '1927 werden er tegen verpanding van
leeningen toegestaan, voor

De voorschotten in loopende rekeningen met
pand, zijn geweest . fr.

openbare fondsen, 1'161
fr. ~U)80.;)2;),-

0.302.809.112,37

Samen fr. ;).362.789.637,87

De op es December 'IH~7 nog loopende lefmingen
hedroegen. fr .

.Het saldo der loopende voorschotsrekeningen WIlS »

7 .il-! 8.tiOO,-
149.;)06.270,8ti

fr. 1;)6.824.770,80

Te verzilveren
waarden

Voorschotten
op openbare

fondsen
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Oe intresten ontvangen lij/lens het dienstjaar
van 26 Oct. '1926 tot 2ti Dec. '1927, belnopen fr'.

Bij dat cijfer dient gevoegd het herdisconto op
2t> October 11926. lJ

en er van afgetrokJ.:en :
a) het. herdisconto op 2t) Decem-
ber J 927 .
IJ) de opbrengst der leeningen
boven 3 1/2 0/" toekomend aan
den Staat .

6;;.7t>H,02

il~' 89·J 4~)!. -'J(J. • . _·l, Id

13.930,30

ft'. 13.90t>.3t>t>,0:3

o.sns. G28;4~
fr. 6.4nl.387,97

Dus is de zuivere opbrengst voor het dienstjaar
('14 maand) ft'. 7.443.D67,OH

In 1927 werden d(~ leeningen op openhare fondsen toegestaan legen
volgende intresten :

Tot 9 Februari .
van 10 Februari tot 27 April.
van 28 April tot 2t> Juni . \
van 26 Juni tot 116 November.
en sedert 1 7 November.

8 o/u
7 11/2 o/u
7 "/0
6 11/2 010
6 "/"

De kasbeweging, in 1927, blijkt uit volgende cijfers
. ONTVANGSTEN

Te Brussel
in de Agentschappen
in het Bijhuis

fr. D4.81 L~j20.320, 70
)) )1/1H.748.492.439,'16
)) 2t>.8H4.24t>.0t>7,20

UITGAVEN

fr. 94.286.384.981,3t)
)) )J 24.208.8'19.140,93
» 2t>.7t>6.48L096,t>6

fr. 237.424.257.817,'15 fr. 244.251.685.2'18,84 (*)

(*) Met bij het kassaldo op 2G October 1926, de ontvangsten te voegen mil het dienstjaar 1927 en vau het
aldus bekomen totaal, de betalingen van het dienstjaar af te trekken, bekomt men het kassaldo niet rlat men in de
balans aantreft.

Het verschil komt hieruit voort, dat de kasbeweging de titels omvat vau de Belgische schuld die de Bank ont"
vang'en of afgeleverd heelt; en dat in de balans, het bedrag- van die titels (in depot gehouden) niet in het kassaldo
staat, maar wei onder de rubriek « Thesaurie - afgedragen openbare fondsen ».
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De a]gemeene beweging der ontvangsten en
uitgaven is dus gegaan over

In 1926, over.
fi'. 481.670.94:3.030,99

~ » 437.337.009.480,78

Verschil in uwer VOOl' 1927 fr. 44.338.383.000,21

Het in-kas del' Bank op 2~ Octoher ;192H bestond uit :
Speciën en goudstaven. fr. 273.977.878,34
Zilver, pasmunt en andere geldsoOl'ten » 84.824.466,28

Samen fr. 3t>8.802.344,62

Op 26 October 11926 werd het goud-in-kas
herschat op . fr. 1.897./176.960,-

Op 2t>December /1927 bedraagt het gond-in-kas » 3.t>9~.t>89.620,07

Voegt men daarbij het bedrag del' wissels en gOllddeviezen op het
buitenland, zegge fr. 2..l20.402.t>38,06, dan bekomt men VOOI'de Bank,
op 2t> December 1927, een totaal in-kas van fr. 6.012.992./lt>8,13.

Het zilvergeld werd aan de Thesaurie afgestaan krachtens het konink-
lijk besluit yan 26 October '1926, aa ngaande de deelmunt.

De pasmunt en andere muntsoorten staan in de balans vermeld in een
bijzondel'en post, voor een bedrag van fr. 4.D88.H99,47.

De balans der particulière loopende rekeningenkomt in het passief
del' bankbalans op 2t> December '1927, voor, met fr. 799.'132.'1t>2,22.

De algemeene beweging der particuliere loopende rekeningen, met
inbegrip van die der Algemeene Spaar-en Lijfrentkas, van het Gemeente-
krediet en van de Nationale Vennootschap voor Krediet aan de Nijver-
heid, heeft geloopen in H)27 :
le Brussel, over
in de Agentschappen, over .
in hetBijhuis (Antwerpen), oyer

Samen

fr. 114R. 7/18.69t>.Oti8,7 /1
» ~·W.73::L847.24n,2H

21'-' "'"46'70"" 0°0 8('» ù. I .....I. û...., r

fr. 2H.H)9.269.33H,89

Loopende
rekeningen



Verrekenings-
kamers

..
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In '1926 liep diezelfde beweging der parti-
culiere loopende rekeningen te Brussel, 111

de Agentschappen en te Antwerpen, over fr. 1Hn.77H.116.6()!,>;1.n

Verschil inmeer voor 1927. fr 'Jn.420/Jn2.67'1,74

In '1926 was het gemiddeld bedrag van
de kredietsaldo 's .
terwij l het in 1927, was.

fr. nOO.8n1.000,---
49'1.8'l4.000,-))

De stortingen gedaan in '1927, ten bate van houders VUil loopende
rekeningen gehuisvest in andere gemeenten, bedragen:

te Brussel op de Agentschappen. . fr. 6.399.624.n81,84
in de Agentschappen op Brussel . » n.08n.431.9n8,02
in de Agentschappen op de Agentschappen.» 8.482.382.323,69

Samen 19.967.438.863,nnfr.

Daarenboven werden in 1927, op onze postcheckrekening n' nOO, vol-
gencle bedragen gestort, ten bate van de particuliere loopende rekeningen:

te Brussel . fr. 6.379.038.'166,91
in de Agentschappen. » 1.n34.361.690,3!l

fr. 7.913.399.8n7,30Samen

Gedurende het pas afgeloopen jaar, hebben wij het aantalonzer verreke-
ningskamers met drie vermeerderd: een te Eecloo (23 Maart), te Boom
(3 Juni) en te Tongeren (H) October), zoodat bedoeld aantal van 30-l.ot 33

geklommen is.

Ziehier de algerneene tabel die wijst op de uitbreiding van de verrich-

tingen sedert acht jaar.
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Dienstjaren Aantal kamers Verrekende stuks Vel'rekende kapitalen

'1920 H '1.229 '13H 56.780.2/18.347,'18
'192t G '1.746.58'1 105.HW.G54.822, 7 ,I
IJ922 7 2.244.21-1 '199 009 "'~"3~41 7"-",.:. • ./.h .•J , i)

'1923 20 ~l'125.877 1fH.647.392.758,48
'1924 23 3.524/1'13 229.532.72;).707,18
1925 28 3.875.611 25/1.385.234.3IH ,08
IJ n2G 30 4.092.850 344.1'15.859.149,30
'I!)27 (1) ;·l~1 4.024.74/1 ;:W8.460.080.9/H ,04

De vermindering van /1926 tot 1927 bedraagt 68./J09 stuks terwijl
hel verrekend kapitaal met ongeveer 24.344 millioen verhoogde.

Het gemiddeld verrekende bedrag pel' stuk, dat in '1926 84.077 frank
was geweest, is in 1927 ongeveer 91 048 frank geworden.

Bijlage 11 geeft de cijfers op voor de verscheidene karners in ,Iü27.

De ontvangsten in 'J ü27 (van 1 Januari
ning van de openbare schatkist

~ speciën
bedragen. t titels

~

speciën
de betalingen. titels. .

tot 31 December) voor reke-

Totale beweging
In '1926 was ze geweest

fr. 44./149.003.48'1,42
» /J 1.953.677 .G82,8n
) 44.002.780.407,3K

» 20.17 4.8HL4in ,8f)

fr. '120.280.278.009,52
» IJ 36.632.449A45, 77

De coupons der verschillende staatsleeningen, der Congosclmlden, der
Annuïteitenkns, der Nationale Maatschappij del' Buurtspoorwegen, der
ti tels van de spoorwegen overgenomen door den Staat, van het Verbond del'
Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade, van het Gemeen-
tekrediet, van de Nationale Maatschappij del' Belgische Spoorwegen, van
de Lloyd Royal Belge, der Nationale Vereeniging dér Nijveraars en

(1) Vau 1 Januari lot 31 December.

Thesaurie
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Handelaars voor het Herstel der Oorlogsschade, van het Paleis van
Schoone Kunsten, van de leeuing van het Groothertogdom Luxemburg,
uitbetaald aan de winketten del' Bank, zoo te Brussel als in de provinciën,
zijn ten getale van fr. 39.78t>.lH n,-

In H)26 hadden wij er betaald fi'. 87 .HH .H~2,-

Verschil in meer ,'00l' '1 D27. ft'.

Benevens het aanzienlijk getal uitbetaalde coupons, werden el', (lit,
jaar 7.424.81 D iutrestln-iefjes afgeknipt van de schuldbrieven dir df~
Staatskas in bewaring heeft, tegen t).0t)2.4G4 in Hl26.

Het past hier insgelijks te wijzen op belangrijke verrichtingen die
door OHS toedoen werden afgehandeld in uitvoering vau de vredestruc-
taten of de met vreemde Staten gesloten conventies:

iL) Itegeling, krachtens conventie van 4 October 1920, tusscheu de
Belgische en de Oostenrijksolie Hegeeringen, van de oorlogsachrerstallen
der Oostenrijksche niet gewaarborgde openbare schuld;

ij) Ver« isseling van de titels der Duitsche Staats-provincie-st ads- en
gemeenteleeniJ1gen, overeenkomstig de Ilnitsche wet van Hi Juli J !)2t);

c) Beguleering en hercouponeering van de ohligatiën del' Oostenrijk-
Hongaarsche spoorwegen, overeenkomstig het akkoord geslotell door
lusschenkomst der Gemeenschappelijke kas der honders van titels der
Oostenrijksche en Hongaarsoho schulden;

cl) Beguleering en hercouponeering del' obligatiën van allerlei Oosten-
rijksche en Hongaarscha leeningen, overeenkomstig akkoorden gesloteli
door tusschenkomst yan voornoemde gemeenschappelijke kas;

e) Betaling der coupons van de Bdgische schijf der Oostenrijksche
6 °(0 leening met waarborg, 11923-43.

Het saldo der loopende rekening van de Thesaurie,
was op 2öDecember 1927 . . fr. 08,98t>.988,97

Het gemiddelde cijfer waarover men dagelijks
beschikte was » 18.710.4ö4,27
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De voor rekening der Thesaurie afgedragen
openbare fondsen beloopen op 3'1 December 1927,» n.74n.6n2.150,53

Ze bedroegen op 3i December 1926 )) 17 .~H6.585.58t),t)3

Het batig saldo der Spaar-en Lijfrentkas, zit voor fr. 48.882.620,35 in
het algemeen saldo -der loopende rekeningen, dat in de balans v.m
1t) December '1927 is aangeduid.

De valuta die de portefeuille uitmaken van de Spaarkas, en de leeuingcn
voor rekening van die kas gedaan, staan in het actief en in het passief del'
Bank, op 2i> December 1927, voor. . fr. GG7.3G2.94G,8i>

Op 2:> October IJ926 was dat cijfer 0 0)) 3/li.59L'l29,47

De in 't jaar 1H27 afgeleverde accreditieven beloopen:
voor Brussel: aantal 7.622 in geld. fr.

» Antwerpen: » 2.737·» »
» de agentschappen: » 7 .290» »

~)70U2508'17,7 (j

~H.824.047,81
43.4'13.806,20

117.64H ))Samen fr. 122.863.G7 ;1,77

In 1926 hadden de afgeleverde accreditieven in
aantal, het cijfer bereikt van 23.G~H en Ul geld de
som van . . fr. 140.05G:352,37

Algemeene
Spaar- en

Lijfrentkas

Accreditieven

In 'IH27 \vel'dener10.71~~chccksuitgegeveJl voor fr. ;J .02709H.7~)8,28 Verlegde checks

betaalbaar in andere plaatsen dan die waar de rekening van den trekker
openstaat:

le Brussel werden er uitgegeven 5.890 voor
le Antwerpen » /1.::199))
in de agentschappen » 3.424))

744.467oi>G2,55
70.227.447,04·

':H3.276. 748,6H

. fr.
»

»

Up 25 December '1927 beliep het volle bedrag van de vrijwillige
·1 sito ' f 9 '"'°7 ')~'3 ()97 iJ)~'tepOslO s .1'. .i" .,);).0' , ...t)

De Dienst der Upen Bewuargevingen is in dat
cijferhegrepen voor » 4.223.917.95H,-

Vrijwillige
deposito 's
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Op 25 October 1926 lagen er III gezegden
dienst, waarden, voor. . fr. 4.69'1.543.188,-

Het aantal deponenten bij dien diens! telde op 25 December /1927,
H;,906, d. i. 2.537 minder dan op 31 December 1926.

Depenenten met een kapitaal van minder dan fr. 5.000 : 4.536.

De verschillende valuta-soorten zijn 4.389 in getal.

In het totaal bedrag van de deposito 's komt
Antwerpen voor met . . fr. 3.707.500,-

Gesloten- en open bewaargevingen hebben samen,
voor de periode van 26 October 1926 tot 25 Decem-
ber '1927, (14 maand) opgebracht . . fr. 2.409.993,28

Bankgebouwen De rekening {(Bankgebouwen ) staat in de balans van 25 December
'J H27, voor . ft'. 98.266.699,53

Materieel
en meubelen

Delging,
gebouwen
materieel

en meubelen

Voorraad papier
voor hetdrukken
van de bankbil-
jetten en voor

ander drukwerk

•
De rekening « Materieel en rueubelen » slaat U1 de balans van

2tl December 1927, voor. . fr. 4.854.838,15

De rekening {(Delging van bankgebouwen, materieel en meubelen » ~

waarvan de inkomsten omgezet worden in publieke fondsen, staat in de
balans van 25 December 1927, voor . . fr. 22.702.272,64

De som van fr. 3.206.527,90, die Je waarde vertegenwoordigt van de
cliché 's, de inkten en vooral het papier voor het drukken van de biljetten
en voor het ander drukwerk dat Je Bank bezigt in haar verschillende
diensten en agentschappen, staat in de balans onder de rubriek :
« Voorraad papier voor het drukken van de bankbiljetten en voor ander
drukwerk )).'



