
NATIONALE BANK VAN BELGIË

ALGEMEEN VERGADERING
DER

AANDEELHOUDERS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË
OP 28 FEBRUARI 1938

VERSLAG
DOOR DEN GOUVERNEUR, IN NAAM VAN DEN REGENTENRAAD,

over bet jaar 1937

EN

VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN CENSOREN

BRUSSEL
DI~U:KH:ERIJ DFCR NATIONALE BANH: VAN BELGIii~

1938





VERSLAGEN

.Jaar 193"

----- •• Co





NATIONALE BANK VAN BELGI£

VERSLAG
over de verrichtingen van het boekjaar 1937

MIJNE HEEREN,

De' hulde gebracht aan de nagedachtenis van den heer Louis FRANCK
ter gelegenheid van zijn begrafenis, ligt nog in aller geheugen.

Gouverneur van de Nationale Bank van België sedert 27 September 1926,
overleed Staatsminister Louis FRANCK op 31 December1937, den dag zelf
dat hij de ouderdomsgrens bereikte en de vrijheid zouhernemen, waaraan
hij uit eigen beweging had verzaakt om het hooger belang te dienen.

De lofbetuigingen zoowel door den Vice-Gouverneur, in naam van den
Bestuursraad, den Algemeenen Raad en het personeel van de Bank als door
den Minister van Koloniën in naam der Regeering, en door Staatsmi-
nister Kamiel HUYSMANS in naam van de Stad Antwerpen, ter eere van
den groeten overledene uitgesproken, zullen door ons, samen met onderhavig
verslag, gepubliceerd worden. Aldus zullen eens te meer de groote gaven van
hart en geest van den heer Louis FRANCK en zijn schitterende loopbaan
in herinnering worden gebracht.

Wij bedanken nog langs dezen weg al diegenen die, in deze pijnlijke
oogenblikken, hun sympathie aan ons Instituut hebben betuigd.
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Enkelen tijd tevoren werd, tot twee maal toe, de Bankdirectie door rouw
getroffen.

Baron HANKAR ontvielons op 23 Augustus 1937, na een. pijnlijke
ziekte.

Onmiddellijk na den oorlog, op hel oogenblik dat, voor het Land
en voor de Emissiebank, de zwaarste prohlemas oprezen, werd Baron
HANKAR in den Raad van de Bank opgenomen. Zeven jaar bekleedde hij
er den post van Directeur. Hij werd tot Directeur-Regent ten persoonlijken
titel benoemd toen, in 1926, onze Instelling werd omgevormd. In deze hoeda-
nigheid bleef hij ons zijn kostbare medewerking verleenen.

Op iD December 1937, stierf, op D7-jarigen leeftijd, de heer Ernest
MARTEL.

Meer dan tien jaar had hij deel uitgemaakt van den Raad der Regenten,
waarin hij destijds werd opgenomen op voordracht van den Hoogeren
Arbeidsraad. Zijn grondige kennis van den arbeidersstand, de ervaring die
hij had opgedaan in den loop van eenleven gewijd aan het beste dat het
geven kan, d.i. de verdediging der belangen van den arbeider, deden aan
zijn advies een bijzondere waarde hechten.

Het verdwijnen van deze aan. onze instelling hartgrondig verknochte
menschen, heeft ons diep ontroerd.

Hun aandenken zullen wij trouw bewaren.
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Wijzigingen aan de statuten

Voor de Bank kenmerkt zich het boekjaar 1937 in hoofdzaak door de
wijzigingen die aan haar organieke wetten en statuten werden gebracht.

Bedoelde wijzigingen vloeien voort uit de bepalingen van het Konink-
lijk Besluit genomen den 23n Juli 1937, krachtens de wet van 10 Juni van
hetzelfde jaar, betreffende de coördinatie van de bedrijvigheid, de in ri ch -
ting en de bevoegdheden van zekere instellingen van openbaar nut.·

Daar het statuut van de Bank van contractueelen aard is, konden
echter die wijzigingen niet worden doorgevoerd zonder de instemming van
onze aandeelhouders, principe dat onze Directie heeft willen blijven bewaren
in de overeenkomst van 8 Juli 1937, tusschen den Staat en de Bank gesloten.

De aanpassing van den tekst der statuten bij dien van het Koninklijk
Besluit van 23 Juli 1937, werd gestemd door de aandeelhouders op de bui-
tengewone algemeene vergaderingen van 30 Augustus, 1 en 3 September
1937.

Alhoewel aan de lange besprekingen welke de stemmingen vooraf zijn
gegaan, de noodige ruchtbaarheid werd gegeven, oordcelen wij het raadzaam
op het voornaamste van die hervorming, gezien haar belangrijkheid, nog
even terug te komen.

De vlugge en diepgaande omvorming van het leven en van de econo-
mische organisatie, maakten een juiste aanpassing noodwendig van de mid-
delen waarmede de Bank op de kredietmarkt kan optreden.

Binnen de perken van de macht haar door de wet gegeven, moet de
Bank bijdragen tot het behoud van de stahilitelt der munt evenals tot een
bevredigende verdeeling van het krediet. Deze taak verplicht haar open oog
te hebben on het volume van het betaalmiddel dat ter beschikking van
'8 Lands economie wordt gesteld.

-.7
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Gedurende 'lange jaren was de discontopolitiek het eenig technisch
middel om dit resultaat na te streven.

De wijziging aan de bankstructuur en de bankteclmiek, evenals de
inkrimping van het volume der handelswissels ter disconteering aan de Bank
aangeboden, hebben echter de voorwaarden van de tusschenkomst van het
Emissie-instituut op de geldmarkt moeilijker gemaakt en in alle geval gron-
dig gewijzigd.

Ten einde de Bank haar rol van regulator van die markt te laten
blijven spelen, werd haar toelating verleend om aan Open market-politiek te
doen, zoodat zij Staatsfondsen kan aan- of verkoopen naar gelang het nuttig
zou blijken om het circulatievolume aan de noodwendigheden van de munt-
politiek aan te passen.

Daar het echter op onze markt, om een nieuwe techniek ging, is het
voorzichtig gebleken zekere voorzorgen te nemen opdat het aangewende
middel zijn doel niet zou missen.

Het bedrag aan Overheidsfondsen dat de Bank zich zal mogen aan-
schaffen, ter uitvoering van deze bepalingen, werd op tweeërlei manieren
beperkt:

a) Eenerzijds, werd het bedrag van de wissels op korten en halflangen
termijn op ten hoogste ÖOO millioen frank vastgesteld, en mag bedoeld bedrag
niet langer dan twaalf achtereenvolgende maanden op meer dan 200 millioen
worden gehandhaafd;

b) Anderzijds, werd het maximumbedrag aan Belgische Overheids-
fondsen op langen termijn. vastgesteld op één milliard frank en op voor-
waarde dat die fondsen minstens sedert twee jaar uitgegeven zijn en ter
Beurs genoteerd. Dit bedrag van één milliard mag worden verhoogd met
het beloop der uitgekeerde of verzilverde bons, annuïteiten en schuldbrieven
van de Belgische Schatkist, die de Bank bezit, krachtens de wetten van
27 December 1930 en 19 Juli 1932.

Om alle dubbelzinnigheid te voorkomen, moet er aan worden herinnerd
dat benevens de fondsen die langs den weg der Open market-politiek om
zouden aangekocht zijn en deze die de Bank, krachtens de wetten van
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27 December 1930 en 19 Juli 1932, onder zich houdt, deze laatste Overheids-
fondsen mag aankoopen tot een bedrag gelijk aan haar kapitaal, haar
reserves en haar afschrijvingsrekeningen.

Het in werking stellen van een Open market-politiek onderstelt niet
alleen een uiterst nauwkeurige voorstudie, maar ook de verwezenlijking van
zekere technische voorwaarden. Het ware voorbarig daarover verder uit te
weiden, en het zal wel volstaan aan te stippen dat deze nieuwe politiek, die
de discontopolitiek niet vervangt doch eerder aanvult, niet zal ingeluid wor-
den dan na scherpe omschrijving ten overstaan van Overheidsrnachten
en Markt, van de voorwaarden welke tot grondslag zullen liggen aan de
tusschenkomst der Bank.

De teksten die de voorwaarden regelen waaronder de Bank aan dis-
conto mag doen, werden omgewerkt om ze aan de hedendaagsche gebruiken
van de Markt aan te passen.

De maximumtermijn van de handelswissels welke de Bank ter discon-
teering opneemt, werd van 100 tot 120 dagen verlengd. Bovendien werden
vorm en aard van het ter disconteering toegelaten papier aan het oordeel
van de Bank overgelaten zoodat zij de evolutie van de gebruiken van handel
en bank, met des te meer zekerheid kan nagaan .

...
* *

Voortaan wordt het beheer van de Bank waargenomen door den
Bestuursraad onder het voorzitterschap van den Gouverneur.

In het dagelijksch beheer van de Bank komt de Regentenraad dus niet
tusschen. Dezes voornaamste functie is den Bestuursraad bij te staan: samen-
gesteld uit personaliteiten die verschillende takken van 's Lands economische
bedrijvigheid vertegenwoordigen, is deze Raad vooral voor die rol aange-
wezen. Diezelfde bevoegdheid duidt hem ook aan om te beslissen over de alge-
meene politiek van ons Emissie-Instituut, in zake rentevoet en voorwaarden
van disconto en voorschotten.

Beheer.
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De ingewikkeldheid en de veelvuldigheid van de problemen die heden
ten dage voor het bestuur van de Bank oprijzen, alsmede het groot aantal
functies die zijn leiders, in allerlei organismen, moeten waarnemen, hebben
de noodzakelijkheid laten blijken om de algemeene vergadering toe te laten
het getal directeuren van drie op viel' te brengen.

Om de onafhankelijkheid van de Bank te vrijwaren, werden de
redenen van onvereenigbaarheid ten aanzien van de leden van den Alge-
meenen Raad, heelwat verscherpt.

Gouverneur, Vice-Gouverneur noch Directeuren mogen zetelen in de
raden van welkdanige commercieele vennootschap of vennootschap met com-
mercieel karakter; uitzondering wordt slechts gemaakt voor de Emissiebank
van de Kolonie, voor de Bank voor Internationale Betalingen en voor finan-
cieele instellingen van openbaar nut opgericht krachtens een bijzondere wet.

Wat betreft den Raad der Regenten en het College der Censoren, mogen
deze elk niet meer dantwee leden tellen die; om heleven welke functie, in
een bij art. 1 van het Koninklijk Besluit n' 18ö, van 9 Juli 193ö, bedoelde
banken vervullen. En dan nog moeten die functies van louter consultatieven
of controleerenden aard zijn, met uitsluiting. van welkdanige bedrijvigheid als
beheerder of zaakvoerder uitgeoefend in banken opgericht bij wijze van
naamlooze vennootschappen, van commanditaire vennootschappen op aan-
deelen, of van personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Mogen evenmin deel uitmaken van den Raad der Regenten of van het
College der Censoren, personen die welkdanige functie ook vervullen in een
handelsvennootschap, of in een vennootschap met commercieel karakter die
rechtstreeks of onrechtstreeks 2ö t. h. bezit van het kapitaal van een bank
opgericht onder een van de hooger vermelde vormen.

*". *

Duur
van de Bank.

De hestaansduur van de Bank werd verlengd van 31 December 19ö2 tot
;31 December 1961.