- 39-

De rekening ccBorgstellingcn » omvat de borgtochten gestort bij de Borgstellingen

Bank door den beheerder van de Bijbank, de disconto-kantoren, de
agenten, de deurwaarders, en de incasseerders. Die sommen bestaan uit
roerende en onroerendegoederen VOOI' een bedrag van fr. 22.870.~00,-,
dat voorkomt op actief-en passiefzijde van de balans.

".
j

De rekening cc Openbare fondsen » staat in de balans van 2ti Decem-
ber 1927, VOOl'. . fr. /166.940.12~,ti5

Ze omvat:

in Belg. schuld 2 ,1/2 t. h., een nominaal kapitaal van fr.
» (1 Ü reeks))) )
)) (2C ))))) )

» (3C ))))) )

)J (Nat. Herst.) ) »

» (Binn. premie 1920) »

J) (Consolidé /1921) ))
in Congoschuld 4 » 1906 ))
in obligatiën der Nationale Vereeniging der Nijveraars
en Handelaars voor het Herstel der Oorlogsschade. )
in obligatiën 6 t. h. Lloyd Royal Belge )J

)) 4 t. h.)) J)

))
').)

) 3
'I» o

» ~
)) ti
» G

in Annuïteiten 2 1/2 t. h.
) 3 ))
) 4 » ))

in Buurtspoorwegen 3 1. h. Januari-Juli »

) 3 JJ Mei-November J)

in Oorlogsschade 1923, ~ t. h. . »

in Nat. Maatsch. Belg. Spoorw. prefer. aandeel. 6 1. h. » \

in Spoorw. Leopoldstad-Katanga-Dilolo, aandeel. 7 t. 11. )J

Onze bankbiljetten aan toonder karnen in de balans
van 2~ December 1927, voor, met. . fr.

De biljetten in kas met »

Op 2ti December /1927 waren er voor . »

bankbiljetten in omloop

14.127.800
9.691.000

3~.000.000
6.460.200

/1~.OOO.OOO
28.834.000
32.~~4.000
11.286.~00

)J

23.07a.000
19.249.000
8.640.000

a2~.000
3.477.000

2~0.360
9.7 t ti.OOO
1.9~~.~00
2.~j14.000

83.404.000
1.000.000

))

/10.8/14.7~6.8~0
780.'162.400

iIO.034.ti94.4i)0

Openbare
fondsen

Bankbiljetten
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Op 31 Deoenther 1926 bedroeg het ft'. 9. 219.404.34~O.
Deze twee bedragen zijn onderverdeeld :

Op 31 December 1926 Op 25 December 1927 VERSCHIL

In biljetten van fr. 1.000 : 3.880.;')21.000 ,j·.2ïï .2'18.000 +- 896.'152,000
» 500 : 1,'10.168.000 668.H2.000 +- 19'1.944.000
)) )) lOO: 1,.:186.61,8.000 UOS.Hil3.800 +- 2f(1.80;'i.501l
» » so . 1,.82.067.mlO 1,83.2;'):;.6:;0 -i- 1.188.600

0.2[0. W4.3:;O IO.œUi!Jlt.{;'iO +- 81.'i.J90.JOO

De kleine biljetteu in omloop voor rekening del'
Thesaurie, krachtens koninklijk besluit vau 26 Octo-
ber 'J 926, betreffende de deelmunten, beliepen op
20 December 1927, de som van . fr. 734.907. :~6t;

Van ,1 Januari tot 20 December IJ 927 heeft de Bank uit den omlliop
teruggetrokken en te niet gedaan:

792.000 biljetten van 1'1'. 1000
173.000» » 000

110.870.000» » 100
0.020.000 » » 00

fr. H01.000.000
Il tiO.iWO.OUO
» 777.000.000
» '160.000.000

samen 116.860.000 biljetten voor.
in 1926 11.777.000 »

fr. 2.217.2öO.OOO
» 1.094.000.000

De twee totalen voor 1927, stemmen onderscheidenlij k overeen met
28,- t. h. en met 23,- t. h. van het gemiddelde getal en van het dito
hedrag der in den loop van het jaar in omloop gehouden biljetten.

Voor wat de biljetten van fr. 20 eu fr. 0 betreft, die in omloop zijn
voor rekening del' Thesaurie, heeft de Bank, in 11927, uit den omloop
teruggetrokken eu te niet gedaan :

2'1.870.000 biljettrn van fr. 20
:17.270.000») » ij

09.1 tiO.OOO » voor

1'1'.1:17 })OO.O()O
» 1186.370.000

fr. 62;·1.H7~.OOO
of 9/1 t. h. van het aantal en 8~ L. It. van het hedrag \:1.11 dell gemiddelden
omloop tijdens het jaar.
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net passief del' Bank, opvorderbaar door derden, op 2~ December 1027,
omvatte:

De bankbiljetten in omloop.

Het halig saldo der loopende rekeningen.

fr. 10.034.~B4.4~0,-
»

Sarnen fr. '10.H32. 712.~B1, 1H

Het actief omvatte :

De openbare fondsen der Bank en der reserve ft'.

Ilet metaal in-kas . fr. 3.M)2.~89 .620,07 t
De vreemde valuta » 2.420.402.~38~06 \

2~H.OOO.H20,:H

6.0'1 2.!W2 1~8,'[:'~

De portefeuille em-'clen op België Pli op het
Buitenland . fr. 2.K09.tj82.24D,37

De leeningen op openbare fondsen . « H>Ü.824.770,80
Schatkistbons (intrekking van de marken) . » IJ .970.000.000,-

Samen fr. 1L'180.3äO.098,66

Bijlage C wijst op de algemeene be\vegillg vau de verschillende ver-
richtingen der Bank, gedurende het jaar H:l27 (van ,1 Januari tot
2ä December).

Het -desbetrefJ'end cijfer beloopt.

In 1B2~ was het .

fr. 4·88947.800.389,06
» ;)60.9t)6.~t)~.ä84,32

Bijlage Chis wijst op de opbrengsten \'001' hel tijdperk van 2H October
1H2G tot 26 December 1[927 ('14 maand).

De algemeene onkosten van liet beheer le Brussel, in het Bijhuis te
Antwerpen en in de agentschappen, bedroegen voor het tijdperk van
26 October '1926 tot 2~ December '1H27, fr. 42.B79.17~,~4.

Bij hoogervermeld cijfer moet worden gevoegd : hel zegelrecht op
den biljettenomloop en de begiftiging Yan de voorzienigheidsinstellingen
der bedienden of andere instellingen te hunnen bale.

Balansvan
passief en actief

Algemeene
beweging

Algemeene
onkosten
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Die laatste uitgaven komen voor 111 de « Winst-en Verliesrekening»
van de twee semesters en beloopen samen fr. J 6.M12.ö3ö,8H (voor
114 maand).

De netto-winst voor het eerste halfjaar van 2G October '1926 tot
'2ö Juni -19'27 is dus fr. 87.609.'279,08 geweest.

De verdeeling er van, gedaan door den Algemeenen Haad, luidens
art. 38 der Statuten stelde het dividend op fr. 89,74, betaalbaar met
70 frank, vrij van lasten.

De netto-winst voor het gedeelte van het tweede
halfjaar (van 26 Juni tot 20 December) bedraagt fr. 28.206.9tJ9,70
en het den aandeelhouders toegekende deel bedraagt fr. 67,30 pel'
aandeel, betaalbaar, vrij van lasten, met ö2,00 frank.

Voor de twee semesters heeft het aandeel dus
opgebracht

Met bijvoeging van het deel dat het aandeel
bekomt in de verhooging der reserve, ttz ..

beloopt de volle opbrengst .

De winsten aan de reserve toegekend, bedragen

fr. ;107 04,

» 20,9J

fr. 182,9ö

fr. 0.181.623,92

De rekening der reserve komt in de balans van 2ö October 1926,
voor, met

l\'letbijvoeging, bij die som, van hoogervermeld
deel in de winsten, ttz.

fr. 61.101.974,73

» oiJ 8'1.623,9'2

fr. 66.283.ö98,65bekomt men een bedrag van
dat voorkomt in de balans van 25 December 11927.

Op 20 December 1927, bestaat de Portefeuille van de reserve nit Bel-
gische valuta, ten kapitale van . fr. 64.060.794,76
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Voor de tijdruimte van 2(-) October 1926 tot 2B December 1927,
heeft de Thesaurie ontvangen :

's Staats deel in de winst (art. 38 der statuten)
Het abonnement op den biljettenzegel.
's Staats deel in de opbrengst der deviezen .
lIet product van het discontoen de leeningen

boven de 3 IJ 12 °10
Samen

ft'. 26.'11B.384,61
)) 1:i.406.73B,89
)) D8.G82.B37,41

)) 24.472.903,09

fr. 162.737 .BO/J,'-

Overeenkomstig de art. 29 en 30 van hel koninklijk besluit d. d.
2B October 1920 en van het koninklijk besluit d. d. 26 October ·1H2ü
aan verplichtingen en vergoedingen geregeld. fr.;f 8.4G2.B94,87

In ons Bijhuis te Antwerpen, bedraagt het cijfer
van de gedisconteerde wissels op België . fr. 700.096.073,02

In '1926 was dat cijfer . )) 840.27B.923,1::>
Het bruto-product van het disconto ontvangen

van J Januari tot 2B December ;1927 bedl'aagt. ))

In '1926 bedroeg gezegd product. »

H./173.767,41
10.793,688,99

Het aantal loopende rekeningen dat op 3'1 Ilecomber d920, 320 was,
is 309 op 2B December 11927.

Die rekeningen liepen in 11926, over. ft'.
In 1927, over ))

De gemiddelde kredietsaldo 's per dag waren:
voor 11926 »

voor 11927 ))

Op 3;] December 11927, vertegenwoordigden
de leeningen met verpanding vau openbare
fondsen, de som van ))

Op denzelfden datum wezen de vrijwillige
deposito 's op eene som van . »

28.'137.1 BB. 2/1B, 7 3
2B. 746.727.032,89

4B.343.663,24
3/J .34·/l.67 4,68

8.000,-

3.707.BOO,-

Deel
en ontvangsten
der Thesaurie

Bijhuis
te Antwerpen
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Bijlage E wijst op de disconto-verrichtingen op België, gedaan door
de Disconto-kantoren del' Bank. I

Bedoelde kantoren hebben in den loop van het
jaar J927, 098.412 effecten gediseonteerd, voor
eene som van fr. 2.7H4.H1.668,03

In ,1926 hadden ze 738.809 effecten gedis-
conteerd voor eene som van . » 4-.040.'1'12,208,2'1

*
* *

Zijn gewoonte getrouw, heeft OIlS personeel Tilijk gegeven van onver-
droten ijver en toewijding: het verdient allen lof, Gij zult el' mee akkoord
gaan dat wij, binnen de grenzen onzer balans, er over waken dat onze
ambtenaren, bedienden en werklieden eene betrekking blijven hekleeden
die zoowel met huu onbetwistbare verdienstelijkheid, als met de levens-
vereischtcu in verhouding staat.

** *
Bij toepassing van art. 2 van het, statuut, hebben wij beslist te

Moeskroen een nieuwagentschap del' Nationale Bank te vestigen.

*
* *

In uitvoering van de door de buitengewone algt'met'ne vergadering van
J 311 December 'L926 getrofl'en beslissingen werd het liedrag van ons kapi-
taal van 00 tot 200 millioeu frank opgevoerd.

Oe bij art. 6 van OIlS statuut voorziene uitgifte van 00.000 nieuwe aall-

deelen heeft een levendigen hijval genalen. De oud aandeelhouders
hebben niet nagelaten gehruik te maken van het voorkeurrecht dat hun
werd voorbehouden tot beloop van 20.000 titels. Op de overige, het
groot publiek aangeboden 20.000 titels werd verscheidene malen inge-
schreven. Deze verrichting werd vastgesteld op de buitengewone
,dgemee,w vergadering van 2fl" April 1927. Diezelfde vergadering
heeft den Heer HENRI FABll! aangesteld om, ter vervangmg van den
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Heer Om:R LEPBEU\, overleden, het ambt van bestuurde!' waar te nemen:
de Heel' LÉoN GlJJI\OTTE, werd tot censor gelwzell om het mail/Iaat vnn
(1('11 ontslaggever den Heer POL Bot:L le voleinden.

Bij koninklijk besluit van J ~i" Mei /19'27 werd dt, lh'rr' Bestuurder
IIENIU Fnnu henoemd tot onder-gouverneur van ons instituut.

ne gewone algemrellc yergader'ing van '29" Angllstus ,1927 heef! (If'

Hoeren GlJSTHE TIIASENSTEB, GEOIIGES LALOli\ ('U ALBEnT KUEliLINGEft luI

regellt herkozen voor €eJlell termijn vau drin jaar, dip lngaat na di'
yel'gadering van hedeu : het mandnat vau censor V;III (If' Hcercn AI\IH\I;

SI~fONIS, LoUIS BOEN ('H LI::ON (;'I.I\OT'1'E werd OH(lf'l' rlezelfdr- vonrwanrden
vernieuwd.

De Iieçenienraad :

HENRI FABRI, Ondcr-Uoucerneur,

J ULIEN LIEBAER 1',

EMILE FHANCQIH,

GEORGES THEUNIS,

FERDINAND CARLIER,

GU:-;TAVE 'l'RASENSTER,

ARMAND SOLVAY,

FLORIlIlONU HANI\AR,

GEUIWES LALOUX,

CÜ:lIŒNT SWOLFS,

ALBERT KREGLINGlm,

LÉOPOLD FRATEUR,

ERNEST MARTEL,

RENÉ TILMONT,

PAUL VAN ZEELAND,

Ik Gouoerneur,

LoUIS FRANCK,





VERSLAG
DOOR HET COLLEGE DER CENSOREN

MIJNE HEEHEN,

Vooraleer U over de ons toevertrouwde opdracht verslag uit te brengen,
zijn wij el' op gesteld den heel' HENlH FABHI, door Z. M. den Koning tot
het hooge ambt van onder-Gouverneur benoemd op 13 Mei '1927, van
harte te feliciteeren. 't Is ons een aangenamen plicht hem dank te zeggen
om de welwillendheid waarmede hij zijne financiéele Jcennissen en ZIJn
rijke oudervinding ten dienste van ons Instituut stelde.

*
* *
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M l1i\ E HEEHEN,

Wij hebben de eer U rekenschap te geven over het uitoefenen van het.
mandaat dat wij, krachtens de wettelijke en statutaire voorschriften
waaraan ons Instituut onderworpen is, tevervullen hebben.

De balansen alsook de winst-verliesrekeningen, afgeslotl'n op ~t) .Juni
en op 2t5 December 1H~7, hebben wij met de meeste nauwkeurigheid
onderzocht. Die documenten dragen onze volle goedkeuring weg. daar
de gegevens die erin voorkomen met de cijfers der algemeene 1l0eJ\-
houding nauwkeurig overeenstemmen. Voor de periode van 26 October
1926 tot 20 Juni 'i927, d. i. 8 maand, beliep het bruto-dividend
fr. 89,74. Bedoeld dividend werd den /J" September 1927, na afhouding
der belasting, met fr. 70 netto betaald. Voor het tweede halfjaar van H)27,
bedraagt het dividend fr. 67,80 betaalbaar op /1 Maart /1928, met
fr. 02,00, onder afhouding del' fiscale lasten.

Het deel van de actie in de verhooging van de reserve wordt op
fi'. 20,91 geschat.

Ook de door het Beheer der Bank opgemaakte gewone en buitenge-
wone begroetingen hebben wij na grondig onderzoek, goedgekeurd.

Het toezicht dool' ons, in den loop van het dienstjaar uitgeoefend,
heeft ons tot de overtuiging gebracht dat onze verscheidene departe-
menten uitstekend geleid worden en onberispelijk werken. Het personeel
verdient daarvoor levendigen lof.

*
* *

né gebeurtenissen van het verlocpen jaar hebben bewezen dat de
munthervorming de gelukkigste uitwerksels heeft gehad. De handels-
verrichtingen kunnen voortaan in volle zekerheid worden aangevat en
de geesten zijn op dat gebied van eene gl'Oote bezorgdheid bevrijd.

Sedert meer dan één jaar reeds doet de stevigheid van den Belgisehen
wisselkoers, ons land eer aan.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen onze prijzen niet op het huiten-
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Iandsche peil komen en dat vermoeden komt de ontwikkeling van onzen
handel met den vreemde, wien de mooiste verwachtingen zijn weggelegd,
wis en zeker te baat. Onder dat oogpunt mag men zich verheugen in het
feit dat er in vele landen reeds, zich eene beweging begint af te leekenen
ten voordeele van de vermindering del' toltarieven. Dezer verveelvoudiging
verlamt den internationalen ruilhandel en berokkent aan de volken die,
zooals het onze, op den ui tvoer hunner producten zijn aangewezen, groote'
nadeelen.

Benevens haar metaal in-kas, dat in den loop van het jaar steeds aan-
gl'Oeide, is de Bank in bezit van een aanzienlijke massa vreemde deviezen.
De dekking vau den biljettenomloop stelt ons in staat aan alle mogelijke
gebemtenissell het hoofd te bieden; ook de stand onzer munt biedt
volstrekte gerustheid. Indien de Natie matigheid en zuinigheid in acht
neemt, zooals de Regentenraad het als hoogst noodzakelijk, heeft vOOI'ge-
houden, en waarop ook wij op onze beurt wijzen, dan mogen wij voor
het land eeH nieuw tijdstip van welstand en expansie te gemoet zien eH
ten volle vertrouwen in de toekomst.

Het College del' Censoren :

BARON DESCAi\ll'S,

MAX HALLE'!',

BURGGR. ANDRE Sll.\WNIS,

PAUL DE GROUX,

ERNEST VAN ELEWIJCK,

LOUIS BOEN.

MODESTE ROISIN,

ALEXANDRE 'l'HEUNISSENS,

LÉON GUINOT'!'E.

De VOO1"Zittei'

EIJGENE fiE IlE~IPTINNE.
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BIJLAGE
A.

i\.C'I'IEF R\LA:\S OJ!

I k \ GOLld . . . , , , , , . . ' , , . . . '
n as . . Î Wissels en beschikbaarlieden goud op het huilenland

Deelmunt en allerlei ...".. '
Portefeuille effecten op België en op het bultenland '
Voorschotten op Belgische openbare fondsen. . . .' . "
Belgische scha.tktstbons.Ysalrlo van hel. den Staat vcrschoten bedrag voor

illll'ckkilig rluitsch gelei) Ic delgen volgeus koninklijk besluit d. cl. 'li; Oct. 1926
Openbare fondsen , . ,

)) » V;1ll cie reSOl've dor Bank... .,
» rekening YOM delging yan hallkgeü" rnater. en mohilair .

Waarden der voor-zäening-sînstellfng en ,
Bankgebouwen
Materieel en mobilair, . . " ..
Voorraad 1'001' druk van hauknoten en ander drukwerk,
Verworven of te ontvangen intresten . . , ',' . . ,
Gewaarborgde of te verzilveren waarden (ad. 34,del' statuten)
Ter inning op loopende rekening afgegeven wissels '

on DEllERENINGEJ\

Thesaurie: 1'0 l'[(',1'1'u ille Cil allerlei .,.
)) .Ouenbare fondsen in bewaring .
» ,\llel'lni niet uitgcgc\'nn waarden
» ln duitsch geld, ,
» ZilveI'JlletaàlilllJel\';lI'illg

Allerlei bewaarhoudingen , ",
Onderpanden van leeningen VOOl' l'ekenillg yan Bank en Spü<1l'kas,
Allerlei borgtochten " ",'.......
Algemeene Spaar- en Lijfrentkas onder des SInals waarborg: Allerlei

waa l'cIen ' ., ", .. ,,'.......
Nationale Vennoot. voor Krediet aan de Nijverheid: Allerlei waarden

1.606,640.563 77
8,693.661.714 06
9.481.28UiOO »
7.634.;';78.490 62

20t482,449 70

3.22:3.200.630 37
2.187.8;;8.202 03

6.4ï!.J.,i38 9'2
2,40fî.332.266 60

13U79.80:î 47

2.000.000.000 »
1;)[-\.'163.091 44

GL7ïti.33tl 76
J9.19~;'8ï1, 96
1,6,366.767 37
98.:166.G99 :')3
1,.8;';4.838 1;;
2.936.:'):;;' GL
;'>'21.3.21)0 31
;'j.928.9i9 34

2Uj73.J;;9 so
JO.378.G~i'".89;'i 36

!"."o.r"ws l'
1I..9()ï .013.382 47

i6.1:l/ .Mi6 03
2:1.6:10.;;00 ~

,",29,J4Lii33 LI
J .i12~).OoO,ï91 3;';

tH.8lï .686.2ït1 1,7

In kas. \ (;OLld . , , , , . , , , . , . . . . . •
. I Wissels ell hcschikbaarhcdcn goud op het buitenland

Deelmunt en allerlei. '" '"
Portefeuille effecten op België 011 op Ilot buitenland .
Voorschotten op Belgische openbare fondsen. ' . . . . . . . .
Belgische schatkistbons (saldo van het clenStaat verschoten bedrag voor

i nl.ruk k ing duilsch geld) le delgen volgons koninklijk besluit cl. d. 25 Oet.1926
Openbare fondsen, '...

» » 1':\Il dn reserve cler Bank. ..,...','.
» » van de delgingsrekcning l'ail gebouw, mat. en mobilair .

Waarden der voorzieningsinstellingen .
Bankgebouwen. .,
Materieel en mobilair. . . .
Voorraad voor druk vau banknoten ell ander drukwerk .
Verworven of te ontvangen intresten. ..,.,.
Gewaarborgde of te verzilveren waarden (:1I't. 34 ciel' statuten)
Ter inning op loopende rekening afgegeven wissels. . . .

OIlDELlEKENINGEi\

( l'ortclcuille en allel'lei. .
Thesaurie. J Openl?al'e fondsen in bewaring

) In duitsch geld . . . .
r Zilvermetaal ill ];uw:,H'ilig

Allerlei bewaarhoudingen .. ..'.....'.
Onderpanden van leeningen 1'001' rekening l'ail Bank en Spaarkas.
Allerlei borgtochten . .. . . , . ,
Algemeene Spaar-en Lijfrentkas onder des Staats waarborg MIerlei

waardon

1.314.86.'>'728 30 ~
9.698.623.239 03 IS Sl'~ t.i : 9"0 ....7.634.;';78.490 62 '. )C!.,H. U :X)

217 .377 .502 60
9.737.3;';3.907 2.)

83.305.293 89
22.870.500 ~

667.362.946 85

3.:m ..'iS9.G20 07
2,420A02.;'i38 06

L988.m19 !',7
2.8()!l,;'j3~,2,W 37

]:,;6.82{,.770 85

uno.ooo.OOO »
J6li.!HO.l2:; :\J
GLOm.794- 7(j
2il.G92.773 96
W.6/J.2;);) 4'{,
98,26G.U99 1i3

Ul;'j",.83S J t)
:'\,20lUi2ï 90
;;.:lJ 2.028 3/
;;,908.G22 98

J8Jl'i7.n93 ~

lU91.329.8:n ',,6

40. 7G7.667 )536 »



25 Juni 1927 1·.''-SSI.~F

Kapitaal. .
Reservefonds.. .,. .

\ tot op heden uitgegeven
Banknoten '/ in de kassen berustend

in omloop. . . . . .
Loopende rekeningen; thesaurie . .

» bijzondere. . . . . .
Delging van bankgebouwen, materieel en inohilair.
Voorzieningsinstellingen . .. . .' . ..'
Afgevers van effecten te innen ten bate van hunloopende rekening.
Intresten en herdisconto .' .. . .

Cijns- ~ OPbrel.lg;;t van 1.l8.t discontoen del' loeni.nge..n hove.Il (Jo ;31/2 %
verplicht. Zegolrecht op hel papieren geld in omloop . . . . . .

aan 's Staats deel ill de ouhrengst der deviezen . . . . . .
den Staat »ill dowinsten (art. 38 der' statuten) . . . .

Uit te reiken dividend.

OlUlF:llEIŒNINGEN

l'orlelcuille en allerlei . .
Onenbaro fondsen in hewal'iJlg

Thesaurie.? Allel'I.lü l..liet Ui.t.g.egevenwaarden .
fil duitseh aeld . .
Zilvermetaal iuhewariug

Deponenten : allol'Iei bewaarhoudingen . . . . . . . . . . .
» onderpand, van leuning voor' reken. van Bank Uil Spaarkas

Allerlei voor hunne borgtochten. . . . . '. .
Algemeene Spaar-en Lijfrentkas onder des Staals waarhorg ; Allerlei

waarden . . . . . . " ..
Nationale Vennoot. voor Krediet aan de Nijverheid; Allerlei waarden

.....
10,107.806.850 »

832.766.500 »

80.139.734 36
:mO.5:;6.831J 27

. . . . I
16.~27 .770 29 )
7.3(B,HiJ'{4 ~

:î0.;;6L923,{8 ~
14.923.076 92 )

1.606.640..')6:3 ï7
8.693.661.714 06
\H81.28UOO »
7.634.578.490 62

204.482.449 70

200.000.000 »
Ci4.062.902 68

. . . . . .
0.275.040.3;-:>0 »

630.696}j(i{ 63
20.69G.L'i9 22
1,.7.17U:i31 98
2l.!ml.1·'l9 so
12.085.023 28

25 December 1[J2?

89.iI80.48G 13

17.91,8.717 94

Kapitaal
Reservefonds .. .

Î lot op heden uitgegeven.
Banknoten 'I ill de kassen berustend .

, ill omloop .
Loopende rekeningen; thesaurie

» hijzonderc . .. .
Delging vau bankgebouwen, materieel en mobilair,
Voorzieningsinstellingen. . . . . . . . '. .... ..
Afgevers van effecten te innen ten bate van hun loopende rekening
Intresten en herdisconto . " .

Cijns- (Ophl'engst van disconto en leeningen boven de il 1/2 %
verplicht. l Zegelrecht op het papieren geld in omloop . . . .

aan J's Staats deel in cie opbrengst ciel' cleviez.en
den Staat ( » in de winsten (art. 38 der statuten)
Uit te reiken dividend voor 2" semestre 1927

OItDEREIŒNli\GEN

I Portefeuille en allerlei
Thesaurie.) Openhare fondsen in bewaring.

l In duitsch geld. :
( Zilvermetaal in bewaring

Deponenten; allerlei bewaarhoudingen . . . . . . . . .
» onderpand. van leening. 1'001' reken. van Bank en Spaarkas.

Allerlei voor hunne borgtochten.
Algemeene Spaar-en Lijfrentkas onder des Staats waarborg": Allerlei

waarden

.. .
10.814.756.850 »

780.1G2.400 »

98.985.988' 97
799.132.152 22

7.94ti.132 80
(j.102.020 45

48.117.61393
[U92.307 G9

1.3J4·.865.i28 30
9.698.623.239 03
7.634-'178.490 62

217.3i7.502 GO

10.378.65'..893 36

(" .6'0.6H.;rR l'

14.967.0[;3.382 'ti
76.1.'îU5G 03
22.620.:JOO »

'.29.fi44,;'i33 '[1
1.323.O:JO.791 3(i

54.817 .G86.276 47

200.000.000 »
GG.283.:î98 65

10'()3!,.;19.4-,450 x

I 898.H8.Hl 1\)

I
(
)

22.702.272 64
49.893.;)2.'5 03
18.077.993 x
14.84LH3 G2

73.3:î7.074 87

13.4Gl.;i38 4G

11.391.329.837 46

(18.8W."'.960 'l5
9.737.3;'13.997 2.)

83.30;').293 89
22.870.500 »

6(j'i.3G2.94G ss

40.767.667.536 »

BIJLAGE
A.