Deze maatregel, genomen op initiatief van den Staat, verschuift aldus
met negen jaren den vervaldag van dezes schuld aan de Bank.
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De Organisatie van het Krediet

De organisatie van het krediet heeft, sedert 193ö, steeds de aandacht
van de Regeering gaande gehouden. Tijdens de laatste maanden van het
bedrijfsjaar 1937, werden er grondige wijzigingen aan gebracht.

Verschillende Koninklijke Besluiten genomen ter uitvoering van de wet
van 10 Juni 1937, hebben achtereenvolgens de statuten van de Nationale
Bank van België, van de Algemeene Spaar- en Lijfrentkas. van het Centraal
Instituut voor Hypotheekkrediet. van den Nutionalen Dienst voor Delcredere
en van de Hoofdkas voor Klein Beroepskrediet gewijzigd. Andere Konink-
lijke Besluiten hebben een Nationale Kas voor Krediet aan den Middenstand,
een Nationaal Instituut voor Krediet aan den Landbouw, een Raad tot Coör-
dinatie van de Inrichtingen voor Krediet aan den Middenstand opgericht.

Het Koninklijk Besluit van 22 October 1937, waarbij de Raad voor de
Kredietinstellingen werd tot stand gebracht, heeft om zoo te zeggen het her-
vormingswerk, dat werd ingezet met de omwerking van de organieke wet
van het Emissie-Instituut, voltooid.

De Raad voor de Kredietinstellingen heeft te zorgen voor de coördinatie
van de bedrijvigheid, de organisatie en de bevoegdheden van de bij de wet
opgerichte kredietinstellingen. Aldus is een basis van blijvende samenwer-
king gelegd tusschen deze verschillende kredietinstellingen. Door den drang
der zaken zal de Bank genoopt worden een belangrijk aandeel te nemen in
de werkzaamheden, onderzoeken en voorstudies van dit coördinatie-orga-
nisme.

Benevens haar deelname in den Raad voor de Kredietinstellingen en haar
traditioneele medewerking met den Algemeenen Raad der Algemeene Spaar-
en Lijfrentkas, is de Bank vertegenwoordigd, of zal het worden, in de meeste
van de bij een bijzondere wet opgerichte kredietinstellingen, zooals : de
Nationale Vennootschap voor Krediet aan de Nijverheid, het Herdiscontee-
ring- en Waarborginstituut, de Nationale Dienst voor Delcredere, de Natio-
nale Kas voor Krediet aan den Middenstand, het Centraal Instituut voor
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Hypotheekkrediet, het Fonds tot Delging van de Staatsschuld, het Centraal
Bureau voor klein Spaarwezen, de Raad tot Coördinatie van de Inrichtingen
voor Krediet aan den Middenstand.

Krachtens een bepaling van haar nieuw statuut, zal, zonder daartoe
gehouden te kunnen worden, de Bank mogen inschrijven op het kapitaal van
financieele organismen van openbaar nut tot stand gebracht krachtens een
bijzondere wet. Dit zal ze echter niet mogen doen dan met toelating van
het Ministerie van Financiën en tot een beloop van hoogstens een vierde van
haar kapitaal en reserves, afgezien van het aandeel waarop ze heeft inge-
schreven in het kapitaal van de Bank voor Internationale Betalingen.

Al deze bepalingen vergemakkelijken de taak van de Bank in zake rege-
ling van het krediet. Door haar deelname aan de werkzaamheden van de
Bankcommissie, worden haar daarenboven inlichtingen verschaft die deze
komen aanvullen, welke zij reeds dool' haar rechtstreeksche betrekkingen
met de private banken bezit. Herinneren wij ons dienaangaande dat het
Koninklijk Besluit van 24 November 1937, den aard en den vorm van de
inlichtingen nauwkeurig heeft omschreven welke die banken, kr~chtens het
artikel 12van het Koninklijk Besluit van 9 Juli 1030, periodisch aan de
Nationale Bank hebben mede te deelen.

Ten slotte legt de oprichting bij Koninklijk Besluit van 2 December
1937, van een Dienst voor Publiek Krediet, in het Ministerie van Financiën,
den onontbeerlijken band tusschen de Overheidsdiensten en de instellingen
van publiek krediet.

Alleen aan de hand van enkele j aren ervaring zal het mogelijk zijn een
oordeel te vellen over de waarde van de hervormingen zooeven onder
beschouwing genomen. Voor een groot deel, zullen de resultaten afhangen
van de manier waarop de aanpassing zal geschieden. Het kan echter niet
worden betwist dat de gedane inspanning aan een noodwendigheid beant-
woordde : namelijk een betere aanpassing van de organisatie van het krediet
aan de behoeften der volksgemeenschap. Tot op heden, zijn de hervormingen
aan de organisatie van het publiek krediet gekenmerkt door de autonomie
van elk dezer instellirigen, welke autonomie evenwel gemilderd werd om
wille van de bezorgdheid over debelangen van den Staat en de noodzakelijk-
heid der coördinatie van de bedrijvigheid dezer onderscheiden organismen.
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De deviezenmarkten, het geld en de kapitalen

De Anglo- Saksische landen en vooral de Vereenigde Staten hebben bijna
de geheele verhooging van de goudproductie van het verloopen jaar tot zich
genomen.

Anderzijds zijn, naar aanleiding van uitvoer van vreemde kapitalen op
zoek naar een schuilplaats, omvangrijke hoeveelheden geel metaal naar die
markten toegevloeid.

Tijdens de eerste maanden van het jaar ging de uittocht inzonderheid
naar de Vereenigde Staten van Amerika. Einde October veranderde de toe-
stand; het goud keerde terug naar het vasteland, alhoewel slechts in matige
hoeveelheid.

Op de goudmarkt van Londen ging gemiddeld de once fijn sh. 142-0-1j2

tijdens het eerste kwartaal van 1937, sh. 140-9-öj6 tijdens het tweede,
sh. 139-11-2j3 tijdens het derde en sh. 140-1-13j1ö tijdens het vierde. Deze
waardevermindering van het goud gaf natuurlijk aanleiding tot een daar-
mee gepaard gaande stijging van het pond sterling op de buitenlandsche
markten.

De goudbewegingen vonden hun oorzaak in het vertrouwen dat de
openbare meening meende te moeten verleenen aan dat metaal als thesauri-
satiemiddel. Daar in het begin van het jaar, het gerucht de ronde deed dat
op zekere markten, nl. te Washington, de prijs van het geel metaal wel
zou kunnen dalen, zag men het door de partienlieren opgepot goud naar
de Centrale Banken en naar de Egalisatiefondsen ter regeling van de wissel-
markten, terugvloeien. In den loop van de laatste maanden hernamen de
goudaankoopen voor private rekening, op breede schaal.

De goudvoorraad van de Bank heeft schommelingen ondergaan die
gepaard gingen met de verplaatsingen van het goud en met de evolutie van
zekere internationale wisselkoersen. Tot half Maart, bleef de voorraad tame-
lijk stabiel. Een afname werd waargenomen tijdens het tweede kwartaal. In
Juni komt een vlugge stijging den vroegeren afvoer meer dan vergoeden.
Naderhand komt weer een verslapping die blijft aanhouden en zelfs toeneemt
tot half November. Daarna weer een opflakkering, die duurt tot einde
December.

-- i:'; -
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Om de balans over het geheel van den af- en toevoer van goud te
kunnen beoordeelen, dient eerst rekening gehouden met de delgingen van de
buitenlandsche schuld in den loop van het afgeloopen jaar.

Terwijl, voor rekening van den Staat en van Overheidsinstellingen, geen
ander beroep op de binnenlandsche markt werd gedaan dan voor de
3 1/2 t. h. leening, groot fi. 48.000.000,- of B. fr. 780.'720.000-, bedra-
gen de terugbetaalde kapitalen fr. 2.312.000.000,-.

In den loop van hetzelfde tijdperk, werden, voor rekening van private
Belgische en Kongoleesche vennootschappen, voor 1.906 millioen frank bui-
tenlandsoho leeningen uitgekeerd.

** *

Geld
en wisselkoers.

De internationale positie van de Belgische munt bleef het gansche jaar
zeer stevig.

Tabel I geeft de gemiddelde maandelijksche koersen van de voornaamste
contantnoteeringen op de Beurs te Brussel aan.

I. - Gemiddelde koersen van de voornaamste deviezen op de Beurs te Brussel

PARIJS LONDEN NEW-YORK AMSTERDAM ZURICH BERLIJN
MAANDEN

11£= 1 $ = 100 fI. = 100Rm.=
(1937) - 48,6110b. 5,8996b. 401,5083 b. - 237,9460 b.

pari pari pari pari

Januari 27,686 29,113 5,9313 324,84 136,07 238,75
Februari 27,617 29,030 5,9310 324,41 135,41 238,71
Maart .... . 27,317 29,005 5,9367 324,78 135,32 238,73
April ..... 26,663 29,158 5,9312 324,85 135,37 238,60
Mei ....... 26,531 29,288 5,9297 325,83 135,59 238,19
Juni ...... 26,394 29,257 5,9285 325,96 135,65 237,60
Juli . . . . . . 22,684 29,494 5,9395 327,22 136,09 238,81
Augustus .. 22,275 29,589 5,9383 327,55 136,38 238,97
September. 20,981 29,412 5,9377 327,51 136,37 238,36
October ... 19,879 29,393 5,9313 327,96 136,52 238,32
November. 19,964 29,381 5,8796 326,17 136,12 237,50
December .. 19,991 29,420 5,8876 327,42 136,17 237,29
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Ten overstaan van dollar en Zwitsersehen frank, hield onze munteen-
heid dus tamelijk goed stand. Tegenover den gulden verloor .ze bijna aan-
houdend terrein, want deze won, in verhouding tot het goud, al maar door
aan stevigheid. Om de reden die we aanhaalden bij het bespreken van de
goudmarkt, klom van het eene jaar tot het andere, de koers van het pond
sterling, van 29,08 tot 29,46. Te New-York steeg deze van $ 4,91 tot
$ 4,99 3/4.

Dit jaar bracht ons een nieuwe daling van den Fransehen frank, op de
internationale markten. Ten onzent verliep deze inzinking als volgt: in Maart
loopt de koers achteruit van bg. 27,60 tot gemiddeld bg. 27,30. Tijdens de
eerste tien dagen van April, verlaagt hij tot circa bg. 26,ÖO. De notee-
ring handhaaft zich op dat punt tot rond einde Juni. In Juli rukt de frank
zich van het goud los; hij daalt ineens met 16 t. h., zoodat hij nog bg. 22,2ö

II. - Gemiddelde koers, op drie maanden, van de voornaamste deviezen.

£ STERLING DOLLAR FRANS CHE FR. GULDEN ZWITSERS. FR.