BIJLAGE

B

I-,,\srl'I~l' SamcllvaLling dm' ,VI:'\ST-EN

Aan disconto België en Buitenland: hertlisconto ol' 'l,) .luni 1927, LeIlrussel,
in hethijhuis te :\nlwel']lell ell in de agenl.~('haprwn ...

» Leeningen op openbare fondsen: herdiscoufo op 2.'; .Juni I()27, Ie
, Brussel, in het hijhuis te :\lltwel'pelll~n in de agentschappen

)l Algemeene beheerkosten : to Brussel. ill het hijhuis te Antwerpen en

in de agentschappen.
» Voorzienip.gsinstellingen: toelage .

(J~nl ill rie winst
>J Delging der- waarde van bankgebouwen, materieel en mobilair

» Cijns-
verplicht.

!!-ap.
den Staat

\ Opln'ellgst van disconto Cil leeulngen hoven de 31/2 o.'u •

) Zegelrech] op hel papleren gelei in omloop ..

( 's Slaals deel in de opbrengst del' deviezen .

» winsten (art. 38 del' statuten)

Aan Reservefonds: aandeel der reserve in cie winsten. . .
)) Deel VlLnhet per-soneel in de winst. . . . .

U~t te reiken j' 200.000 aandeolen, aan fr. 4-0,-, lste dividend, tegen 6 % 'f.; jaars ./ (1)
\\'III8tl'n ond' I 200.000 aandeelen, aan 1'1'. {9,H, 'l,Le dividend . . . . . . .1

(l) !\Or:pOII Y;Ln 1'1'.89,H, helaulhanr met 1'1'.70,- (holasritursvri])

12.054.377 gt;

30.6L'; 33

23.120.08:') 28
1.6S6.i;00 »

~
2.!,9J.26{ 61

804.764, 61

I J .:';00.000 »

16.527.770 29

~

7.36-1.71;'; H
89.380.486 13

50.564.923 48
H.923.076 92

I 2.960.927 Ut;
U7L7U1 16

8.000.000 »

9.U48.7l7 94
n.948.H7 UI,

UiO.W8.297 35

Sruneu'vrrlling der \VL\ST-El\

Aan disconto België en Buitenland: herdisconto op 2:5 liecember 1927, te

Brussel, in hef bijhuis te Antwerueu en in de agentschappen
» Leeningen op openbar-e fondsen: herdisconto op 2;\ December 1927, le

Brussel, in het bijhuis te Antwerpen en in de agentsohappen
,j Algemeene beheerkosten : te Brussel, in ln-thijhuis te Antwerpen en ill

cie agentschanpen .
» Voorzienip.gsinstellingen: toelage

deel in cie winst
» Delging der- waande van l)ankgebouwen, materieel en mobilair
» Cijns- ) Opbrengst \::lIL disconto en leeningen bov en de 3 -1/2 0/0

verplicht. Zegclrcch! op het papleren geld in omloop
aap 's Staats eleel ill de opbrengst del' deviezen

den Staat » winsten (art. 38 del' statuten)

Aan Beser-vefonds : aandoel der reserve in de winston.

)) Deel van het personeel in p.e winst
lJ~t te reiken \ 200.000 aandeelen, aan fL·. ilO,-, Iste dividend, legen 6 % 's [aars.] .)
wmslen om\" I 200.000 aandeelen, ann ft'. 37,30, 2~c dividend. . . . . . .1(1

(I) Koepon van tr. 67,30, betaalbaar Illet. [I'. ;\2,50 (belastingsvrii]

14.775.68" 10

6B.n>u ;;2

19.5BU.OUO26
'1.43U.300 » I

222.06U ijU Î i.661. 36U liU

I 2.000.000 •
7.9'.·;).-132 80
6.102.020 45

48.H7.613 93 73.3:57.074 8i

11.192.307 69
2.220.695 9i

1.110.34i 9U
6.000.000 » {7 .46Li:i38 46

13.4GUj38 46

128.1H 1.560 i6



VERLIESREKENING, van 26 Octave?" 1926 lot 25 .Tuni 1927 Bl\.1.'EN

Door disconto België en Buitenland,' bruto-opbrengst Le'Brussel, in hel
bijhuis te Antwerpen en in de agentschappen . . . . .

)) Inningsrecht. op wissels overhand. d",titularis. van loop. rekening.
)) Leeningen op openbare fondsen: ontvangen intresten
)) Winsten op verzilverde titels en intresten ontv~ngen of verwor-

venva:~ af26 Odobe~ 192610t2!):r~lii ·{927··. . . .
)) Kas: Rechten op Bewaarhoudingen . . . . . . . . . . . .
)) 's Staats ver-plichtdng en en uitkeeringen (art. 29en 30 van hel. K..B.

c!.cl. 2ti October 1926 en K. B. cl. cl. 26 October 1926) . . .
)) Allerlei winsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» Inningen van in vorige boekjarengedelgde schuldvor-der-ingen. ,

120.000.619 60
290.740 94

8.360.6ti9 48

!Ù73.34278
1.272.777 74

1O.3ti3.867 01
111.tiOI 34
. 94,788 46

ltiO.4tj8.297 31>

VERLIESREKENING, van 26' .Tuni tot 25 December 1927-
Door disconto België en Buitenland. bruto-opbrengst I.e Brussel in het

bijhuis te Antwerpen en in de agentschappen . . . . .
)) Inningsrecht. op wissels overhand. dl'titularis. van loop. rekening.
» Leeningen op openbare fondsen: ontvangen intresten . . . . . ;
» Winst. op verzilverde titels en intrest. ontvangen of verworven

op openbare fondsen . . . . . . .
)) Rechten op Bewaarhoudingen . . . . . . . . . . .. . . .
» 's Staats verplichtingen en uitkeeringen (art. 29 en 30 van hel K. IJ

rI. d. 2;) October J926 en IC B. d. cl. 26 Octoher -1926).. .
)) Allerlei winsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» Inningen op in vorige boekjaren gedelgde schuldvorderingenen

lOUil9.2030:;
23·U61> 36

ti.57ti.340 88

. 9.100.634 34,
{.137.21t> 54

8.108.727 86
92.70058
3.573 lti

128.H1..'î60 76

BIJLAGE
B



Tabel met de BEWEGING DER VERRICHTINGEN

Ù~ 1927 (van 1 Januari tot 25 December)

BIJLAGE
C

VERRICHTINGEN
BEWEGING

DER
VERRICHTINGEN

Disconto del' efleclen op België

Inning der effecten
op België ~

voor rekening de!' Bank .

voor rekening van titulurissen
van loopende rekeningen. .

Valuta op het buitenland. In- en uitgangen

Voorschotten op publieke fondsen en terugbetalingen

Loopende rekening der Thesaurie (tilels en speciën)
(van 1 Januari tot 31 December)

)) der Spaarkas.

)) van het Gemeentekrediet

)) van particulieren le Brussel.

'! » le Antwerpen

in de agentschappen

Accreditieven afgeleverd en betaald

Verlegde checks ))

Vrijwill. gedane deposito 's. Algem. beweg. ove!' in- en uitgang

Portefeuille der Spaarkas. In- en uitgangen.

Leeningen op publieke-îondsen VOOI' rekening der Spaarkas
(leeningen en terugbetalingen)

SAMEN • Ir,

4.404.680.012,77

3.637.831.376,94

608.895.128,20

27.074.H6.3W,36

1O.793.831.917,!'i2

120.280.278.009,52

5.705.069.902,81

1.600.848.814,21

141.412.776.341,69

25.746.727.032,89

36.733.847.241),29

21,6.727.684,09

2.031.820.01)4,39

56.714.891.713,97

1.546.81)3.768,27

387.\)7:).070,14

438.947.800.389,06



Tabel der OPBRENGSTEN

can 26 Octobre 1926 tot 25 December 1927

VERRICHTINGEN

Disconto der eûecten 0/1 België

Inning del' effecten voor rekening van titulari«. van loop. reken.

Waarden op den vreemde

Voorschotten op' Belgische openbare fondsen.

Winst op verzilvering van titels en ontvang. of VCl'WOI'\'. intrest.

Loopende rekening van hel Gemeentekl'cdieL

Vrijwillig gedane deposito 's.

Allerlei winsten

Inkomsten van in vroegere bedrijlsiaren gedelgde schulden.

's Staals verplichtingen en uitkeerineen

S"m:N fr.

BIJLAGE
C (bis)

PRODUCTEN.

27.297.874,02

524.906,30

53.372.074,53.

7.443.967,06

19.073.977,12

41.436,83

2.409.993,28

162.761>,09

98.361,61

18.462.1>94,87

ill8.281.91l0,71





UIT DE WEEKSTATEN verschenen in het «Belgisch Staatsblad» in den loop van 1927

(in dui::enden)

DATUMS
Goud

IN-KAS --,-
Wissels en

beschikbaarbed.
goud op

het buitenland

Portefeuille

effecten

Voorschotten
op

belg. openb.
tandsen

Belgische
Schatkistbons

aflosbaar
volgens

Koninkl. besluit
van

25 Oct. 1926

»

9.il66.723

LOOPENDE REKENINGEN
(1)

Thesaurie I particulier·1 Samen

Totaal
der

verbintenis.
op zicht

BI.JLAGE DOmloop

6 Januari 1927
IS »

20 »
'li »

il Fehruarl .
'.to ))
J ï »

2~ »
:) Maat't

10 »
n ))
'li »
31 ))

7 :\ pril
II. »
21
28 J)

;'j Mei
12 ))
J9 ))

~;) »

2 .Iun.i
9 »

J6 ))
23 »

7 Juli
1{ »

20 ))
28 ))

i· Illgustu,;
Il »
-18 ))

1 September
8 ))

15 ))
22 »

29 »

6 October
IS ))
20 »
27 »
3 Xoveiuber
8 »

17 ))
2{ »

1 December
8 })

lil »
22 ))
29 ))

Jaarlijk. gemiddelden

3.101.232
H01.232
il.101.GG6
;J.]08.2:')7
;3.114.214
3m.798
3.120.3W
3.J22.27G
3.132.7G7
8.1'.8.1,98
Hil8.764
8.IG8.ilI9
HGI,,085
HG".i)'j9
3.17l.70-1
3.Ji2.448
8.172.9l7
3.1i8.88!,
:1.191.828
8.J!J7.628
8.198.004
3.198.81-1
8.219.:')(,1
8.220.2i.lG
8.220.712
8.22H37
8.2':13.tltiG
8.228.960
8.22:'),1;')9
3.280.768
8.2·1.8.976
8.27':1.8:')1
3.290.709
8.2U1.J67
8.'291.895
8.296.0711
3.881.G82
8.88.'i.m9
8.872.09il
8.872.88-1
8.i}ïG,989
H13.0.~8
8.418.917
8.4il:).528
8.t,:'îil.G71
8.498.889
8.49".951
8.;-;85.169
8.~l84.990
8.t:;72.026
8.il92.15:)
8.il92.784

2.841.681
2.272.214
s.ns.eos
2.114.461
2.1:)4.080
2.099.590
2.12:3.1,.:'i7
2.12G.3:38
2.18;i.l G1
2.lill.:;00
2.0il2.G90
2.00{·.Oil
2.079.56G
2.072.292
2.1:'l0.1H
2.1;', L9.'jG
2.1:'m.845
2.H1.792
2.H2.122
2.08fU8G
21fi2.78.ï
2.220.87:;
2.Hll.2GG
2A7U:38
2.188.81,2
2.219.:39G
'2.2:3G.tm3
2.288.1:';7
'2.2'29.7G;'l
2.2'20.:328
2.22-i.789
2.24G.962
2.22:3.929
2.221;.889
2.28il.;);m
2.812.187
2.84;).G08
2.:328.8"·il
2.:328.74-::1
2.29G.197
2.:319.92:3
2.28'<.1.72
2.:31.1.23:';
2.266.196
2.259.985
2.2W.409
2.187.918
2.188.222
2.200.088
2.812.404·
2.388.6m
2.623.29il

2})7 5. m;:;
2.:'i24.79G
2.449.839
2.389.4.79
2.416.G3a
2.392.818
2.369.0;)8
2.1,0::;.637
2.Mm.G89
2.444.{24
2.iJ84.636
2.834·.738
2.26iLi;'j;';
2.839.102
2.MH.080
'U26.770
2,,138.176
2.:326.Mj;1
2.8;;;;.8:;2
2.8H.9'W
2.~':1;';.808
2.397.882
2.1,17.70:';
2.390.GGO
2.430.0:l8
2.il66.800
2.376.176
2.411.35il
2.337.668
2.840.728
2.297.1,02
2.8G2.1!'î2
2.32G.9;'JO
2.3:ï3.824
2.39:;'622
2.4":3.6GG
2.487.721
2.51il.910
2.il2:U34,
2.420.108
2.51'1.615
2.!'î84.4.m
2.i;93.1H
2.4,79.848
2';)()7.018
2.541.-1O!'î
2.;)44.677
2';)30.048
2}i83,3:l2
2.706.548
2.724.518
2.927.89G

'180.iliO
160.921
14H80
11,0.602
144.1;);';
I27.971
169.476
t3;').,168
137};80
105.a:3:3
I24.:';01
113.:34'1
2:'-;8.:;04
t68.;)a!,
1ï4.949
IH.:i22
14Vi9t;
197.872
'166.287
167.076
144.2;';-;
171.892
140.708
160.986
126.9G:)
20U)27
167.899
!G3.307
14,'>':>76
'1:'î2.869
245.719
190.637
207.88l
189.917
20:'-;.2iiG
lia.8H
202.024,
176.425
191.376
2G2.32;';
194.641
Hi5.GGt-;
170.471
249.086
225.0G6
-181.813
144.813
203.31il
1!'î8.136
J54.4.'î6
150.789
174,.917

1.970.000

»

9.100.01;';
fJ.J 3G.i88
9.O:i1.:'l:J2
a.07ï .27a
fJ.IG8.204
9.20G.!56
9 .:HH.002
9.H;'U120
9.24:'i.734·
!).258.784
9.118.13;-;
9.091.246
a.3G8.143
9.890.414
9.428.309
a.322.782
9.3!jO.980
9.420.:i91
9.1.;';8.276
9 29,H26
9.808.088
9.41 2.07:1
9.378.990
9.il3G.lil:;
9.21,.8.30il
0.:l81.68D
9 .r;07 .f)10
9.603.71,:';
D,I,%6'21
9.1)83.017
9.G62.340
D.ï3UiI,
9.64Ci.(jtiD
9.6:31.079
9.865.717
9.86'..9'.3
9.939.741
9.81:3.071"
9.98Ui20