Pond sterling % Pond sterling % Pond sterling % Pond sterling % Pond sterling %
MAANDEN agio (+)disagio (-) agio (+)disagio (-) agio (+)disagio (-) agio (+)disagio (-) agio (+)disagio (-)

van den van het van den van het van den van het van den van het van den van het
belga £ belga £ belga £ belga £ belga £

Januari .. .. , . + 0,25 - 0,25 + 0,13 - 0,13 + 2,16 - 2,1l + 0,27 - 0,27 + 0,08 - 0,08

Februari .. . · . + 0,15 - 0,15 + 0,01 - 0,01 + 2,88 - 2,80 + 0,09 - 0,09 + 0,07 - 0,07

Maart ....... + 0,17 - 0,17 + 0,01 - 0,01 + 2,07 - 2,03 - 0,03 - 0,03 + 0,005 -0,005

April .. . ..... + 0,21 - 0,21 - 0,01 + 0,01 + 1,78 - 1,75 - 0,02 + 0,02 - -

Mei ..... ... . + 0,22 - 0,22 - 0,05 + 0,05 + 1,98 - 1,94 - 0,09 + 0,09 + 0,06 - 0,06

Juni . . . . . . . . + 0,09 - 0,09 - 0,16 + 0,16 + 3,87 - 3,73 - 0,21 + 0,21 + 0,05 - 0,05

Juli ......... + 0,04 - 0,04 --,- 0,21 + 0,21 + 3,32 - 3,21 - 0,18 + 0,18 + 0,06 - 0,06

Augustus ... + 0,04 - 0,04 - 0,24 + 0,24 + 2,56 - 2,50 - 0,22 + 0,22 - 0,03 + 0,03

September ... - 0,17 + 0,17 - 0,34 + 0,34 + 3,77 - 3,63 - 0,32 + 0,32 - 0,21 + 0,21

October .. . · . - 0,60 + 0,60 - 0,71 + 0,71 + 3,12 - 3,03 - 0,71 + 0,71 - 0,45 + 0,45

November .. · . - 0,38 + 0,38 - 0,52 + 0,52 + 1,79 - 1,76 - 0,55 + 0,55 - 0,67 + 0,67

December ... - 0,25 + 0,25 - 0,42 + 0,42 + 2,06 - 2,02 - 0,44 + 0,441- 0,55 + 0,55
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ongeveer noteert. Later, rond begin October, slinkt hij tot op ± 20 belga, en
schommelt rond dit peil tot het einde van het jaar.

De termijnmarkt bleef voor den belga steeds gunstig gestemd. Het pond
was lichtjes in disagio tot Augustus. Daarna doet het matig opgeld en hand-
haaft zijn positie tot op het einde van het jaar. De noteeringen van dollar
en gulden waren eenigszins hooger dan op de contantmarkt. De Zwitsersche
frank stond, tijdens de drie eerste kwartalen, contant en termijn, op denzelf-
den prijs; in den loop van het vierde kwartaal kostte hij, op termijn, wat
duurder. De Fransche frank heeft aanhoudend zware verliezen geleden.

Tabel II geeft, over een kwartaal, voor elke maand, het gemiddelde agio
of disagio van den belga aan, ten overstaan van pond sterling, dollar, Fran-
sche frank, gulden en Zwitsersche frank.

De technische schikkingen genomen in het kader van het drieledig
akkoord, waartoe, zooals men weet, België is toegetreden, zijn normaal blij-
ven doorgaan. Deze samenwerking van de Centrale Banken blijft beperkt
tot zekere landen.

Harerzijds tracht, door middel van technische initiatieven, de Bank voor
Internationale Betalingen het hare bij te dragen tot de oplossing van de
moeilijke problemen in zake internationale transfers.

De politieke toestand in verschillende deelen van de wereld, evenals de
belemmeringen die het internationaal goederenverkeer in den weg liggen,
schijnen ongelukkiglijk een regeling van het monetair wereldprobleem nog
voor een zekeren tijd te moeten verdagen.

Het is niet zonder belang hier te wijzen op de merkwaardige stabili-
teit van onze muntcirculatie die, in weerwil van de stijging der prijzen in het
binnenland, zelfs eenige neiging tot dalen vertoont. Ofschoon, in de huidige
conjunctuur, dit verschijnsel niet in verband kan worden gebracht met de
evolutie van onze binnenlandsche prijzen, toch dient er vastgesteld dat in
zake wereldprijzen, bedoelde evolutie geen invloed heeft gehad op de voor-
waarden die, sedert 193ö, een behoorlijke ontwikkeling aan de Belgische
economie hebben verzekerd. De daling van den Fransehen frank heeft blijk-
baar in dat opzicht en over 't algemeen geen nadeelige gevolgen gehad.

Wij mogen er hier nochtans aan herinneren dat de verdediging der
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munt veel meer afhangt van een gezonde economische politiek en van het
evenwicht der Overheidsfinanciën dan van de Centrale Banken, die hun
functie van regulators slechts dan kunnen uitoefenen wanneer zekere vooraf-
gaande voorwaarden verwezenlijkt zijn. Het gaat hier om een collectief werk,
dat om te slagen niet minder de medehulp noodig heeft van de leiders van
ondernemingen dan die van de Overheidsmachten.

** *

Zooals voorheen, heeft de Bank meegeholpen bij de uitvoeringen der
compensatie- 'en betaalakkoorden die in zwang zijn tusschen de Belgisch-
Luxemburgsche Economische Unie en Duitschland, de Argentijnsche Repu-
bliek, Brazilië, Bulgarije, Chili, Spanje, Estland, Griekenland, Hongarije,
Italië, Roemenië, Turkije en Joego-Slavië.

Duitschland. - Sedert het bp 27 Juli 193ö~ te Luxemburg, geteekend
akkoord, betaalde Duitschland stipt de loopende handelsvorderingen, volgens

I

de voorwaarden die het onderschreven had.

Anderzijds is feitelijk de overdracht van de achterstallige handelsvor-
deringen, waarvan het meel'endeel tot 1934 terugloopen, geëindigd. De afbe-
taling yan de financieele vorderingen heeft een normaal verloop.

De betalingen voortspruitend uit de markenconventie, vorderen echter
in trager tempo. In den loop van het jaar werden, dool' het spel del' con-
ventie van 27 Juli 193ö, op de bij het akkoord van 13 Juli 1929 voorziene
annuïteiten, niet meel' dan fr. Ö2.ÖOO.000,- overgedragen, d.i. circa 23 t. h.
van een reeds met 2ö t. h. gereduceerde jaarkorting.

Brazilië. - Den 2ön Januari 193'7, werden de bepalingen -in voege
gebracht van het akkoord op 28 December 1936, te Rio de Janeiro getee-
kend, tot liquidatie van de Belgische en Luxemburgsche oommercieele vor-
deringen waarmede Brazilië ten achteren was gebleven en voortkomende
van den invoer van in Brazilië vertolde koopwaar tijdens de periode van
1 April 1931 tot 11 Februari 193ö.

Zijn in dit akkoord niet inbegrepen: welkdanige vordering ook, geheele
of gedeeltelijke, waarover met de Bank van Brazilië een wisselkoerskontrakt
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werd aangegaan; 40 t. h. van het bedrag van elke vordering betreffende een
in Brazilië na 10 September 1934 vertolden invoer.

De liquidaties vinden maandelijks plaats op den voet van 1/24 van het
verschuldigd bedrag, met een forfaitairen interest van 4 t. h. In dato
11)December 1937, waren, in die voorwaarden, twaalf maandelijksche stor-
tingen afgedragen.

Italië. - Krachtens een op 30 Juni 1937 hernieuwde overeenkomst, in
werking getreden bij Koninklijk Besluit van 30 Juli 1937, moeten de Bel-
gische en Luxemburgsche koopers van Italiaansche koopwaar, het bedrag
van hun faktuur aan de Nationale Bank van België afdragen. De aldus
gestorte sommen worden, - tot een beloop van it) t. h., gecrediteerd op een
rekening « Oude vorderingen » om besteed te worden, aan de betaling van
den Belgisch-Luxemburgschen invoer naar Italië vöór 1 September 1936 en,
'- tot een beloop van 8t) t. h., gecrediteerd op de rekening « Nieuwe vorde-
ringen » om besteed te worden aan de betaling. van den Belgisch-Luxem-
burgschen invoer naar Italië, van 1 September 1936 af, binnen de perken
van de toegelaten contingenteeringen.

De bepalingen van deze conventie zijn toepasselijk op de handelsvorde-
ringen voortspruitend uit het ruilen van koopwaar van Italiaanschen, Bel-
gischen of Luxemburgschen oorsprong. Wat echter de Italo-Belgo-Luxem-
burgsche ruilingen van vóór 16 October' 1936 betreft, slaan deze bepalingen
eveneens op het betalen van de koopwaar geleverd uit Italië, en de Italiaan-
sche bezittingen en koloniën; naar het grondgebied van de Belgisch-Luxem-
burgsche Economische Unie, van Belgisch Kongo en de gebieden onder Bel-
gisch mandaat en omgekeerd.

Roemenië. - Het transferakkoord van 24 Augustus 1937, evenals dat
van 19 October 1936, verplichten de Belgische en Luxemburgsche koopers
van Roemeensche koopwaar, het bedrag van hun fakturen af te dragen aan
de Nationale Bank van België. Het bedrag van de stortingen wordt gecredi-
teerd op een bijzondere rekening op naam van de Nationale Bank van Roe-
menië. De Roemeensche Regeering heeft de verbintenis aangegaan de op. die
rekening gestorte belga's te besteden als volgt: 10 t. h. aan het afbetalen
van de sommen verschuldigd, dool' den Staat en de Roerneenscha Overheid,

Il
Il
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voor andere leveringen dan koopwaar; 36,ö t. h. aan het afbetalen van de
nieuwe handelsvorderingen; 18,5·1. h. aan het afbetalen van financieele vor-
deringen. Over het saldo van 35 t. h. kan de Nationale Bank van Roemenië
vrij beschikken.

Voorprivate clearingsverrichtingen moet, voor elk geval afzonderlijk,
vooraf, bij den Belgisch-Luxemburgschen Verrekeningsdienst, om toelating
worden verzocht.

Joego-Slavië. - Een betaalakkoord geteekend
Luxemburgsche Economische Unie en het Koninkrijk
26 November 1937, en in werking gesteld 1 Januari
gekomen van de conventie van 7 Juli 1932 en
21 Februari 1933.

lusschen de Belgisch-
Joego-Slavië, in dato
1938, is in de plaats.
de aanvullende van

Voor de handelstransacties onder de drie landen, vervangt, van
1 Januari 1938 af, bedoeld akkoord de regeling Lij verrekening, door een
stelsel van rechtstreeksche betaling, t.t.Z. van schuldenaar aan schuldeischee.

De sommen verschuldigd voor koopwaar ingevoerd in Joego-Slavië VÖÖl'

1 Januari 1938, eenerzijds, in de Economische Unie anderzijds, zal men
blijven vereffenen volgens de bepalingen van de vorige overeenkomsten.

De afschrijvingen op de Belgisch-Luxemburgsche vorderingen gebeuren
door middel van het tegoed dat, 1 Januari 1938, voorkomt op het credit van
de globale rekening gehouden door de Nationale Bank van Joego-Slavië bij
de Nationale Bank van België; door middelook van een heffing van 15 schil-
ling per ton lood- en zinkerts of concentraat, ingevoerd, van 1 Januari 1938

,

af, in de Belgisoh-Luxemhurgsche Economische Unie, en waarvan de tegen-
waarde, in Belgische franks, III de kassen van de Nationale Bank van België,
zal worden gestort.

Chili. - Het Koninklijk Besluit van 14 Juli 1937 wijzigde de conventie
van 26 Mei 1933 in dezen zin dat de 30 t. h. van de waarde van den
nitraatinvoer in de Belgisch-Luxemburgsche Economie Unie - percent dat
vroeger besteed werd aan de afbetalingen van de oude vorderingen - voor-
taan voor betaling van koopwaar zullen worden afgedragen.
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Markt
van het geld
op korten
termijn.