Hl.029.12ii
Iü.0;-j2.611

9.954.364
9.989.786

1O.mm.318
9.994.U!'îU
9.930.:3H
9.874.440

tO.080.870
10.001.G77
10,081.418

9.972.478
1O.2W.879

3.271.1..24 2.215.241 2.4I.-7.22!'î li 1.199

»
))

»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
))

))

»
»

»
,)

»
»

»

»
»
»
»

»
»
»

»

»

(1) Niet inbegrepen de biljetten lan fr. 20 en van ti in omloop VOOI' ['ckening der Thesaurie.

iO.81,3
8.t:i92

'102.012
120.8'.8
199.358
119.007
112.114
H6.6i:;
100.,';();'i
U..IG8
77.219
:3i'La42

132.D36
GH.i12
82 ..'):';0

10:>.182
87.708
6:3.702
6,';.806

'107.149
9UU8

H!î.137
r;7.G:î6
80.272
79.784

188.827
76.S,';9
73.1,04,
78.671
7i3.2:)8

lOUlU4
2a.90:;
7i .tH3
89.G80
alJm
61.GM;
92.583

HG.191
H6.i89
4(j.229
40.:3G4

139.170
i;4.249

162.085
132.368
uo.sss
J04.00ti

90.-186
88.885

18:).U41
19.299

WO.661

1.086.87:3
077 .2m3
i8U79
6H,6H
;'i'2J .6ei7
4li7.148
G20.322
61:).330
G2S.497
6Ji.024
:')52.732
;';49.947
B22.170
Ji3.07n
4.iS.81O
522.:';12
4ii.987
inï.8S7
:3.)1.084
444.870
,,)70.24f;
:';07 ':108
:-)77.703
U77.24'()
682.'l88
3159.308
480.G83
479.746
435.728
851.91:3
3IG.572
36D.30:';
i185.6il5
39,1.792
278.813
867.578
il88.2H
468.3ti8
83tl.78~;
320.808
3~)0.404
:339.088
:;0;;'694
2ti4.009
:348.229
40Vi9il
410.712
800.207
403.876
ti90.281
791.ti22
914.0G7

1.l.'îï .716
980.79;';
88:3.391
732.1,.84
721.024
';8ei.2!'O
732.43G
731.984
72(,,002
628:187
()2f).0!îl
;;8.U8n
M;S.lOG
412.7fH
;;28.8W
62ï.6~H
.';65.liDO
!'·41};;';9
;'.1i.7DO
,');;2.019
671.01.8
622.ti30
63";'409
G5'i.ra 2
761.9'i2
;H7.680
;;m.21,2
5;33.11,9
;';14.:304
4·28.171
418.lGO
899.300
1,62.6G8
48:).{72
3œ;.387
429.223
1,80.794
:;84·.il44
1,·82.il74
3G7.087
:390.768
478.203
t;'-;9.943
416.184
47;).592
;'i19.S28
t;14.717
:390.898
486.7Gl
726.222
810.821

1,074.728

10. 2ili. 791
1O.117.:'li8
9.9:34.928
0.809.763
0.884.228
9.792.39G
9.886.1,38
9.847.304
9.97Li:3G
9.881.971
9.748086
n.677.!3f;
9.823.249
0.808.20;';
0.9SG.678
9.9;';0.·{.ï6
9.9:;G.620
0.862.1;;0
0.8ili.OliG
9.847.Wi
n.9i9.131

10.08,1·.605
IO.OH.8D9
9.998.G47

10.010.277
10.079.319
10.OG"- 752
10.1156.894
1O.000.01i;
1O.0H.l88
10.080,iiOG
10.138.674
10.100.327
10.11G.5il1
10.231.0il4
1O.294.t66
10.4·20.S3;)
10.897.G18
10.464.094
1O.39G:1G2
10.443.879
10.432.5G7
10.549.729
10.47;';'502
'10.470.151
10.449.839
'10.389.157
10.471.263
10.488.438
10.7S7.640
10.783.294·
11.291.607

92.1:Jl 491.814 ti83.94;j '1O .:1.'îO.668



BIJLAGE E BE"'EGING DER VERRICU")'IN(;EN OVI~~t HET ..JAAR 192'" .
I VERRICHTINGEN VOOR REKENING VAN DE THESAURIE (van I Januari tol 31 December) AANTAL LOOPENDE REKENING VERDISCONTEERDE EFFECTEN AAN DE BANK STORTINGEN OP DE BATEN
I BETAALDE KOEPONS VAN DE ALGEMEENE SPAAR-EN lIJFRENTKAS OVERHANDIGD der gewone loop. rekeningen

I LOOPENDE REKENING DER THESAURIE PUBl. FONDS. en VALUTA DER THESAURIE aangelegd

AGENTSCHAPPEN . - ... VOOl' rekening der' Bank Voor' rekening der in andere lccaliteiten
Uitgegaan voor den

voor' het Ontvangsten Uitgaven
Belgi~

Algem. Spaar-en Lijfrentkas
Ontvangsten Uitgaven Ingekomen niets dan op op Belgie en op het Buitenl, Brussel inbeqrepen

Gemeente-

Aanlal I Bedrag Aantal I Bedrag Aantal I Bedrag Aantal I Bedrag Staat
Krediet Aa.nhll

I
Bedrag

I
Aantal

I
Bedrag Aantal

I
Bedrag Aantal Bedrag -: Bedrag

posten in duizenden postea in duizenden posten in duizenden posten in duizenden posten in duisendcn posten in duizenden effecten in duizenden effecten in duizenden in duizenden

AalsL 1.3:1;'i IId.830 S82 100.021 IoUiU, f;{·.GB·i 7.G88 O.GH 1,18.\32 ;jtj,,'r.61 f;G;') 1.220 262 8.S~)2 6.72i! IS.220 718 32.8;';;") 7..1,GS I 3S1.0H

Aal'len 2806 170.3;'jil ~ {.. {~)7 76.I.B() a.2DS a8.102 ;'i.JS9 m.7H a26.880 40.268 2 {.~J CiD~) 21,.3 0130 2.200 11.00;') ;'01 I LOD2 a.{Oï 137.218

Ath 3.1.32 1::;7.081 7.080 22 .•)66 002 Hi.filll 2.lii8 21,·.71.0 18ii.061 30.200 221 7(;! 130 SH iJ.70:j 16.7S7 JI" ;';,'il ;'-)H;~i 37.1,27

Oudenaarde. .1.,)3:'; 71,·.W) G.,'i09 6:=).189 I.IOS 2.1·.22\) 1.726 3.02;'i 130.737 I1.S08 1,.();1 803 216 J.rm 1.:3J,8 12.002 ;')1 UH GCi:; 1,·1.311,

Boom. 196 '18.1:,):'i :=)81 12.!J02 l.0i3 s.sso w:; 1.1.:,)G6 127.HS 3.1G3 ISi) \)(){ 1~)S 9;)1 » " » » 3in 2:·~.~11;~

8.788 782.5:;[ 2S.365 100.101 2.I,.3iJ
, :;,3.107 1.736 2:;.S76 :';14.968 122.477 il GlH I.G:;7 3.iJ(jJ ~0.(i3[) 3ï UCiO 2.D14 297.1,67Brugge ;'j.OiH ;;OD

Charleroi 2.020 1.369.;;60 1,.,';.039 2,39.098 0.369 1 1\.937 ,i:;81 '1:).82;'; l.G36.202 lllO.b17 '<63 1.81,;'; 677 (USO 20.1'.6 :')1.868 7UO :3ll.6S9 ;U07 I,S0.D36

I Kortrijk 2.306 1.070.109 31.0:18 23H32 :'i.8GU 122,;';27 2.:';;'i1 40.6\6 1.03\),;,63 02.M{ I.·ja{· 2.620 828 1.\)2,1 20 ..\'iiJ 126,(12,') !.IO;i ,';S.7ï;'j 8.;';16 61,3.791,

Dinant 9S.1 ;'014-8 ï.Io58 46.7,')1 ,')12 ~i.{G2 994 G172 121.1:i7 11.2210 lOS 24() 127 1,.\J(j 2.2ïll {.'lG!) H' I,Sl 22ll HU60

Eeeloo 752 43.6;'i3 2.D36 29. il6 706 18.02'. 1.230 30.017 '1O\HJ8 HUl3 1,·9 ItH ::12 2~H G.OG!) ·W.Oll3 1 so :';:'JS S8.1:;3

Veurne H29 7{·.OW Il.ï12 G2.:130 2.072 1,4.;'i88 2.:'[!) (i;J.967 111.320 22.·j·:-lD 7G8 ~UOil Sti;" 1.2!JS )) )) x » a71 31.1G2

Gent 3.620 2.069.1\)1 IS.813 m.03D 12. D72 aa9.013 20.75:; 4,')1 .060 1.418.21,6 :127.Giil 32.721 S.:;\:I0 G.521 fL71:'; ;;.ï'H 11,·\J.82fJ II il.;'):;I) D.9!'·9 0{7.2f;2

Ceernardsbergcu 1.011 ;'i3.6Oti ï.GSG 42.,H.O 3{2 23.072 :)21 45.550 102 ..209 29.338 21G 1,·(iK 1G6 il91 2;ï.4G7 87.1aS 221, Il.:,60 8V; Ci:;.7:;5

Hasselt 2.00:; ;'):}~ti~ï 10.1,26 7D.lil8 1.208 ar.roo l.tiO:; ;jil.8·{2 262.97;; 28.1oH 2.Go;; 1.7:11 91G 2.181 :';.060 24.SOï 2;.6 (UOO 2.02a 131.:;12

Hoei uno 202.2'1,'j 7.406 :'j:;.GOI 1.202 n.ool 2.294 :~i6.048 3I,S.D{2 . 26.98/' Gll7 J..{.;V; {;}~ 1.20ll 16.iJ;)2 7ï.!J2{ 197 7.020 3.232 '];)9.537

La Louvière. 1.1.90 -165.907 13.f'i82 122.087 2.206 7;';.8\;) a.310 14H19 :m.356 31.0i2 ~22 3.M;'; il27 fjA;)'. 78.8G2 3,ïl.070 U07 "~U;:;G 4.:i83 B76.398
I

I tuik 13.404 1 72;).2:')0 1,9.314 S/'O.OM 10.217 22:H26 1G.164 317.531 2.1,01.818 111.781 9.m 8.283 3.92ll 9.307 ~;2.2;'iG '20;'l};87 ;;8{ BG.690 6.3!)1 1.027.612

Leuvel! 2.32:1 6H.J02 2U31 [09.11,2 3.802 76 ..4:'iO :;.G17 H3.793 564.278 4S.9:il 8.837 L900 2.102 2.H2 :'iUiG,) 183.22(j 397 1,0.786 7.38U 610.949

Mechelen 1.418 ['72.G02 20.262 G7.9iO 2.6i1 3S.0GG ii.!17 70.36:1 308.0W 2a.7ll2 Ui:; a.lH 01., 2.837 7;';.071 220.720 1.123 70.610 /'.023 201.%0

Malmedy. l,(i8 29.62;') a88 5.478 127 LOlO 2:n 2.158 la.092 21,3 }) }) » }) }) }) }) » 90 7.45:;

~Ial'che 664 J2.90() 7.721, ,II.9m -107 Loo7 296 836 26.913 3.:')03 '11:'; 500 71, ;ïG2 » x x }) 185 9.582

I Bergen 8.SiJ2 930.098 Hl.OOi 23UGO /,.74G 103.91:i G.708 154.375 U;08.081 H2.7Sil 1.140 1.(FjG 1.0W 10.·{;;:; :;il.CiO;' aï.!, to 6S2 22.R14 ;J.:itH 3iB.G70
I Namen 2.798 8ïï.6!l2 H.334 IS1.,'181 il. 96;) W9.32{ 1O.2S5 167.314 810.977 04.04·5 1.103 2.202 1.0ï6 2A3·{ 4.il87 29.S2;) ,{it> HUOS 5.2G9 176.283

Neufchâteau '1.02,'; 30.731 a.8:'>2 20.101,8 :';H uta 1.548 1.6.360 33.3:';2 1.300 276 !'iH 201 3:;:1 ;)38 3.1,:';7 2 20 18:') .\.8310

Nijvel. L'l/'I {H73 13.074 32.161 ["i'iS ll.561 327 1.488 143.590 40.907 92 lSll Hl! ID8 iH.D,')l 13S'!'28 1G3 t2,;'itH Gm 71.6.10

Oostende, 6.'.67 il54.7:,)2 H.Boo 82;ij93 2.270 1,S.108 4.!l39 85.673 2'.0.508 11,.470 673 16.1 02 1,67 13.8/'0 li7 !'·90 2 13 '1.421 H8.121

Peruwelz 736 82.ORG 3.892 13.318 39:=) 3.159 8H '1.3ta 84.574 8.623 36 :,1 tit> ;,3 7.682 G,).OiO 100 H.289 57:; 61.260

Philippeville UOï 2L5():') ,'i.264 ·IS.:'i41 LUO 12.46il 2.JO!', 20.936 B5.104 7.056 2H :=)24 14S Hl) :'i.O,'j{, l!UllS 122 5.:';4.8 200 8.72D

Ronse G39 37.H6 l.936 22.400. 790. '11.800 1.639 27.741 73.12;) 9.iUl 58 3i!1 :)(j 2D3 L'i.018 148.3DO 21 HU 1071, 188.977

Roeselaere 6.320 1I5.ml 9.328 90.896 3.213 62.729 4.D1·0 -108.456 169.1,·06 SlO.496 /,71, 8G8 220 903 2.0'.] 11 .31,1 » » l.G05 14Hil

Sint-Niklaas. U()} 13;).707 R.H9 GU!)'.. 1.:'j91 49.890 3.300 74.1,23 212,79,) 20.741 :)23 1.7W ,{18 1,.919 SiG (J.268 ·1 7 971 80.638

Zinnik 4~2 W.42::l .4.:,01 -17.798 43ll 4.862 401 'j3ll 119.915 J8.68G 158 130 J29 J il? 1.2.6a;1 17.\)03 '{6t) 19.tW; 281 2Q.2DD

Dendermonde US1 69.{28 G.7U 1,·1.20:') U67 22.-167 937 4.00:J 1'17282 i .rss 2t18 ii.,}7 230 665 3.220 Il.83!) 62 ;'j.GW; 1.319 ;'i3.2:J}

Thienen 907 /'00.074 5.479 1,0.395 937 29.303 1.681 40.H3 21O.3H 28.601 508 871 1,·\)9 1.710 672 2H.31,2 3" 2.324 301.76 I;) .)