A ndere landen. - De betaalakkoorden houdende regeling van de han-
delstransacties tusschen de Belgisch-Luxemburgsche Economie Unie en de
andere landen bleven onveranderd.

Mobielmaking van de geblokkeerde vorderingen. - Om de mobielma-
king van de in compensatierekening geblokkeerde vorderingen in de hand te
werken, heeft de Staat verder zijn waarborg verleend. Doch de houders van
die vorderingen hebben dit kredietmiddel nagenoeg geheel verzuimd. Inder-
daad, het papier waarop deze garantie voorkomt, bedraagt, in dato
2i:i December 1937, slech ts fr. 1.6ö7.800,- voor de geblokkeerde vorde-
ringen in Italië, en slechts fr. 1.466.400,- voor dezelfde vorderingen in Bra-
zilië.

De disconto- en voorschotverrichtingen waarvan de omvang, sedert de
munthervorming van 1D3ö, fel geslonken was, hebben in den loop van 1937
weer eenige opleving gekend.

Deze wederopleving was echter niet zeer belangrijk, om reden dat de
private banken rijkelijk over liquide middelen beschikt hebben en slechts van
tijd tot tijd en voor kleine bedragen bij het Emissieinstituut zijn komen aan-
kloppen.

De ontwikkelingsgang van de krediettransacties onzer Discontokantoren
blijken niet in verhouding te zijn geweest tot de mogelijkheden die zij hun
oliënteele kunnen aanbiedeu.

Het heele jaar door is onze officieele rentestand op hetzelfde peil geble-
ven. Het discontoprocent van de accepten dat op 16 Mei 193ö, tot 2 t. h.
's jaars werd verlaagd, is sedertdien onveranderd gebleven. Het disconto van
promessen, evenals dat van voorschotten op Overheidsfondsen, is op het zeer
lage peil van 2 1/2 1. h. en 3 t. h. 's jaars gebleven.

In het begin van het jaar, besloot de Minister van Financiën tot emissie
van Schatkistcertificaten. Onder de verschillende methoden die daarvoor
in aanmerking kwamen, viel zijnkeus op die van toewijzing aan den meest
biedende, stelsel dat sedert eenigen tijd zijn proeven had gedaan in het
Ministerie van Koloniën, het Herdisconteering- en Waarborginstituut en
sedert lang op verscheiden buitenlandsche plaatsen.
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Het maximumbedrag van deze emissie, dat eerst op 300millioen was
bepaald, werd, in de maand Augustus, met 200 millioen frank verhoogd;

zoodat het totaal van de circulatie aan certificaten op ÖOOmillioen fr. kwam
te staan. EIken Vrijdag van de week - op enkele uitzonderingen na -
wordt er, voor rekening van de Schatkist, inschrijving gehouden. De toewij-
zingen loopen telkens over sommen van 40 of ÖO millioen frank, onder den
vorm van driemaandsche certificaten. Het experiment blijkt te hebhen
geslaagd, daal' de inschrijvingen altijd verschillende malen het aangeboden
bedrag bereiken.

Wegens de belangrijkheid dezer uitgiften ten opzichte van de krediet-
politiek en, meer in het bijzonder, van de Open market-politiek, behoort de
organisatie van deze markt tot het kader der initiatieven die men van de
Nationale Bank moet kunnen verwachten. Van nu af is deze laatste met de
aanbesteding van deze certificaten gelast.

Verschillende emissies van bons op korten termijn waartoe de Kolonie
af en toe is overgegaan, gaven eveneens aanleiding tot plaatsing van liquide
middelen waarvoor belegging werd gezocht.

Bovendien is het Herdisconteering- en Waarborginstituut de krediet-
instellingen blijven tegemoetkomen door het toekennen van middelen op
korten termijn ten behoeve van hun cliënteele. De financiering van die ver-
handelingen kon met behulp van uitgiften op korten termijn, die in zeer gun-
stige voorwaarden opgenomen werden, gemakkelijk worden doorgedreven.

Wat betreft de houding van de vrije .markt van geld op korten termijn
in 1937, kan deze als volgt worden samengevat:

Tijdens de eerste maanden, heeft de overvloed van geld tot abnormaal
lage rente geleid.

Van de tweede helft van. September af tot aan de tweede helft van
December komt er spanning op de markt.

De vervaldag van het einde van het jaar werd vlot geliquideerd daar de
overvloedig aanwezige liquide middelen nog aangroeiden tengevolge van het
terugvloeien der kapitalen die weer vrij kwamen met het vervallen der ter-
mijncontracten op deviezen.
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III. - De Geldmarkt in 1937.

Deze schommelingen blijken uit volgende tabel III

Gemiddelde percenten
Buitenbankschpercent Percentvoor de toewijzing van Schatkist-

certificaten of Schatkistbons (2)
van bet ccCall money »

op 3 maand (2)

MAANDEN Herdiscon-

(1937)
teerings- Handels- Financieel Verreke-

en Waar-
Staat Kolonie borginsti- papier papier Markt ning

(1) tuut

% % % % % % %

Januari ... " - - - 1,- - - -

Februari .... 0,45 tot 0,65 0,50 tot 1,- - 1,- - - -

Maart ...... 0,68 tot 0,71 - 0,72 1,- - - -

April .... '... 0,70 -- 0,64 1,-' - - - -

Mei ........ D,56 tot 0,60 0,85 tot 1,- - 1,- - - -

Juni o •••••• 0,58 - 0,58 1,- - - -

Juli ........ 0,49 tot 0,57 - - 1,- - _. -

Augustus .... 0,47 tot D,51 0,85 tot 0,75 0,49 1,-- - - -

September .. 0,57 tot 0,72 - 0,52 1,- - - -

October .... 0,85 tot 1,17 -- - 1,385 - 0;75 0,767

November ... 1,27 tot l,57 - 1,49 1,7825 2,1375 - 0,750

December .. l,56 tot 1,90 - - 1,719 2,019 0,750 0,750

(1) Kolonie : uiterste percenten.
(2) Maandelijksche gemiddelden.
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Bedrijvigheid van het Land en de Kolonie op het gebied van
Nijverheid, Handel en Landbouw

Een economische heropleving die zich uitbreidde over de gansche wereld,
was het kenmerk van het einde van het jaar 1936.

De plotselinge aanvoer van bestellingen, waarvan de oorzaak evengoed
III de speculatie lag als in de vrees voor moeilijkheden bij het aanpassen van
de productie aan de stijging van het verbruik, gaf aanleiding tot een zeer
vlugge verhooging van de prijzen der grondstoffen. Deze te snelle vlucht
bleef echter niet aanhouden want de vooruitzichten waarop zij steunde,
bleken zonder grondslag. Reeds vanaf Maart vertoonden de prijzen der
grondstoffen neiging tot dalen, om ten slotte, in de maand Juli, de index-
prijzen van den groothandel, die tot dan toe aan dezen eonjunctuuromkeer
hadden weerstaan, mee te sleepen.

Het duurde niet lang of de inzinking der prijzen van de meeste grond-
stoffen, had de resultaten van de vroegere heropleving vernietigd. De gevol-
gen yan deze gebeurtenissen konden vooral in de Vereenigde Staten waarge-
nomen worden, waar de terugloop van de bedrijvigheid zich brutaal aftee-
kende. In het algemeen heeft, zooals altijd, de economie der Europeesche
landen trager gereageerd. De Engelsche economie namelijk heelt het bewijs
gegeven van een merkwaardige stabiliteit, in weerwil van een sedert maan-
den ingetreden verslapping en van een regelmatige inzinking van de koersen
der aandeelen en der obligaties. ; ~. <':;'.i •.

België heeft niet kunnen vermijden dat het door dit wereldgebeuren
werd meegesleept. Zooals Groot-Brittannië, heeft het eerst zijn groothandels-
prijzen zien stijgen en nadien dalen. Sedert den Herfst moesten tal van
nijverheidsondernemingen hun productie verminderen tengevolge van het
terugloopen der bestellingen, zoodat de werkloosheid toenam. Gelukkig wer~
den de gevolgen van deze feiten verzacht door den financieelen toestand van
onze ondernemingen, die heel wat gunstiger was dan tijdens de recente
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crisis. De saneering waarmede in de dagen van depressie werd aange-
vangen, werd zonder verpoozen tot in de laatste tijden voortgezet. En moest,
in 1937, wel eens beroep worden gedaan op de kapitaalmarkt, dan gebeurde
dit zelden of nooit met het doel nieuw kapitaal te investeeren: het doel was
dan vooral de eonversie en de rapatrieering van zwaardrukkende leeningen,
of de consolidatie van de schulden op korten termijn.

*-x- *

Prijzen
en vergeldingen.

Het algemeen peil van de prijzen en andere. vergeldingen in België, kan
over de jaren 1928 tot '1937, vluchtig worden nagegaan aan de hand van de
volgende cijfers :

IV. - Index van de prijzen en andere vergeldingen
(1928-1937)

Index der prijzen Andere indexcijfers
Kapitalisatie

rente
(Basis ; 1928 = 100) (Basis ; 1928 = 100) (in p. c.)

Prijzen Prijzen Buiten- Index
Groot- van de van de Klein Levens- Index banksch van de Rente Rentehandels- nijverheide- afgewerkte handels- duurte der disconto Beurs 3 % 4%prijzen grond- nijverheids prijzen loonen (handels- (aan-

stoffen producten papier) deelen)

1929 101 102 103 107 106 112 106 101 4,54 -
1930 88 87 130· . 107 109 120 69 67 4,- -

1931 74 64 82 97 98 113 57 50 3,95 -
1932 63 50 70 88 88 103 77 35 4,48 -
1933 59 45 68 86 87 100 .60 35 4,54 -
1934 56 43 63 81 84 96 53 30 4,11 -

1935 64 55 66 80 85 92 51 33 3,92 4,32
1936 70 66 72 84 89 99 33 39 3,74 4,09
1937 81 83 82 90 96 110 29 (1)47 3,33 3,94

(1) Voorloopig index ..

Ter verduidelijking van de recente ontwikkelingen, laten wij hier de
voornaamste maandelijkscha cijfers volgen van den index over 1937 :
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V. - Index van de prijzen en, loonen over 1937

Groot- Klein- Levens-
handels- handels- Loonen

MAANDEN prijzen prijzen duurte (1)

Basis: Januari 1937 = 100

Januari ........ ... . 100 100 100 -

Februari ... .. . .. . ... 102,6 101,1 101,0 -

Maart ..... ... . ... . 105,3 101,6 100,7 102,5
April ........... 105,S 101,6 99,4 -

Mei ..... . . . . . . . ' ... 105,3 102,1 99,2 -

Juni .... ...... 105,9 102,S 100,6 105,7
Juli ..... ... ...... . 106,7 104,5 103,0 -

Augustus .. . . . . . . .. 106,4 105,4 103,S -

September .. ... . ., . 104,9 106,4 105,S 109,2
October ... .. . .. 103,S 106,S 106,5 -

November ...... . ... lOO,S 107,1 107,2 -

December .......... 100,2 107,1 107,2 110,9

(1) Basis : December 1936 lOO.

-lt.;(. *

De nijverheidsproductie is in 1937 nog toegenomen, zoodanig dat de Voortbrenging.

gebeurtenissen van de laatste maanden van het jaar de verworven stellingen
slechts matig hebben aangetast. Uit volgende tabel blijkt nochtans dat over
het geheel, het peil van 1929 nog niet werd bereikt.

De kolennijverheid werd letterlijk met bestellingen overstelpt. De
inkrimping van den arbeidsduur en de moeilijkheden bij het aanwerven van
de noodige arbeidskrachten, gaven aanleiding tot kiesche aanpassingspro-
blemen. Gedurende vele maanden was er een werkelijke schaarschte op de
markt, wat een stijgende invoer van brandstof in den loop van het heele
jaar voor gevolg had. Tegelijk zijn de stocks tot op een zeer laag peil geslon-
ken.
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VI. - Nijverheidsproductie

Tijdens het eerste semester, waren de bestellingen, in de metaalnijver-
heid zoo omvangrijk dat aan de dringendste noodwendigheden voldoen, een
echt probleem werd. Naderhand namen de bestellingen in zoodanige mate
af dat, op het einde van het jaar, de voortbrenging eveneens aan het dalen
ging en dat de prijzen, die tot dan toe een stijgende lijn hadden gevolgd,
insgelijks terugliepen.

Algemeen
index

~ van de Katoen- Beste Koper
Cl) nijverheids Steenkool Gietijzer wol- (in Electriciteiti-<c;s productie draad soorten Kongo)>-:> 1923·1925

= 100

(In ton nemaat] (Dltiz. Kw. U.)

1929 138,5 26.931.460 4.095.940 68.800 39525 136.992 -

1934 91,7 26.363.760 2.907.289 43.396 15.678 lID .085 4.022.947
1935 100,0 26.484.230 3.060.426 61.250 26.760 107.70.0 4.456.996
1936 108,1 27.875.630 3. 20i .409 66.300 32.890 95.667 4.943.310
1937 (1) 121,6 29.681.270 3.842.807 (2)36.300 30.613 150.000 5.548.722

(1) Voorloopig index.
(2) Eerste semester.

Ook de machinebouw, waar de bedrijvigheid uitstekend was geweest,
kende verslapping op het einde van het jaar.

Na de koortsachtige periode van einde 1936, moest de textielnijverheid
zich vanaf de Lente, vergenoegen met een bevredigenden toestand die tot
aan den Herfst heeft geduurd. Sindsdien was zij verplicht haar voortbren-
ging in te krimpen, daar de koopers zich onthielden.

In de bouwnijverheid was de verslapping zoo' groot dat uitvoering van
openbare werken nauwelijks een vergelding kon brengen. Voor de verschil-
lende takken van deze nijverheid, werd de toestand dan ook zeer onregel-
matig. Terwijl steengroeven en cementfabrieken geen reden tot Idagen had-
den, stonden de steen- en pannenbakkerijen er heel wat minder gunstig
voor.

- 26 ~



Bij de electriciteitproducenten gaat de ontwikkeling haar normalen
gang.

In zekere nijverheidstakken blijven kiesche structuurproblemen de aan-
dacht houden.

De Overheden doen, met de medehulp van het privaat initiatief, al wat
mogelijk is, om de gepaste oplossing te vinden niet enkel aan deze problemen,
doch ook aan tal van andere die overigens evengoed den landbouw aanbe- .
langen als de nijverheid.

De verbetering van de landbouwtechniek en de verdeeling der hoevepro-
ducten blijven de bezorgdheid van de Regeering gaande houden. De
onlangs met de medehulp van de landbouwmiddens gestichte Zuiveldienst is
een initiatief van belang genomen met het oog op de oplossing van een dezer
problemen.

** *
In 1937 nam de bedrijvigheid van het vervoer nog toe. Bij het vervoer

ter zee teekende de verbetering zich eerder af in de massa der verhandelde
koopwaar clan in cle tonnemaat van de in de havens binnengeloopen sche-
pen. Het vervoer per spoor ging gevoelig vooruit.

Vervoer.

VII. - Vervoer

SPOOR ZEEHAVENS

Reizigers I Tonnemaat ANTWERPEN GENTKm. . Km.

JAAR- 'I'onnemaat TonnemaatTALLEN
Maandelijksche van de Koopwaren van de Koopwaar

gemiddelden binnenge- in en uit binnenge- in en uit
loopen Iocpen

( M illiOenen) schepen (1.000 met?.. schepen (1.000 metro
(1.000 ton) ton.) (1.000 ton) ton.)

1933 421 370 20.439 18.953 1.960 2.916
1934 406 374. 20.536 20.867 2.058 3.371
1935 449 396 22.035 23.171 1.928 2.964
1936 470 444 23.042 25.252 2.172 3.421
1937 (1) 520 (1) 517 25.118 (2) 25.940 2.273 (1) 3.603

(1) Gemiddelde van de elf eerste maanden.
(2) Elf eerste maanden.



Buitenlandsche
handel.

Werkloosheid.

De buitenlandsche handel kende een aanzienlijken vooruitgang. Van het
tweede kwartaal van 1936 tot het tweede kwartaal van 1937, ging, in waar-
den, .de stijging zoo vlug, dat ze niet kon blijven aanhouden. Dit was vooral
het geval met den invoer van grondstoffen dewelke meer voor prijsschomme-
lingen vatbaar zijn. Hun hoeveelheid nam aanzienlijk toe en op dat gebied
was het gemiddelde handelspeil van 1928 reeds midden in het jaar bereikt.
Dit is echter niet het geval voor den uitvoer van afgewerkte producten, die
beneden dit peil bleven.

Tabel VIII geeft, voor den buitenlandsehen handel, de cijfers over de
jongste jaren aan.

VIII. - Buitenlandsche handel van de Belgisch-Luxemburgsche Economische Unie.
(1928-1937)

HOEVEELHEID WAARDE
(In duizende ton) (ln millioenen. frank8)

JAARTALLEN

Invoer I Uitvoer Invoer I Uitvoer

1928 39.868 26.749 32.060 30.954
1929 45.074 25.840 35.624 31.880
1930 42.227 23.768 31.094 26.159
1931 38.722 24.617 23.970 23.178
1932 31.348 19.562 16.342 15.123
1933 30.697 19.936 15.242 14.288
1934 31.747 19.989 14.021 13.794
1935 30.590 20.300 17.446 16.126
1936 32.846 21.866 21.708 19.745
1937 39.065 25.011 27.662· 25.689

** *
Het algemeen rhythme van 's Lands bedrijvigheid kon tamelijk juist

waargenomen worden aan de hand van de statistieken over de werkloosheid.
Deze wezen op een gunstig verloop tot in het midden van het jaar. Sedert-
dien toonden de cijfers een verslapping aan, ampel' merkbaar bij den aan-
vang, dan duidelijker van November af. Omdat verschillende nijverheids-
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takken, wegens gebrek aan bestellingen, geweigerd hebben stocks aan te
leggen, ging, op het einde van het jaar, de index over de werkloosheid plot-
seling de hoogte in.

De toestand van de arbeidsmarkt kan worden nagegaan aan de hand der
gegevens in tabel IX

IX. - De werkloosheid

Gemiddelde
der gecontro- Volledig Gedeeltelijk
leerde dagen
werkloosheid werkloos werkloos

(per 1.000
verzekerden
en per week) (In duizenden)

1934 December .. .. 1.484 213 168
1935 Juni ... LIll 147 104 I

December ... 1.134 162 102
1936 Juni. 901 lûl 99

December .. .. 1.005 132 93
1937 Maart. 804 113 80

Juni .... . . ... 663 86 78
September ... 687 91 84
October .. " .. 686 92 82
November .. 872 Il6 IlO

Tijdens de eerste helft van het jaar 1937, kon een aanhoudende prijs-
stijging van de grondstoffen worden vastgesteld; in den loop van. de laatste
maanden deed zich daarentegen een gevoelige daling voor waardoor noch-
tan's de huidige prijzen niet ver onder het gemiddelde peil van het jaar 1936
werden teruggebracht, zoodat de winstmarge niet in gevaar is gekomen.

De buitenlandsche handel kende merkbaren vooruitgang. In hoeveelheid
zoowel als in waarde, wijst de uitvoer op een aanzienlijke verbetering. Voor
hout, koper, goud, tin, diamant, palmolie, katoen, grondnoot en koffie, was
de markt zeer bedrijvig. De productie vertoont steeds meer verscheidenheid;

Economische
toestand

van
Belgisch Kongo.
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het bruinsteen- en looderts vormen namelijk nieuwe rubrieken in de statis-
tiek van den uitvoer.

De handelsbalans van de Kolonie is zeer gunstig en is dan ook een kost-
hare faktor van evenwicht te meer voor die van het moederland.

De koperproductie bedroeg, in 1937, circa 1öO.OOO ton, tegen 97.öOO in
1936. Het toenemen van het verbruik, de inkrimping der stocks en de spe-
culatieve aankoopen uitgelokt door de prijsschommelingen, gaven aanleiding
tot plotseling stijgen van de vraag waaraan de Katanga- instellingen zonder
moeite konden voldoen.

De diamantnijverheid bevindt zich in een gezonden toestand, ofschoon,
sedert de Lente, haar bedrijvigheid in het algemeen eerder afnam.

De tinproductie is eveneens hooger dan die van het vorige jaar. Het voor
1937 vergund contingent was 107,ö t. h. tegen 92,ö t. h. in 1936. Wat
België noodig heeft aan tin, wordt bijna heelemaal door de Kolonie geleverd.

In den loop van dezelfde spanne tijds is de goudproductie er andermaal
op vooruitgegaan.

Benevens den uitvoer van tinsteen, kenden andere ertsen en metalen
eveneens aanzienlijken vooruitgang, o.a. bruinsteen, lood, tantalium, ura-
nium (waaruit radium wordt getrokken), zink, zilver, palladium, platina, en
kobalt.

De oliehoudende producten zagen, in Januari, hun prijzen merkbaar
stijgen. Sedertdien is de tendens anders om.

Dank zij hun perfecte organisatie, blijven de groote veeteelt-maatschap-
pijen beste technische resultaten boeken. Uitgestrekte gebieden waar voor-
heen veeteelt voor onmogelijkheid werd aanzien, zijn thans in voorspoedige
landbouwgewesten herschapen, wat ten zeerste door de bevolking wordt
gewaardeerd.

Het economisch stelsel van de open deur dat in de Kolonie in zwang is,
blijft dus de beste vruchten afwerpen. Dit stelsel is nooit een hinderpaal
geweest, noch voor den bloei van Belgisch Kongo, noch voor de voordeelen
die het moederland hoopt er te kunnen verwerven.



De vertraging waarmede de balansen del' ondernemingen de bewegiugerr
in de conjunotuur opnemen, verklaart de opvallende tegenstelling tusschen
de verslapping in handel en nijverheid, en de schitterende financieele resul-
taten van de vennootschappen bij het einde van het jaar.

Door deze uitslagen is het mogelijk geweest een groot deel van de ver-
liezen der laatste jaren af te schrijven .. Het beste bewijs van dit feit wordt
gegeven door het Bureau ter Vereffening van Crisiskredietverleeningen : op
het einde van het jaar waren meer dan 40 t. h. van de in liquidatie gestelde
crisiskredieten vereffend.

Financieele
toestand
van de

ondernemingen.