Tongeren 897 26332 6.090 23.!,9G il62 {.980 72 319 ;iO.179 s.sis \)2 2:iO lOO 7D7 t2.682 1,7.102 67 Ullj[) 419 2S.8!',()

Doornik 2.486 H4.09G :i.793 HO.SIIt 2 . .iG3 Wii.9m 6.217 1ll0.287 815.118 102.931 :,Ga W8 36ii 2'!'2,) U2D lll.O22 J"" 12.7S:1 4.8:;2 28CU38'();)

Turnhout J .4;';8 86.79{ lÜ.OH I,O.20li SU26 2G.349 3.00;'i 37.380 117.890 Il.2/'0 l.;j:'ili s.sss I.HO l.G86 ;'·.86,) 2C),{0() ICi 'I.H2:; 1.36;) !,(l.8'll

Verviers . 2.0H !ton.6GO [(UiG/, IIJ.IO:; U96 tUO{ 7\J1 ;j.743 m1.ll02 1,0.71,·G HG 2.3G6 2o;'j ·{.6G7 :'iUGD 2!)iLGOa iJlti 13.!)!)ll uno 832.91ll

Waver GH 2().269 3.;;40 IS.002 882 u.sss L'i34 20.836 '107.090 1ll.2ii5 S6 20:; 101 1.126 » » " » 227 7.0!l2

Yper 1.520 7(1.279 Ui.848 78.97:; '1.D78 1·2};60 5.720 78.184 J3G.547 21.441 'lO6 223 HO 30;'; » " )) » 422 30.027

SAME" DUH 13.696.176 bI6.IoSI 3.67S.07t 137.320 2.008.683 IH.9W 2.;;109.028 '16.886.789 1.60G./'39 72.21.0 78.110 27.294 101.1,8:3 (;!l8.H2 2.794.112 !).830 1,96.1,29 100.377 8.0:;2.230

Antwerpen ~6.499 3.1,08.mH !JS.407 1.0G2.101 D.9Di 2,')4·.443 4.201 263.685 4.1;)4.310 1;13.:';68 6.(;60 17.:';09 3.361 3~).38D ;'j;J.3(1) IOO.OD6 » » 10.452 :';';H:î ..'l8:'i

Brussel 62.000 27.043.926 206.000 39.262.518 llï.232 9.690.551 64.336 Jï.362,108 10.243.D17 .. 9.0(1) 2.78J .iJ,,)7 7.000 2.(;87.221 ;)1 ;;.761, OIO.4ï2 J .R!J7 ;'·,')O.OIG n.172 (i.:=)W).G21,

,\LGEHEEL TOTAAL 182.940 44.'149.003 820.ö88 44.002.780 2110.549 H.9iJ3.677 213.:;G7 20.174.8J6 8D.78:'i.016 1.830.007 S7.800 2.8iG.mG il7.llf;,'; 2.828.098 9(jï.{84 UOLG80 11.727 04tUI,t; 121.001 19.067.1t3D



BIJLAGE ~~

AGENTSCHAPPEN

BEWEGING DER LOOPENDE REKENINGEN

VAN PARTICULIEREN

4

17.649

BEWEGING DER ACCREDITIEVEN BEWEGI NG DER VERLEGDE CHECKS Verdisconteerde

1=========r======="T=====O====CI========j=========I=========7========I.EFFECTENterbetaling
Effeclen door I

titularissenafgegeven
om geïnd Ie worden

Debet

Aantal I
posten

Bedrag
in duizenden

Krediet

Bedrag
in duizenden

Aantal I
posten

Aantal I
effecten

Bedrag
in duizenden

Afgegeven

Aantal I Bedrag'
in duizenden

Aantal

Betaald Afgeleverd Betaald voorqeleqd

Aantal I Bedrag
in duizenden

Bedrag
in duizendenI Bedrag

in duizenden
Aantal

1

Bedrag
in duizenden

Aantal l'
wissels

ûnhetaalde

eflecten,

per Agent-

schap

LOOPENDE VOORSCHOTTEN

REKENINGEN

97

LEENINGEN OP PUBLIEKE FONDSEN

Debet

Bedrag
in duizenden

Krediet Voor de BankGetal
aan-

gelegde
rekening.

Voor de Spaarkas.

Bedrag
in duizenden

AantaliBedrag
in duizenden

Aantal 1 Bedra g
in duizenden
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»

»

(• 7
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»

»

))

3tï,8

881,
»

»

))

08,
22,

26,

7ï,lI

»

»

»

2i,8

»

»

»

»

»

»

»

»

0,3

»

lOO,2.847

2.79l )) ;')36»

,.
"

'1.027.972

Aal~l

Aal'Ien

A lil

BUO.llI.

Brugge

Cllal'll'I'()i

Kortrl] k

Dinan]

Eeclou

Veurne'

Gent

Ceeraardsbergen

lIas,.;ell

Hoei

La Louvière.

Luik

Leuven

Mechelen

i\Ialllled~' .

lIIarcile

Bergen

Namen

Neutohàteuu

Nijvel .

Oostende.
l'èruwelz

Philippevillo

Ilonse.

Hoeselaere

Sint-Niklaas.

Zinnik

Dendermonde

Thiellen

Tongeren
Doorni k

Turnhout

VeryieJ'S .

Wavre
Yper

SAMEN
Antwerpen.

Bl'Llssel

ALGEILEEL TOTAAL

2.919

'!.6i8

U:;O

1.3{2

76t

1.714

8.:')07

4.880

518

704

2i7
2.501

U;64

1.807

2.350

6.676

4.314

3.695

tL-WO
4:';3

ti6

4.831

2.906

36i

3.375

2.630

038

788

i.704

L'i38

U85

1.061

iU06

'1.626

779

!.825

'1.679

4.ti78

385

810

;107.;)7!

302.614

H6.764

97.771

:ï03.l9,,)

l.823,;';,';t)

Lt3ï.H2

'{'9.337

62.M)0

22.7H

''1.H8.645

IlO.6i2

215.1,44

272.120

U;89.ti28

2.3i2.8i6

1.169.423

563.37G

!().284

2.1GB

06l.03;)

GI)8.201

12.092

23i .Di5

310.37;')

13i .471

27.032

~;78.920

nO.212

173.163

G1.287

V>9.871

;';87.620

63.189

367.902

147.476

1.222.831

21.067

3:;.631

63.2Mi

3.3H

2.143

LG95

1.902

7n:;

2.ïti3

3.069

773

466

8.391

UB7

l.8:59

2.393
Ui;')

1.822

3.ti80

;'>'022

G;'i6

;)2

3.S2itj

3.287

790

3.2i8

3.210

'1.462

701

3.86i

1.575

1.:5:54

1.:581

3.23;)

2.284

706

1.693

2.30:;
8.419

839

592

87.775 18.413.449

29.06:5 12.834.857

G:5.000 74.i86.507

:10;).097

299.205

'Il G.8;';:)

li2.9ö(j

Vi,7:;'t

409.087

1.807 A21

l.13ö.2il

·{.8.411

62,;'j91

22.292

1.71H;,)5

HO.7Oi

21H03

270.8G7

Ui81.2:;ll

2.31G.2H

l.166.0lï

:;6I.70i

'19.127

2.[6:')

9:J(j.337

60i};38

12.228

238.S '.3

317.7{(l

137.i32

27.1:';7

579.606

-1G(U8i

173.077

61.170

1:>9.033

:;8H62

63.388

365.016

147.012

'1.221.733

20.888
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»

»

7ll

86

»

»

-1.663

»

8
i7

38.2LG

4ï

»

»

))

))

107

»

»

))

»

))

))

))

))

48
m,
))

386
))

181.8W 105.7BL813

7

608.895

))

))

»

6:;

8.87:;
2.Hl

))

))

4
76.6.'50

22
))

49

3.710

21.392
))

L276
U;')

))

»

))

))

J21
))

))

))

))

))

))

))

»

621

250

»

48i
))

I tH

'13;';

9:;
13

ss
3ti6

li9D

307
61

68

49

798

80

142

102

893

370

200

9

193
m;

!J

104

11

liJt

HO

126

32

GO

33

234

H2

:;iO

2

16

87

102.024 18.il20.398 40.832

ti5.20812.9Il.8G9 I96.637

110.000 74.232 .:188 290.191

i

8

2

116.417

2I3.898

278.580

7

122.864

962

HG

2lJi

60

29D

j .:')38

;'.121

il.6GG

Gl

177

113

211

tli3

1.220

11.724

1.4.00

1.080

3

39

680

931

9

61

'1.195

IS

1.352

947

363

81
342

144

50

984
221

H9:;

80

241

122

no
12U

G2

77

GiO

G39

2GO

104

til

Ut

i.sss
68

lti6

lJ2

1.5i8

232

32J

73

387
386

99

t05

1.033

68

33

I80

'i33

H6

H7

78
3;')

289

65

423

71

84

:·ni

S06

237

2.:;38

1.728

1.6:;8

436

356

350

G.9M
3:53

718

t;OI

2.129

lO.OM;

1.979

!.l08

'156

109

2.472

3.339

'167

412

G.034

223

104

739
7iG
5iO

407

139
60i

2iO

2,777

2'l6

:;.337

194

12

1

1

13

»

))

1.047

6:5

12G

9U

166

'lGi

29

-19
»

347

30
))

331

:50

77

27
))

37
22
3:5

ti8

48

»

42

»

7.290

2.737

7.622

267.322 1O:;.4GLI 5:; 527.660

1.3,414

2l.824

57.626

10.415

2.059

5.538

18.012

61.187

0.227

3.424

1.399

:5.890

))

721

1

26

G
!JO
21

10.786

300

li9
!H)

;')7

lOG

G7

184

823

291

130

ss
G7

58G

99

76

81

227

821

269
J8i

59

61

420

295

20

44

198

37
t69

9G

'i33

88
G3

160

58

2i6

187
316

47

73

7.200

1.422

2.034

729.107 283.493

'lG5.188 69.130

129.553 245.M4

3.022

3.81:;

HU02

231.180

19.034

4.417

i9.367

1.613

3.181

4.007

40.827

56.2H

6.899

9.367

1.163

83G

127.8J2

9.641

340

'13.8Hl

i.908

3.269

2.47;';

1.727

21.291
;')77

267

7.039

3.38il

12,916

.1.692

2.495

7.960

2.173
1:1.836

9.988

2,).961

829

5.826

(j.8il:;

3.2i3

2.2il;';

2.264

2.6il

8.m
17.18G

10.t)68

3.056

\.936

Ll90

26,460

3.866

4.891

5.860

tO.003

i3.50il

9.221

13.126

2.106

1.471

H.799

9.594

818

2.931

7.947

1.72;;

601

6.86i

6.002

6.723

1.866

2.380

4.291

3.164

8.2iO

5.391

16.989

I23.SG4 '10.713

4 ,m
»

»

76.766

2.080

4.795

-1.339

3.767

9 .:15t)

18.381

'1.93t)

315
))

;').607

5.681

»

8.913

2.614

l.723

1.52:;

3.389

788

1.74t)

L796

3.263

»

6.311
))

8
38.989

2-13
))

213.277

70.227

7H.468

W,6;;6

8.i27

9.682

1O.9Mi

20.1<)3

3G.892

0;).379

80.97i

4.869

9.059

'1.60.')

12(i.871

:11.671

n.660

43.HO

210.8;')7

221.717

3I.72i

·116.832
!).33:';

1.978

G2.763

H.739

1.480

19.463

17 .227

37.313

1.9iO

97.878

24.696

32.:526

tL90:J

8.873

12i.073

19.266

64.322

W.927

i.609

L006.897

380.631

890.830

263

90

87

48
76

398

857

307

2Œl

61

19

],205

107

2.43·1

409

641

Ll8
63

397

438
1(i

121

53:1

39

6

UI

WO

253

113

72

Ht

I20

-{()6

236

iSt

GO

121

11.9ïi

3.953

13.292

104
73

62

10:';

Gim
H7

2{

2:n

67

61

98

116

i:37

4·0

HO

1,1

208

73

57

2i

i8

l>6

89

3ï

69

3:;
3::1

26

t62

'18
'1:';2

20

3.839

372

2.124

1".)

!).3.';2.800

;';l.037

8.219
;').7:;6

79 .:143

:;6.093

:17.711

96.214

1,;H79

2.1,36

11.623

43.419

3.1 ï8.3i;8 29,2221.023.848 598.037 6.33:';

GL297

2H.OM

30

2.132

19.772

26.192

233.0;)3

32.307

39.688

W.799

329.326

3lH.tiOl

14.070

19.426

3.776

30

HO.2i2

7.881
3.906

·f;,)9.0GS

59.31ï

{7.326

29.022

31.669

11.862

2t.G61

72

30

11.0'.0
290.226

30.884

20.2'22

2.733.523

1.334.861

I.28U2t;

t:;0.H8

HU
6.126

It).Ha

8i.986

60.346

6;'5.973

280.682

l.870

20.343

2:).422

2:';9.0li

32.968

30.086

.W.247

27.788

3;]0,459

::J74.\H8

13.'H9

23.-123

3.932

99.9ï4

l,.il.736

2.3:12

12.H3

83.420

7.822

3.763

HU8t)

::>9.21:;

32.407
28.(jt)!)

30.{:';4

J 1.879

IS.717

4:',.336

11.083

28L900

31,232

t9.!)25

2.738.929

J .;]82.336

1.300.139

:'J.{2L40i

9
»

»

2
))

»

19

'142
))

))

1

1

4

7

»

»

»

1"'IJ

»

))

))

3

1
))

»

))

))

))

»

230

1

930

1.161

»

0.0S0,5

»

»

))

1.888,6
2,6

8.089,3

Hl.