De vlugge stijging van denkoers der aandeelen, die in Augustus 1936 Effectenmarkt.

inzette, eindigde in Maart 1937. Dan kwam de omkeer. De index van de
koersen viel van ö4 punten op 1 Maart 1937, tot 39, in December 1937. Hij
stond 33 op 1 Augustus 1936. Tengevolge van die daling liep het kapitalisa-
tieprocent van tal van aandeelen op. Het ging zelfs hooger dan dat der obli-
gaties zoo voor de stukken van de beschermde als voor die van de basisnij-
verheden. Het loont de moeite even bij dezen toestand stil te staan, daar,
sedert tal van jaren, de aandeelen tegen een lagere rente als die van
obligaties werden gekapitaliseerd.

De markt van de renten van de effecten met vast inkomen, was steviger
dan die van de aandeelen. De 4 t. h. Geünificeerde, welke, in het begin
van het jaar, 100,3ö noteerde, steeg tot 102,90 in Juli, wat niet kon beletten
dat ze plots aan het dalen ging. Teruggevallen op 99, 1ö einde October, op
97,7ö einde November, bleef onze rente op ongeveer 97,öO tot op het einde
van het jaar.

In den loop van het eerste' semester 1937, boekten de private obligaties
een aanzienlijke koersverbetering, gepaard gaande met de stijging der renten;
zulks viel uit ten gunste van obligaties met kleinen rentevoet, doch niet voor
stukken met hoogeren voet, wegens de vrees voor eonversie. Zoo stijgt de
index van de voor belasting vatbare 4 t. h. obligaties, van 140 in Novem-
ber 1936, tot 148 in September 1937; daarentegen geven de 6 t. h. stukken,
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vrij van belasting, geen enkel meldenswaardig blijk van beweging. In den
loop van de laatste maanden van het jaar', werden tegelijkertijd als de rente
al de groepen dool' de daling getroffen.

De private vennootschappen vonden natuurlijk baat bij de ruimheid der
geldmiddelen die gedurende de eerste elf maanden van het jaar, op de markt,
voorhanden waren en maakten van deze gelegenheid dankbaar gebruik om
zekere leeningen om te zetten. Zoo hebben wij kunnen uitmaken 'dat voor
een bedrag van fr. 2.370 millioen werd uitgegeven .om oude leeningen af te
lossen.

Na meerdere maanden stagnatie, bereikten de nominale uitgiften van
aandeelen en obligaties, in den loop van 1937, een aanzienlijk bedrag. Tot
nieuwe beleggingen werd slechts in geringe mate overgegaan.

Voor het jaar 1937, vinden wij daaromtrent het volgende:

Oprichtingen van naamlooze vennootschappen (volgestort bedrag
op nominale waarde) .
Oprichtingen van vennootschappen van personen met beperkte aan-

sprakelijkheid (volgestort bedrag op nominale waarde) .
Kapitaalsverhoogingen (volgestort bedrag op nominale waarde) .
Uitgifte van obligaties .

Gestorte sommen, in 't geheel
Uitgiftepremiën .

Samen .

Daarvan is af te trekken :

Inbrengsten in natura .....................................•...
Inlijving van reserves bij het kapitaal .
Uitgiften tot aflossing van oude leeningen .

Samen . '.....
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28ö

316
3.6ö6
2.022

6.279
400

6.679

722
2.332
2.371

ö.42ö



Het netto ,bedrag der uitgiften voor rekening van private vennoot-
schappen, was dus 1.2tl4 millioen frank. In 193H bedroeg dit 688 millioen en
in 193tl; 917 millioen.

In, den loop van 1937, werd voor rekening van de Regeering en diverse
Overheidsinstellingen, de Kolonie uitgezonderd, beroep gedaan op de binnen-
landsche markt voor 3.921 millioen frank.

Ten overstaan van den omvang van deze vraag dienen volgende beschou-
wingen in acht te worden genomen:

Van den eenen kant kon, uit deze gelden voor een bedrag van netto
1.tl31 millioen aan buitenlandsche schulden worden terugbetaald, en ander-
zijds, in den loop van dezelfde periode, onder den vorm van normale del-
gingen of vervroegde (of niet) terugbetalingen, voor circa 1.669 millioen
frank aan de markt teruggegeven worden .

.Afgezien, ten slotte, van de verrichtingen van het Fonds tot Regulari-
satie van de Renten en van het Muntfonds, heeft de Thesaurie zelfde markt
met geldmiddelen voorzien, nl. voor een bedrag van 1.26tl millioen frank
aan interesten afgeworpen door de binnenlandsche schuld en door de Schat-
kist uitbetaald.

De vraag naar nieuw geld voor rekening van de Kolonie, beliep, in 1937,
een total bedrag van 1.4tlO millioen frank, terwijl 1.tl26 millioen frank
onder den .vorm van terugbetalingen naar de markt terugvloeiden.

Op de Algemeene Spaar- en Lijfrentkas werd-er, in den loop van 1937,
voor 711 millioen meer ingebracht dan uitbetaald. Nooit hebben de terugtrek-
kingen den toevoer overtroffen; in September evenwel kon, in verband met
de daling op de rentenmarkt, de Spaarkas slechts een gering overschot
boeken.

Het Centraal Bureau voor de kleine spaarders, instelling die gelast is
met de controle over de private spaarkassen, is zijn technische medehulp blij-
ven verleenen telkens er beroep werd op gedaan.
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Toestand
der banken.

Einde 1936 beschikten de banken over een aanzienlijk tegoed in kas, bij
de Nationale Bank van België en bij de postgiroïnsteUing. Deze bedragen
slonken echter in den loop van het jaar 1937, doch blijkbaar niet zonder gun-
stig gevolg voor het beleggen van de liquide middelen der banken. De activa
der banken, vertegenwoordigd door kredieten op korten termijn zooals te
innen wissels en voorschotten in rekening. courant, zijn inderdaad toegeno-
men.

Daarentegen liep naderhand het bezit van de banken aan Belgische Over-
heidsîondsen, dat, in 1936, regelmatig was opgeloopen, tot 4.710 millioen
over einde Maart 1937, terug. Dit bezit blijft echter nog zeer omvangrijk.

Over het algemeen beschouwd, geven de maandstaten van de banken
blijk van hun stevige positie.

Hetcoëfficient van hun liquiditeit blijft volledige voldoening schenken.

Het jaarverslag dat eerlang door de Bankoommissie zal uitgebracht wor-
den, zalover de evolutie van het bankwezen in het jaar 1937, tal van nut-
tige inlichtingen verstrekken.

Overhelds-
financiën.

De politiek tot eonversie van de Staatsschuld en de rapatrieering van de
buitenlandsche leeningen ingeluid in 193ö, werd voortgezet in 1937 en heeft
aanleiding gegeven tot tal van verrichtingen.

Zeldzaam zijn de jaren die in dit opzicht een zoo groote bedrijvigheid op
de geldmarkt aan den dag hebben gelegd, zoowel op het gebied der uit-
giften, als op dit van de terugbetaling of de eonversie dei' uitstaande leeningen.

Volgende tabel geeft, per maand, deze verrichtingen aan zoowel voor
rekening van den Staat en de Kolonie.. als voor diverse Overheidsinstellingen.
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Maand
der uitgifte Nieuwe leeningen Uitgekeerde leeningen Aanmerkingen
in 1937

BINNENLANDSCHE LEENINGEN.

Januari .... Koloniale Schuld 1.100 Uitkeering van de obli- De nieuwe leening werd
millioen 4 t. b. gatieschulden der door besteed aan de verrich-

de Kolonie overgeno- tingen hiernaast. Een
men Spoorwegen. schijf van 865 1/2 mil-

Consolidatie van Schat- Iioen frank werd aan de
kistbons van de Kolo- Spaarkas overhandigd
nie. in vervanging der obli-

gaties van de Spoorwe- .
gen der Kolonie, die ze
onder zich hield.

Maart ...... Staat. - 1.500 millioen
frank, 3 1/2 t. h. uitge-
geven tegen 97 t. h.

April ....... Nationale Maatschappij Nationale Maatschappij De nieuwe leening werd
der Belgische Spoorwe- der Belgische Spoorwe- besteed. aan het uit-
gen. 1.000 millioen fr. gen. Saldo der leening keeren der hiernaast
4 t. h., uitgegeven 600 millioen frank, vermelde.
tegen 97,50 t. h. 5 t. h., uitgegeven in

1931.

Juni .. -, Staat. 1.000 millioen fr., 600 millioen frank 4 t. h.
• - 0 ••••.•

3 1/2 t. h., beursuit- . Schatkiatbons, op vijf
gifte, koers van den jaar, in bezit van de
dag. Spaarkas.

Juli ........ Bons van de Belgische Bons van de Belgische De nieuwe Schatkistbons
Schatkist, op 5 jaar, Schatkist, 3 1/2 t. h., . werden besteed aan het
700 milliocn fr., 2.1/2 830milhoen frank 1932- terugbetalen van op
t. h., uitgegeven tegen 1937, per 1 October vervaltijd gekomene.
99,50 t. h. 1937.

September .. Koloniale Schuld 435 In afkorting op het geau-
millioen frank, 3 1/2 toriseerd kapitaal van
t. h., uitgegeven tegen 1.000 millioen frank.
94 t. h.

Periodische Schatkistcertificaten 500
uitgiften. millioen frank op drie

maand (bij toewijzing).

BUITENLANDSCHE LEENINGEN.

Maart ...... Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwe-
gen. - 225 millioen
Fransche franks, bons
5 t. h., op 5 jaar.
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Maand
der uitgifte

in 1937

Mei .

October ....

December ..

Nieuwe leeningen

Staat. 3 1/2 t. h.. 48 mil-
lioen fI.Ned. uitgegeven
tegen 97,50 t. h.

Uitgekeerde leeningen

Staat. 4 1/2 t. h. 45 mil-
lioen fI. Ned. uitgege-
ven in 1930.

Staat. 5 millioen pond
sterling, 4 t. h., uit-
gegeven tegen 97 t. h.

Regie Telegraaf en Tele-
foon, saldo van de 5 t.h.
leening groot 15 mil-
lioen fI. Ned. uitgifte
1932.

Staat. FI. Ned. 38.600.000.
Saldo Schatkistbons
Mendelssohn.

Aanmerkingen

De nieuwe leening werd
besteed aan de voor-
barige uitkeering van
de leening van 1930.

Het provenu van de
nieuwe leening in pond
sterling zal geïncas-
seerd wordenin den
loop van het eerste
kwartaal van 1938. De-
ze leening werd uitge-
geven met het oog op
het wederherstellen van
de reserves der Schat-
kist, waarvan een ge-
deelte werd besteed aan
het uitkeeren van het
saldo der Schatkistbons
Mendelssohn.

Benevens de vervroegde terugbetaling van de niet geconverteerde saldi
van diverse Ieeningen, werd een bedrag van fr. 413.622.000,- onder den
vorm van normale aflossing der binnenlandsche en buitenlandsche leening,
aan de markt teruggeschonken.
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Groothertogdom Luxemburg

In 1936, had de Bank een agentschap opgericht te Luxemburg.

Met het doel de economie van het Groothertogdom, in zake kredietver-
leening, op denzelfden voet te behandelen als in eigen land, besloot ze tot
uitbreiding van haar initiatief aldaar en stichtte nevens het agenschap ook
een discontokantoor .

Dit initiatief werd III het Groothertogdom zeer op prijs gesteld. Al
blijft haar bedrijvigheid in het buitenland, uitteraard zeer beperkt, toch is
de Bank de meening toegedaan dat ze aldus de economische betrekkingen
tusschen de beide landen zeer in de hand heeft gewerkt.
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Personeel

Trouwaan een nooit falende overlevering, hebben, in den loop van het
aan buitengewone prestaties bijzonder zwaar jaar 1937, de ambtenaren en
bedienden van allen rang een toewijding aan den dag gelegd' waarvoor de
Bestuursraad en de Raad der Regenten hun dank wenschen te betuigen.

De problemen van maatschappelijken aard, die het personeel van de
Bank aanbelangen, werden onderworpen aan het onderzoek van de Raadge-
vende Commissie van het Personeel, die, in den loop van het dienstjaar,
zeven maal heeft vergaderd. Al de vraagstukken die aan de dagorde hebben
gestaan, werden met een breeden geest van onderling begrijpen, ter studie
genomen.

Afgezien van de op het einde van dit dienstjaar' toegestane weddever-
hoogingen, werden nog allerlei maatregelen getroffen om de arbeidsvoorwaar-
den aan den hedendaagsehen economischen toestand aan te passen: aanvang-
wedde bij in-dienst-treding bij de agentschappen, bestaansminimum voor
gehuwden, onbestendige vergoedingen in verhouding tot het indexcijfer. Wij
zijn ervan overtuigd dat, over het geheel beschouwd, deze maatregelen samen
met de vroeger getroffene (pensioenkas, geneeskundige hulp, eetzaal) aan ons
personeel een bevredigend statuut verschaffen.

Het was ook onze wensch een bijzonder blijk van tevredenheid te geven
aan zekere zeer verdienstelijke hoogere ambtenaren, en zoo werd de titel van
onderdirecteur verleend aan de heeren Paul Bastiné, Georges Pirsoul en Emile
Robin, inspecteurs-generaalonderscheidenlijk bij den dienst der Algemeene
Boekhouding, bij het Discontodepartement en hij den Dienst van Open
Bewaargevingen; anderzijds werd de titel van « Hoofdingenieur der Tech-
nische Diensten» verleend aan den heer Pierre Aussems, inspecteur-gene-
raal, hoofd van de Drukkerij.

Deze beslissing is de aanleiding geweest tot wijziging van het artikel 21ö
van het reglement op den binnendienst, dat zal aangevuld worden als volgt:
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« Ter erkenning van buitengewone diensten, mag de Bestuursraad den
» titel van onderdirecteur toekennen aan de inspecteurs-generaal; hij mag,
» om dezelfde reden, den titel van hoofdingenieur der technische diensten
» verleenen aan den ingenieur, hoofd van de Drukkerij. Deze laatste titel is
» gelijkgesteld met dien van onderdirecteur. »
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Benoemingen

De buitengewone Algemeene Vergadering van 28 Juli 1937 heeft dim
heer Adolphe Baudewyns tot directeur benoemd.

Bij beslissing van den Algemeenen Raad, werd de heer Jan Van Nieu-
wenhuyse, handelsingenieur, tot secretaris benoemd in vervanging van den
heer Ad. Baudewyns.

Daartoe gemachtigd door den heel' Minister van Financiën, heeft de bui-
tengewone Algemeene Vergadering van 13 October 1937 beslist het aantal
directeuren op vier te brengen, en daar de heer Georges Janssen, voorzitter
van de Bankcommissie, tot dezen aldus gecreëerden nieuwen post werd geroe-
pen, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd hem op 21 October H)37,
tot Vice-Gouverneur te benoemen.

Aldus werd een nauwere samenwerking bekomen tusschen Emissiebank
en Bankcommissie, alsmede een beter toezicht op de monetaire en financieele
markt.

Bij Koninklijk Besluit van 13 Januari 1938, werd de heer Georges Jans-
sen tot Gouverneur benoemd.

** •

De gewone Algemeene Vergadering van 30 Augustus 1937 heeft drie
regenten en drie censoren verkozen.

Het mandaat van regent van den heer Clement Swolfs werd hernieuwd.

De heeren Paul Degroux en Léon Bekaert werden tot regenten verkozen
III vervanging van de heeren Gaston Barhanson, ontslagnemer, en Alexan-
dre Galopin die onder toepassing viel der bepalingen in zake onvereenigbaar-
heid voorzien bij artikel öO der statuten.

Wi] nemen deze gelegenheid te baat om aan de heeren Barbanson en
Galopin al onzen dank te betuigen voor de gewaardeerde hulp die ze' ons
steeds hebben verleend.
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De heeren Arthur Morren en Paul Pastur werden als censoren herkozen
voor een termijn van drie jaar.

De heer Jozef Gevaert werd als censor gekozen in vervanging van den
heer Paul Degroux.

De mandaten van de HH. Swolfs, Degroux, Bekaert, Morren, Pastur en
Gevaert zullen op de Algemeene Vergadering van Februari 1941 vervallen.

Ter vervanging van wijlen den heer Ernest Martel, zult gij een regent te
verkiezen hebben uit de dubbele lijst van candidaten die U, door leden werk-
lieden en bedienden van den Hoogeren Arbeidersraad, zullen worden voor-
gedragen.

Gij zult daarenboven nog een censor te verkiezen hebben ter vervanging
van den heer Ernest-John Solvay die, eveneens wegens de onvereenigbaar-
heid waarvan sprake in artikelöO van de statuten, ontslag nam.

Ook den heer Solvay bedanken wij hier voor de aan het College der Cen-
soren en aan den Algemeenen Raad ver leende medewerking.

Voor het bezetten van dezen post, zult gij te kiezen hebben tusschen de
twee candidaten die U zullen worden voorgedragen, eenerzijds door de ver-
kozen leden groepraadsheeren, en de standafgevaardigden van den Hoogeren
Raad van Nijverheid en Handel, en anderzijds door de leden van den Hooge-
ren Raad der Ambachten en Neringen.

De voordracht van candidaten waarvan daareven sprake, is voorzien bij
artikel 92 der statuten.

Wij houden er aan U te zeggen dat sedert 1 Januari 1938, de samen-
stelling van den Regentenraad en van het College der Censoren voldoet aan de
eischen van het artikel ÖOder statuten waarbij de onvereenigbàarheden die
op hun leden slaan, worden bepaald.
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Beweging In en resultaat van de verrichtingen over
het boekjaar 1937.

Alvorens beweging en resultaat na te gaan van de verrichtingen die, in
den loop van 1937, werden gedaan, wenschen wij uw aandacht te vestigen
op den vorm van de balans.

De vergelijking van de balans op 21) December 1937 met de vroegere,
laat de voornaamste veranderingen die aan haar vorm werden gebracht, uit-
schijnen:

a) Langs activazijde werd de oude rubriek « Portefeuille met wissels op
België en met goudwaarden op het buitenland » in drie verschillende rubrie-
ken gesplitst: « Buitenlandsehe deviezen en goudwaarden I). - « Wissels
op België Il - « Wissels op het huitenland Il;

b) Langs passivazijde komt een voorzieningsfonds voor van 221)millioen
frank ongeveer. Dit fonds stond vroeger, afgetrokken van het activa, onder
de rubriek « Portefeuille met wissels op België en met goudwaarden op het
buitenland Il. Daar dit fonds uit Overheidsfondsen bestond, volgt daaruit
dat, langs activazijde, de rubriek « Overheidsfondsen verworven ter verte-
genwoordiging van het kapitaal, de reserves en de afschrijvingsrekeningen Il

met even zooveel verhoogd werd.

Het commentaar op de verschillende rubrieken van de balans geeft daar-
over nadere ophelderingen.
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J. - Activa

Vergelijkt men het bedrag van deze rubriek op
2ö December 1937, t.t.Z. . fr. 17.612 ..42ö.106,ö7
met dit op 2ö December 1936, t.t.Z fro. 18.684.229.180,76

dan bekomt men een verschil in minus van fr.

Met de som van , fr.
voorkomende in de balans van 2ö December 1937,
stemde overeen, op 2ö December 1936,een bedrag van fr.

1.071.804.074,19

4.74,7.9ö9.483, 1ö

ö.442.9ö8.381,96

Op de. balans van 2ö December 1936, was dit bedrag begrepen in het
totaal van de rubriek « Portefeuille met wissels op België en met goudwaar-
den op het buitenland ».

Buiten het provenu aan vreemde deviezen afgeworpen door de dage-
lijksche verrichtingen, en dat, 2ö December 1937, fr. 9ö9.483,1ö was, is het
tegoed onder deze rubriek van denzelfden aard als onder de vorige.

Het bedrag van deze rubriek,
zijnde fr.
omvat:

Zilvermunt, voor fr.
Pasmunt en diversen, voor Ir.
Kleine biljetten van ö, 20 en ÖO fr. uitgegeven voor reke-
ning van de Schatkist, voor fr.

Samen: FI'.

2ö4. 48ö. 844 ,31

16ö.846.330,-
16.68ö.ö89,31

71. 9ö3. 92ö ,-

2ö4.48ö.844,31

Goudvoorraad.

Buitenlandsche
deviezen

en goudwaarden .

Pasmunt
en diversen.

De portefeuille met wissels op België staat in het activa van de balans Wissels op Belgie.

Op .2ö December 1937 voor fr. 1.107.04ö.268,21

Dit bedrag vertegenwoordigt de nominale waarde V'RD de wissels.
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Wissels
op het buitenland.

Voorschotten
op Belgische
Overhelds-

fondsen

Vorderingen
op den Staat.

Op 2B December 1936, stond deze post onder de rubriek « Portefeuille
met wissels op België en met goudwaarden op het buitenland », en
bedroeg fr. 907.041.636,44

De bewegingen van deze portefeuille vindt men verder (blz. 63).

De portefeuille met wissels op het buitenland staat in de balans van
zB December 1937, voor fr. 24.093.237,21

Dit bedrag vertegenwoordigt de nominale waarde van de wissels.

In de balans van 2B December 1936, was het saldo van de « Portefeuille
met wissels op het buitenland » begrepen in de rubriek « Portefeuille met
wissels op België en met goudwaarden op het buitenland ri voor een bedrag
groot fr. 13.217.391,-

De bewegingen in de portefeuille « Wissels op het buitenland )) staan
vermeld blz. 6B.

Op 2B December 1937, bedraagt het saldo van de loopende voorschot-
rekeningen fr. 191.910.673,7B

Op 2B December 1936 was het saldo derzelfde reke-
ningen fr. 3BO.ö3ö.347,10

De statistische cijfers betreffende deze verrichtingen, vindt men verder
vermeld, blz. 67.

De saldi van de diverse vorderingen op den Staat, die in de balans voor-
komen, zijn de volgende :

A. - Bon van de Belgische Schatkist (wet van 27 December 1930}.

Deze Schatkistbon, uitgegeven bij toepassing van de wet van
27 December 1930, vertegenwoordigt het saldo der schuld van den
Belgischen Staat aan de Nationale Bank, hoofdens intrekking van het
Duitsche geld.
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Hij staat in het activa voor fr. öOO.OOO.OOO,-
bedrag waarop hij werd teruggebracht bij overeenkomst met den
Belgischen Staat, gesloten 4 April 193ö, goedgekeurd bij Koninklijk
Besluit van 16 April 1935.