-178
124

l!:i9

928

407

23

33

63

171

13:3

496

148

49

30

l6

187
26

263

29

liO

IS
53

182

3.781

0.610

1.472

[;'i80

803

3.991

783

L92t)

JO.79;;

7.196

389

34;)

'1.0:;5

9.064

328

S2 72:)

6.72;')

Li81
18.!)0"

t.>h)

2

3.01:;

10

67

3.0'.0
712
2:)J

329

2.802

233
334

l.53!)

;'j,800

HO

1.100

932

709

1.22l

1.26l

U69

2.41i

;'.9
81
90

86

97.853

2,879

09.SM

200.:>86





""ISSELI~OERSEN TE BRUSSEL

op de data van de weekstaten der Nationale Bank van België BIJLAGE F

l',

1927 I 1.,,,1,,, Pal'ijs New- York AIlISII'I'II:II1i Geuèn' ~lil(lJ'ill Ilaliü Steekhohn Oslo Kepèuhagcu 1'1'3(1g Montré11l Berlijn \VeCilen Warschau Budapest

='0 3; ;elgaS
100 Fr. Fr. KABEL 100 FI. 100 Fr. Zw. 100 Pes. 100 Lira (2) 100 Kr. 100 Kr. 100 Kr. 100 Kr. 1 S 100 Mk. 100 Sch. 100 Zl. (1) 100 piugöData 1 s

del' weekstaten = 138,77 b. =7,19193b. =289,086 b. = 138,77 b. = 138,77 b. ,= 138,77 b. ,= 192,736 b. = 192,736 b. =192,736b. ~~ 145,73 b. =-7,19193 b. =~ 171,32 b. ",,101,20 b. =,138,77 b. = 125,787 b.

6 Januari . 3{,,()0 28,:m; 7,191 287,72;'i 138,8,1 1-11,07;) 31,9,) 192,20 182,925 191,67;; 21,3,;!5 7,177:') 170,82J LOI,325 79,9:; 12.),8;)
13 » 34,902,'; 28/;6 ï,HH9 287,60 138,612ti lW,22;'; 31,2:; J92,20 18'.,;)7;; Ell ,t;r, 21,31 7,1i7 170,47;') 101,37;; 80.- 12:1,8;';
20 » 34,9087;) '28,;;6;'; 7,1919 287,60 t:18,t.m; HG,2;; ill,l:'; 19'2,062.'; 183,- 191,60 21,ill'2;'; 7,177r, 170,h37;; 101,31;; 79,80 125,62::;
27 )) il4,83:; 28,:\7 7,191!) 287,il:'; 138,1,1. IJ8,;'iO :ll,();'; .192,~- 188,9;'; .1\)1,.';215 21,31ti 7,m 170,40 101,1,0 80,o;i 1'2;;,GO

3 Februuri ,11,,88;, 28,BOï;, 7,1919:, 287,1,2;; 138,35 120,40 :10,80 1()1,92:'i IS;'),;)() 19Ui1;; '2L;~2 7,178 ' 170,42::; 101,40 80,i:; '12':-;,4;'j
'lO » a4,8\l 28,2'. 7,1921;') 187,77;, 138,a:i :120.;')0 31,225 191,!)7:ï I8;;.30 191,GO 21,30::; 7,177:) 170,425 101,30 80,G:; 12;ï,50
n » 34,8887;; 28,1\J:H;ï 7.19217:1 287,82:; 1:18,3{:; 120,30 31,12;'i 'I\:)1,9;'i Hl'.,82;'; I91,57;'; 21,312:'; 7,175;; 170,'.2il 101,37;; 80,55 12;';,50
2'> )) 3{.8887;,) 28.H 7,1919 287,92;') 1::l8,342tî t20,ti2tî 31,30 HJ2,0;'; 186,20 191,6;', 21,315 7,175 nO"m;; '1ûI,BO 80,65 12.'),;;0

:Illlaal't :H,80.ï 28,13i:; 7.1921 287,912;') 138,325 120,72:; 31,;;0 ]!"J2,LO 186,2;'; 191,:';;'1 21,3];) 7,n7 170,{fi2:') -101,30 80,42:; 12;i,G;;
10 » 31-,00i!7,ï 28,187;'; 7,1928:'; 287,837;') 138,40 123,GO 32,15 102,20- 186,75 191,5:'i 21,305 7,178 170,60 101,2i5 80,3;i 12tj,7t'i
n » 34,fJ32;) 2S,IG37,'; 7,'19335 287,8i,'} 138,40 125,lti 33,02:; 192,70 I87,725 '191,70 '21,307.1 7,nG nO,72:; '101,2i5 80,3375 I2:î,GO
2'. » 3~,,%) 28,182:'; 7,19:'; 287,91i 138,30 128,787:) 33,1375 U)2,725 187,97:'; 101,70 21,32;; 7,I80;; 170,737;) JOI,O;'l 80,312;; 12:;,,:0
31 » 34,()1-i;; 28,IS;'; 7,1952è; 287,90 I38,1,375 120,1ï:i 33,05 I02,77;'; 187,25 1\l1,8iî 21,33:î 7,19 170,60 1(1l,32') 80,70 12:),2,)

7.\pl'il 34,93125 28,Hnt; 7,193:; 287,725 B8,3375 12G,G.' 31-,37:') '192,GO 186,50 191,80 21,32:; 7,186 170,42:; J1}1,30 80,60 12;';,{:;
:Il. » 34,,92 28,lû12ti 7,100;; 287,;)7;'; 138,32:'; 127,50 3G,25 102,iî2:'î J8;J,v;.i 191,70 21,30 7,188 I70,40 LOI,212ii SO,60 12:;,JO
21 » 34,94375 '28.177;'; 7,1945 287,in; 138,37:; 126,62;'; 36,85 192,72:; 18G,90 IOI,7S 21,32 7,193 170,47S -101,30 80,M; 12;;,2;)
28 » 34,0:37 28.17 7,192 287,77;'; 138,32;; I2G,8tî 88,20 192,45 185,G2;; 191,70 21,325 7,192:; 170,467.') 101,22;'i 80J;0 12;';.;')0

:, ;\Iei 34,9:;2:; 28,18;'; 7,193 287,862:) 138,3:; 127,125 37,2G2:î 192,325 185,87il 101,82a 21,32a 7,19 '170,45 101,1.'i 80,S;'; 12:;,20
.l':! » 34,9G7 28,197 7,19625 288,- 138,40 127,0:'; 39,- 192,375 '18t;,75 191,93 21,32.) 7,192 170,375 101,17iJ 80,1,;; 12;>,30
19j » 3'.,%12:') 28,I825 7,H)95 288,- 138';;0 126,'175 39,10 I92,iJ25 18,'),8iî -191,975 21,322a 7,19iî nO,a375 '101,3iî 80 Ji;'; -12:;,30
'l" » 3{,9G2:; 28,1912,) 7,198 288,17iî l38,Mi7iî 126,52:'; 39,02;'; 192,6tî 186,1ii 1!)2,05 21,312a 7,194 170,t;0 'lO1,30 80,;;2.) 12a,40_ol

"

2 Juni . 34,96'.375 28,'l92;) 7,198 288,I62a 138,"9 126,520 ,W,I,.o 192,GO 186,95 192,20 21,3~t) 7,1945 170,561/32 101,30 80'::;0 12:),4:')
9 )) 34,96 28,HJOG2;,) 7,10012:; 288,3125 la8,Mi 124,27;) 39,775 102,G62:; 186,5t) '192,32;'; 21,33 7,192 nO,52 -101,30 80,60 '12,~;JiO

W » 34,96;; 28,192;'; 7,I995 288,3a7:; 138,1,2;'; '123,65 30,97S 192,85 18G,40 192,3S 21,327;; 7,191;; 170/i12S lOI,3:, 80,;)0 125,3:'i
23 » 3{,UG2.'; 28,-1912.'; 7,201 288,4G25 138,.'i7iî 122,82S H,20 193,07:> '186,50 192,ft2:; 21,32:~ 7,-I88t) 170,587:; 101,30 80,40 12.'),30
80 T» 34,9;'; 28,'182.'; 7,1 !li7:i 288,325 138,;i875 122,ft25 39,7;1 192,92:') 18:'),87:') I92.30 21,3275 7,-180;; nO,52a 101,3:> 80,.'):; 125,30

7,1uli 34,\1I2.'i 28.1;) 7,192 288,02:; '138,3:1 122,1,0 39,30 192,4S '18;';,80 102,- 21,317Ö 7,172 1.70,337;) 101,2:1 80,50 12ii,30
14 » 3ft,0L'i 28,Vi37.ï 7.102 288,1125 188,1,2;'; '.1.2:3,- 30,10 192,S5 18:1,7a 192,10 21,3125 7,nW 170,70 101,25 80,3;; 12.),2:;
20 » 84,9337:; 28,16Gi; 7,19:');') 288,23 138,;;12:; 123,20 39,l;) 192,80 18;;,80 '102,10 21,32 7,175 Iil,07 LOI,n.') 80,40 125,30
28 )) 31,,0237.'i 28,H:n:; 7,Hl27:; 288,125 1:18,50 '122';32:> 39,075 192,70 185,7:') 192,30 21,31 7,173 '17-1,012;; 101,2625 80,1,0 12:;,2:>

4 Augustus 34,92625 28,159 7,18925 288,IO '138,.')5 '122,- 39,H2.') I92,GO 18.'),4.'; 192,425 21,31 7,173 171,037::1 10L20 80,30 'l2i;,BO
'li » 34,93;;2 28,167;'i 7,1882;) 288,01 138,:'m 121,7;'; 39,lOiJ '192,82;; 18;),60 192,;)5 21,30;) 7,1705 170,82;; 101,30 80,40 125,30
18 » 34,92875 28,lû;;iî 7,I86 287,90 138,52,) '121,(;5 39,225 192,80 'l86,40 192,50 21,30 7,1725 170,87:; 101,30 80,40 12;);25
2;; )) i!1,,92!', 28,IGOG2:; 7,184 287,82 '138,H:I 121,- 39,132;; 192,7;'; 186,77:) 192,370 21,2!J70 7,n8 m,05 101,20 80,25 iss.so

1 Seplemb»:'. 34,917., 28,1;;62:') 7,18287;; 287,7875 I38,4875 121,275 39,12:1 '192,8:; '187,95 192,237;') 21,30 7,1805 170,8125 101,20 80,37;) 125,6;;
8 >J 34,012:; 28,1:') 7,18175 287,80 138,487.') 121,125 39,025 192,8:') 189,40 '192,15 21,285 7,1775 170,80 101,2S 80,3:; 12.),00

'1:'; )) 34,93 28,W:; 7,182 287,82;) 138,55 12I,40 39,08S 193,02;) 189,625 192,ml 21,29 7,1.78 170,92a 101,n;') 80,32,) 12;;,60
22 . )) 34,!)34375 28,1G8:') 7,1807S 287,820 138,47S 12S,52S 39,1-12;'; 193,'1;; '189,90 192,225 21,29 7,1775 Hl,025 101,29 80,25 125,6t)
20 » 34,9362:) 28,168t) 7,ti9 287,80 '138,425 125,75 30,1:; 193,10 189,37;; 192,1.1 21,28 7,18 '170,88 101,25 80,275 12;>,60

60dolwl'. 34,,047;) 28,ml 7,n975 287,!JO 138,4:'i 120,0875 39,32;') 193,2:; 189,05 192.2;'; 21,28125 7,1805 171,1S 101,30 80,30 '12S,60
13 » 3j,98 28,199 7,mm; 288,38i~; D8,51 125,02.'1 39,2S '193,3:; 189,2S 192,37;; 21,27 7,18 m,375 101,30 80,32;; (1) 12f;,60
20 » 34,90 28,1975 7,1827;i 288,92;) 1:38,.')375 123,375 39,27:1 193,425 188,925 192,50 21,2775 7,182 m,50 '101,30 80,6:; '12:;,S:;
27 » 34,9:îi> 28,172 7,170 288,975 138,40 122,812.') 30,22;'; 193,32;; '188,95 '192,275 21,29 7,181 171,375 HH,35 80,t).'; 12,';,:10

3 Novembor. 34,93 28,163 7,17575 280,'1525 138,30 122,375 30,I9 193,07a 189,40 192,275 21,28 7,179 i7'l,15 IOI,30 80,4875 '12:J,iJ25
8 » 34,9335 28,162:) 7,174 289,35 138,325 121,85 39,I8 193,- 'l89,'15 '192,10 21,27 7,1775 I70,9i25 101,25 80,m '12:;,50

17 » 31-,037S 28,1683 7,16::;75 280,60 138,2125 121,975 39,05 193,0:> 100,27:) 192,025 21,2475 7,'1715 nO.95 101,0875 80,3:1 125, \0
24 )) 31-,93G25 28,168.) 7,1642;) 289,35 138,15 120,075 30,025 193,12t; 190,3;) 192,025 21,23:1 7,Œ5 171,07 101,- 80,3:; 1'2;'1,85

1 Decem bor , 34,90125 28,1427:1 7,la425 280,W 137,085 -116,975 38,G5 '193,- 190,25 191,70 21,22 7,15 170,95 100,9:; 80,40 125,40
8 )) 34,89 28,13 7,14825 289,- 138,0625 H8,27;; 38,80 -193,- 190,65 191,70 21,IR75 7,133t) 170,725 100,8;; 80,20 '12~;,W

Ui » 34,90125 28,142 7,1473 289,- 138,0125 119,30 38,82.~ 193,- 100,20 191,65 21,19 7,1325 170,725 100,85 80,20 12:'i,W
22 )) 34,9025 28,1431; 7,148 289,0125 138,237;') H9,50 37,iil75 (2) 193,1375 190,32;; 191,75 21,185 7,13 170,837;:; WO,90 80,271) 12;;,20
29 )) 34,8üï!; 28,H 7,H60 289, i87;) 138,20 lI!),"5 37,75 193,07.'> 190,27;) '191,62;') 21.19 7,1271) 170.72;; 100,075 80,'109;; 12:1, to.

(Il Sedert 13-10-27 is het innerlijke pari 80,GS belga \'OOI'Joo zloty.
(2 Stabilisalie der Italiaansoho lira, op 22 Decemhcd!)27. -- -lOOlil'. = 37,852Ix'lga.





'''188EI __KOER8EN TE DRU88EL

Hoogste gemiddelde in den loop der maand
BI.JLAGE G

en

LOII(Il'1l PIlI'ijs i\'('W- York AlIlstcrllam Gi'lIère Mlllli'iti Italië Stockhohn üslo Kopenhagen Prang ~Iolllrélll Berlijn Wl'cnen Warschau Budapest

1927
x.vru.r. WO Kr,1 £ 100 Fr. Fr. 1 $ 100 FI. 100 Fr. Zw. 100 Pes. 100 Lira (2) 100 Kr. 100 Kr. 100 KI'. 1 $ 100 Rm. 100 Seh. 100 ZI. (1) 100 pingö

~=35 belgas c=c 138,77 b. =,7,19193 b. ".= 289,086 b. =0138,77 b. ,~c 138,77 b. =c 1~8,77 b. =192,736fr. = 192,74 b. = 192,736 b. = 145,73 fr. ="7,19193 b. =171,32b. ~=101,20 b. = 138,77 b. c= 125,787 b.

I
Januari

lluogs[(! 31,,91 28,G17;'; 7,191\) 287,7ï:) 138,8:; 120,40 ss.sss J()2,2;,) 18ti,70 191,7;) 21,32ti 7,IS05 1jO,937:,) 101,5:; 80,3;') 12;;,811

L<1:1gslu. il4,87G2:i 28,32;') 7,180;'; 287,2.'} 138,32:; 111,07:; 80,tiO 191,8.'} 182,92ti 191,1,·;') 21,29 7,176 nO,32ti L01,25 79,80 125';)0

Gemicldel(l,~ :H,\)O 28,1,77 7,19W 287/;60 138,613 W),1,03 ill ,'lOG HJ2,0~)5 183,889 191,G3:; 2'1,311.5 7,1779 '170,565 -101,343 80,015 '12;;,692;';

Februari
Ho()gsLI~ 84,8\)0,) 28,82 7,102l7:i 287,\),'; 188,{O 121,~;0 31,77:'; 1\)2,0,) 186,1125 IQI,77;'; 2[,32:') 7,1785 nO,47,~ 101/m 80,7;') 125,60

L;):It\st!~ . 34,876211 28,t8 7,Hllti 287,27:; 138,80 -ll 0 ,8~; i)O,6i; -1\)1,80 Œ4,80 1\)1,47ti 21,27ti 7,n3 170,37:'; 101,30 80,1;; l'l,J,3O

GCJlliddeliln 81,,884 28,222 7,1910 287,717 138,31,1, 120,72:'i ill,O!1\) -191,(H7' 18ti,49.') 1\)1,;'}08 21,308ti 7,-176 170,428 101,4075 80,509 '125,5025

Maart
Hoogste 34,\):;2.'} 28,185 7,HJ:';7.'; 287,\);') 138,{7;j 130,4ü ;:);l,17;'; 1\)2,80 188,- 1\)1,85 21,33;') 7,IQ 170,737ti -101,40 80,70 125,80

Laagsl!: . :H,89 28,12;'; 7,1910 21\7,72,) 138,30:; t20,70 31,t,,'i;'; 192,011 186,25 ui.so 21,305 7,1145 nO,4375 LOl,O,') 80,125 125,2~i

(;()Jlliclrlulrlu 34,928 28,108 7,1936 287,8(j2 13B,8\)2 12:1,386 32,498 1\)2,474 187,358 191,652 2I,318\) 7,180~ 170,.')95 101,27 80,3375 125/H:;

April
H00t's!,I' il1,043i;,) 28,18 7,19:'; 287,8;'; 138,1,2,'} 12\),40 39,67t) 192,82;) -187,- -191,825 21,325 7,103 nOR; 101,32.') 80,65 125,6;';

l..arlg:-;tC. 84,92 28,[587:; 7,1005 287,;';2;') 138,30 12;'l,80 :H,- 1\)2,:JO -18;'),35 191,6;') 21,30 7,'186 170,3S7:') 101,10 80,40 -125,10

GelllidrlHlrll: 31,934 28,17 7,-1982 287,72'. J88,3:;4 127,01!) 36,2.4ti 1\)2,:';87 186,10 1\)1,746 21,:1l88 7,1899 nO,l,;j9 101,252 80/i375 125,441

Mei
Iloogsto 31,\)7 28,20125 7,190;') 288,m iss.so 127,462:') 39,70 L\)2,6;'; 187,- 192,:';0 21,3375 7,19.')5 nO,t)5 101,3:1 80,55 125,60

Laagste. 34,\)362.'; 28,[7;'; 7,1\)22:') 287,825 138,8;; 126,- 36,61; 192,80 185,70 -191,70 2[,29 7,19 liO,30 101,1;'; 80,40 125,20

Gellliclrll~Jdu 31,,0;)7 28,18\) 7,196G 28i,90{ 138,1,25 126,741 ,18,788 192,483 18:;,968.') 191,967.') 21,32-16 7,1927 170,465 lOI,263 SO,1,95 12;'),339

Juni
Hoogsll) 34,97875 28,20125 7,20125 288,47:; 138,60 126:')2;') 4L,;':; 1\l3,L'î 187,02:; 192,:')5 2[,34 7,195 170,612:; -101,375 80,60 125,;')7;)

Laagste. 34,912,) 28375 7,1975 288, '112:; 138,42t; 122,17:i 3\),65 1\)2,60 18.'}.72.'} 192,20 21,32 7,179;') -170,42;') 101,2875 80,40 125,30

Gemiddelde :H,9G8 28,192 7,1097 288,351 -138,495 123,78:) W,2;';4 -1\)2,861 186,382,'} t92,3M 21,83 7,1891 170,;';52 101,326 80,fi106 12.'),36

Juli
Ho()gstu 34,\)i387ii 28,1735 7,197fi 288,30 138,ij75 123,45 80,82:,} 102,8:1 18G,25 192,37.') 21,34 7,182 m,12;) IOl,3375 80,;;0 12,),30

Laagste. 349J2:,) 28,-1437;) 7,1892:; 288,02:,} -138,35 122,05 39,07;') J92,45 -18,),50 192,- 21,30 7,171 170,3375 101,175 80,25 125,15

Gemiddelde 34,924 28,1:')7 7,1935 288,163 188,463 122,8ïl 39,204 192,G3 185,78:; 192,2086 21,3198 7,1146 170,738 tOl,2.')6 80,382 125,247

Augustus 192,5;') 21,317.') 7,n85 101,325 80,50 1,2:';,60
lloogste 31,,91,312,) 28,171 7,1925 288,175 138,;')025 122,637:> il9,22,1 1\)2,020 187,-15 171,05

Laagste. 34,90875 28,H;');~; 7,1795 287,60 -I38,4ti 120,i75 38,81)2:') 102,60 185,- 192,10 21,27 7,17025 -170,725 101,10 80,20 125,20

Gnl\\idrlel(h: 3t,,\)~6 28,161 7;1864 287,\)41 138,:'iU. 12U95 30,H9 192,7ti2 18G,2H 192,3841 21,3005 7,17383 170,92 101,257 80,325 125,345

September
28,tS125 287,99 39,20 18\l,9711 192,2875 21,30 7,18075 17'1,125 101,335 80,375 1'il.),675

Hoogste 3t,,9525 7,183 138,~;3 126,30 193,20

I.ang·~lt\ . 84,91 28,H8 7,179 287,721'; 138,4·2.) 121,10 88,9t) 1\)2,8:; 187,\);) 192,10 21,2770 7,1755 170,7125 101,175 80,20 125,45

COlllidrlclrlu 81·,9262 28,I6[2 7,181 287,801 188,1,77 123,0/'3 39,0\)8 J93,019 189,3I6 192,-181 21,288;i 7,1783 170,903 -lO-1,254;' 80,316 12;'î,58\l

October
Hoogste iH,992:'î 28,199 7,1832:; 289,13 138,!"''} 12ii,72;,) ,l9,32:; 1\)3,5;'; 18\l,80 192,50 21,2\) 7,182 171,65 10-1,375 80,70 -125,65

L:lagstl~ . 3'.,9462;') 28,17 7,[77 287,89 138,1,0 122,J;') 3\),20 J93,2,1 188,\)21) H12,25 21,26 7,179 1TI ,0625 101,275 80,20 125,25

Geilliclclldcle 34,\)666 28,18G6 7,180:';4 288';;22 138,477 J 2!"lJï3 39,21,7 193,361 t8\),U75 '1\)2,355 21,2798 7,180.) 171,3175 101,3287 80,454 12;';,5275

November 125,.')25
Hoogstl) 3{',%'i 28,lï05 7,178 28\),60 138,3625 122,387;) il\l,20 1\)3,17.'} -190,';5 192,2ï:; 21,28 7,18 Hl,30 101,30 80,55

Laagstl: . 31,,804 28,133 7,1,)22:) 288,975 137,90 118,\)87;') i38,887:; 1f)2,70 18\),15 [91,/ti 21,2l7fi 7,1405 170,80 100,90 80,10 12ij, Iii

Celllidcll'lrI() 3'.)J30 12;~; 2K,159S 7,tG7187;; 28\),263 '138,1985 -[21,46\)2 39,01,82:; IQ:-l,On;) 18\),83 1\l2,O32.) 21,2;')287;') / ,1698 170,997 L01,1069 80,383:) 125,39

December
Hoog;;!'I' 8'.,\)07;') 28,[47;'; 7,1;')'.2;') 289,20 138,2375 121,20 38,87;'; 193,175 190,65 1\)1,7;; 21,22 7,15 170,95 -lOO,\)75 80,1,0 12J,I,(J

La;ls'~tp . 31,-,88,'} 28,129:; 7,HG 288,87:) 137,87,'; H(jm,'; 37,70 1\)2,90 1\)O,lO 101,{;; 21,18:; 7,124 170,,571'; -lOO,80 80,œ; 12:;,0:;

Cl'llliclrll'llil' 31,8\)727 28,t3836 7,H813 28\J,03()();; 138,OiH8 -11n,OH:.! :18,1,8 ';4 193,0312 100,2,,12 1\)1,66[ 21,192:; 7,13496 170,76274 -100,886 80,2006 -125,145

1927 .Jaar)
1100",;11' 3j,UU2:î 28,GW; 7,20[2:; 28\),60 138,8;') liJ(\A,O ,t,.I,I:; I\)~,".ï 190,6:; 1\)~,t;:; 21,3!; 7,1%;) 171,6:'; -101,t;,') 80,75 12J,8:'i

Laagsle. 31,,8762;; 28,12;; 7,UG 287,2i) J37,87:,) 1/1,07:; ;\0,:;0 I\II.SO 182,U2:; -IDI,I.:; 21,[8;; 7,124 170,30 tOO,80 79,80 -125,0:')

I Leltl. \,1'1 j;l:ll' ~H,928 28,198 7,18;;3 288,1G2 138,1,(J 122,t;D2 il7,(l2l 1(.J~,(jK8 IS7,H" I!JI,U8[ 21,2\):'; 7, 1.ï6:) 170,72:'; 101,2W 80,372 -125,424

(I) Sf'liel'l, ]iJ-1O-27 is lid inruuiijkc pru:i 80.1;8 belga voor 100 zlol~'.
(2) ~l:1l,ilis:1lie rlcr Italiaansche lira, op 22 1l1'Cl'm!1('[' J\)27. - -lOOlil'. = :12,8b2 111:1:-::1,





Verrichtingen der Verrekeningskamers
over het jaar 1927 (van l Januari tot BI December)

BIJLAGE H

AANTAL
GETAL

VERREKENINGS- BEDR.IG
AANGESLOTEN

VERREKENn]l mm
KAMERS LEnEN

STUKS VERllEKE:\DE STUKS
op 31--12-27

AALST. 37.984 1.69i.107 .iï7, 12 6

AAIlLEN 12.810 b84.41,8.573,90 6

ATH. 7.801 1/3.727.828,10 5

OUDENAARDE 17 .OM3 322.968.5G9,29 6

BOOM (sedert 3 Juni) 3.m; -19:;.00t>'861,62 5

BRUGGE S8.371 '1.489.39;>'3:')5,32 7

CHARLEROI 108.464, I;.Otî6.ïIV.873,S9 9

I\ORTRT.IK. 90.801 6.949.114.1;11,73 8

EEKLOO (sedert '23 Maart) 6.6:>3 '21;8.tî62.137,93 6

GENT 146.619 7.1tî3.042.98'2,13 9

HASSELT 26.02'2 1.314.746.3'1'2.tî5 7

HOm '28.638 L 144.872.171,62 8

LA LOuvltmE 46.908 2.240 790.188,26 6

LU Il{ .. 198.238 8.M8.87 4.687 ,83 13
LEUVEN 36.832 3.173.483.263,36 7

MECHELEN 32.709 :;97.269.3H,31 6

BERGEN 7:').3tî3 2.7::J:i.473.8'.8,69 10
NAi\lEN. 1H.189 1.267.296.189,78 8

NLIVEL. 8.086 184.81'..763, to 6

OOSTENDE 3tî.473 1.170.41S.916,80 10'
PERUWELZ 8.tH9 321.499.367,29 6

RO"SE 39.893 1.1.1;7.114.695.92 7 I
ROESELAERE. 39.778 992.985.187,70 7

SINT-NIKLAJ\S 23.303 681.167.308,81 6

DENDERMONDE. 12.764 292.22tî.918,89 7

TIUENEN 12.748 7ï7 .203.234,9tî 6

TONGEREN (sedert 19 Oct.) 1.081; 30.471.'.02,11 6

DOORNII( ;)0.741 1.929. ;336.208,66 7

TUllNHOUT 20.481 323.386.497.82 6

VEIlVIERS. 70.204 3.664.397.166,23 10
YPER 7.1;08 23tî.l3:U;84,tî4 5 ,

Totaal der Agentschap. 1.316."24 55.557.314.380,ltî

,INTWERPEN. 839.88b 67.264.0S8.ti34,29 24
BRUSSEL 1.868:432 24,').638.707.996,60 40 ,

ALGEHEEL TOTAAL 4.024.741 368.460.080.911,04

Cemidrleld bedrag : fr. 91.iH8,7:; :
I



j