B. - Schuldbrief van den Belgischen Staat (wet van 19 Juli 1930).

Op 2ö December 1936, bedroeg dit stuk .. fr. 273.ö11.864,37

Tijdens het jaar 1937, werd aan zijn afschrij-
ving besteed :

a) Het provenu der Over-
heidsfondsen verworven krach-
tens de overeenkomst van 27 Juli
1932 fr. 23.521.960.-

b) 10 t. h. van het verdeel-
baar saldo der winsten voor-
zien bij 3° van het art. 18 van de
samengeordende wetten (thans
art. 20 van de organieke wet
van 1937) fr. 1.947.411,07

Fr. 2ö.469.371,07

Na deze afschrijvingen, staat de schuldbrief
van de Belgische Schatkist in de balans van 2ö De-
cember 1937, voor fr. 248.042.493,30

De overheidsfondsen vervat in de diverse portefeuilles van de Bank,
staan in de balans van 2ö December 1937, voor volgende bedragen :

Overheids-
fondsen.

a) Overheidsfondsen verworven ter vertegenwoordiging van het kapitaal, de
reserves en de afschrijvingsrekeningen.

Deze waarden, door de bank verworven krachtens het artikel 22
van haar statuten, staan in de balans van 2ö December 1937, voor

. hun rekenplichtig bedrag, hetzij fr. 579.802.579,94



Zij vertegenwoordigen de tegenwaarde van
de volgende elementen op passivazijde :

Kapitaal fr. 200.000.000,-
Reserves » 328.192.927,07
Afsclu-ijvingsrekening (gebou-
wen, materieel en meubiiair) .. )) 60.202.272,64

Samen: Fr. ts88.39ts.199,71

De overheidsfondsen stonden in de balans van 2ts December
1936, voor de volgende bedr-agen :
Overheidsfondsen van het kapitaal fr. 199.748.013,41
Overheidsfundsen van dereserve ». 98.823.768,66
Overheidsfondsen van de delgingsrekening van

dienstgebouwen, materieel en meubilair .. » ö9.M8.827,41

Om te vergelijken moet bij deze artikels
worden gevoegd het bedrag groot ............)) 190.624.437, 9ö
vertegenwoordigende de obligaties van de
reserves der portefeuille die op de balans van
2ts December 1936 voorkwamen, onder de
rubriek: .

« Portefeuille met wissels op België en
met goudwaarden op het buitenland ».

Samen ... Fr. t>48.71ts.047 ,43

b) Overheidstondsen vet'w'Orven krachtens de ooereenicomst van 27 Juli1932
gesloten ter uitvoering van de wet van 19 Juli 1932.

Deze waarden staan in de balans ivan 25 December 1937
V00r ..••...•.......•........•.• , .•.••.•. , •fr. ö49. 989.919 ,tsO

'Hun helfjaarlijkseh« interesten worden rechtstreeks besteed aan
het aîschcijven van den schulbrief der Belgische Schatkist, die in
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het activa van debalans voorkomt onder de rubriek « Vorderingen
op den Staat ».

In de rekening « Winst en Verlies JJ zijn ze dus niet te vinden.

c) Te verzilveren Overheidsfondsen.

Deze waarden Ir .
vertegenwoordigen het inventarissaldo van zekere
te vereffenen arbitrageverrichtingen. Deze veref-
fening werd gedaan begin 1938.

21.184.236,70

De rekening « Gebouwen JJ staat in de balans van
2ö December 1937, voor fr. 1ö7 .434. 709,26

De rekening « Materieel en Meubilair )J staat in de
balans van 2ö December 1937, voor fr. 3.049.841,20

Deze laatste twee sommen hoeven even vergeleken met
afschrijveningsrekening « Gebouwen, materieel en meubilair»
sivazijde staan voor ,.... fr.

deze van de
die langs pas-
60.202.272,64

De som van fr.
vertegenwoordigt de waarde van de cliché's, de inktsoorten en vooral van het
papier bestemd voor het drukwerk ten behoeve van de diverse diensten der
Bank en haar agentschappen.

Het prorata interesten afgeworpen, in dato 2ö December 1937, door de
overheidsfondsen in hun geheel, bedraagt fr. 21,888.699,98

Onder deze rubriek staan de waarden dewelke de Bank, krachtens arti-
kel 33 van haar statuten, onder zich houdt; in de balans van 2ö December
1937, staan ze pro memorie.

Om deze afschrijving te doen, werd voor den opmaak der balans, een
een bedrag gelicht van fr. 2.664.831,98
wat met zooveel het voorzieningsfonds deed krimpen.
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Registratierecht
voor de akte

houdende
verlenging

van den duur der
Bank.

Incasso's op
rekening-courant.

Er moet aldus worden gehandeld om reden dat al de verbintenissen van
de Bank onmiddellijk opeischbaar zijn, zoodat hun tegenhanger niet uit waar-
den kan bestaan - ware het dan ook slechts gedeeltelijk - die, kwestie van
bedrag en van dag waarop ze zullen kunnen geïnd worden, geen zekerheid
bieden.

Daaruit volgt dat de uit die bron ingekregen gelden op de rekening
« Winst en Verlies» credit geboekt staan.

In verband met dit registratierecht, werd bij het Departement van
Financiën een verzoek ingediend om
van zijn bedrag groot fr.
dat debet geschreven staat op de winst- en

terugbetaling
7.941.5.466,30
verliesrekening van het tweede

semester 1937 Pro memorie.

Dit registratierecht dat voortvloeit uit de wijziging der statuten van de
Bank, wordt door deze laatste als niet verschuldigd aanzien, omdat bedoelde
wijziging door den Staat gewild werd en niet door de Emissiebank.

Het saldo, in dato 2ö December 1937, van de incasso's ter incasseering
bij de Bank ingediend door houders van rekening-courant, staat op het
activa en het passiva van de balans voor fr. 80.743.076,1.58

Verder komen enkele inlichtingen voor over de beweging in deze ver-
richtingen (zie blz. 67).
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II. -Passiva

Het bedrag onzer in omloop zijnde biljetten aan houder staat in de balans
van 2ö December 1937, voor fr. 21.460.06ö.200,-

, ,

Op 2ö December 1936, was dit bedrag fr. 22.4ö1.813.700,-

Deze twee bedragen omvatten, naar de' coupures:

Ov 25 December 1936. Op 25 December 1937. , Verschil.

Biljetten van fr. 10.000 2.69ö.900.000 2.04ö.010.000 - 6öO.890.000
Biljetten van » 1.000 10.826.029.000 10.373.867.000 - 4ö2.162.000
Biljetten van » ÖOO 2.824.664.öOO 2.941.ö99.000 + 116.934.ÖOO
Biljetten van » 100 6.10ö.220.200 6.099.589.200 ö.631.000

22.4ö1.813.700 21.460.06ö.200 - 991.748.öOO

Bladz. 69 worden inlichtingen verstrekt over de biljetten uit den omloop
teruggetrokken gedurende het boekjaar 1937.

Bankblljettén in
omloop.

(I}

Het saldo van de rekening-courant staat in het passiva van de balans op Rekening-courant

2ö December 1937, voor fr. 3.939.470.039,61
r")

Dit bedrag omvat:
Rekening-courent van de Schatkist fr.
Instellingen opgericht bij een bijzondere wet .. ))
Banken »

Clearings .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ))
Bijzondere »

287.780.40Ö,ÖÖ
933.386.676,1ö

2.367.989.136,82
209.4ö7 .317 ,62
140.8ö6.ti03,47

Samen ... Fr. 3.939.470.039,61

(1) Biljetten in omloop voor rekening van de Schatkist.
De biljetten van 50, 20 en 5 fr. zijn in omloop voor rekening van de Schatkist,

krachtens de Koninklijke besluiten van 26 October HJ26en van 16 April 1935;zij bedragen,
in dato 25 December 1937, fr. 604.840.000,-. .

De rekening van de in 1937 vernietigde biljetten vindt men bladz. 68.
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Totaal der
onmiddellijk
opeischbare

verbintenissen.

, Kapitaal.

Reserves.

Het creditsaldo van de Algemeenc Spaar- en Lijfrentkas staat in hel
saldo van de rekening-courant (( Instellingen opgericht
pij een bijzondere wet » voor ; .;.~ "",; ",' }r.;." ,268.1;)24.072,9ö

,- De' 'bewegiùgen die de rekening-courant hebb~rt 'béYhvlö~d, staan vermeld
blà'dz.60.

'cOp 2ö December1937, bédraagtbéttotaal 'der onmiddellijk opeischbare
verbintenissen , fr.. 2ö.399.ö3ö.239,61

Dit totaalomvat: .
,
Bankbiljetten in omloop . , fr. 21.460.06ä.200,-
(. . .
Sáldo van de rekening-courant ~ -: Ir. 3.939.470.039,61

" - H' ~.

Samen' . : ..... '. .' ..... Fr. 2ö.399.ö3ö.239,61

Op 2ö December 1937, waren de 200.000 aandeelen die het kapitaal van,
de, Bank vormen" verdeeld als volgt :
i~geschreven aandeelen ' . 24.7156
Aandeelen aan houder 17ö.242
,;'

Samen ; .: ;':' "" 200.000

De ,24.7ö8 op naam ingeschreven aandeelen waren het bezit van 288 per-
s,onen waal~van 143 er ten minste 30 bezaten (art. 78 der statuten),

", ~'Het tolaal der reserves staat in het passiva van de balans voor een bedrag
van Ir. 328.192.927,07

Het omvat:

a), Oe st.atlltaire reserue.
, ~ i

l,,'l -, \ .; ;

i.,

De ·'l~~kkning vàndere~ervé stond in het" p'as~iva ' yan, de ' ba.lé}lls).op,
2ü December 1936voor, .eenibed ragvan •.... ,;fl'. ,1QO.0.41).940,40
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Voegt men bij deze som het deel inde winsten
van de twee semesters van het boekjaar 1937,
toegemeten aan de rescrves, t.t.Z. ., ~. , Ar:, 2.319.071 ;28

, ..'. '

dan bekomt men het cijfer ,., ..•..... '.' Fr; 102.369.011 ,68
s:

dat voorkomt in de balans van 2ö December 1937.

l;: ',

h»I/. et Voorzieningsfonds.

De diverse reserves van de wisselporteîeuille,
die samengevoegd werden onder de hoofding « Voor-. ,
zieningsfonds », werden vroeger afgetrokken van
de « Portefeuille met wissels op België en met
goudwaarden op het buitenland ».

Op de balans van 2ö December 1937 staat deze
reserve in het passiva voor fr. 22ö.823.91ö,39

Op 2ö December 1936, .bodrocg dezelfde
reserve fr. 229.238.319,37. .

Totaal 'der reserves op25 December 1937 .. Fr. 328.192.927,07

De afschrijvingsrekening: « Gebouwen, Materieel en Meubilair », waar-
van de inkomsten omgezet worden in Overheidsfondsen, staat in debalans op
2ö December 1937 voor fr. 60.202.272,64

IIi de' balansop 2ö December 1936, voor ft'. 'ö9.702.272,64

Het verschil van fr. öOO.OOO,- vertegenwoordigt de dotatie die voort-
vloeit uit de Winst- en Verliesrekening op 2ö December 1937.

Het saldo der fiscale voorziening staat in het passiva van de balans op
2ö December 1937, VOOI' ••••••••••••.•..•.•.•.•.•.••.. Ir. ö03.ö70,01
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Beroepstaks,
boekjaar 1935.

Herdisconto
van wissels.

Uitkeeringen
aan den Staat.

Te~verdeelen
dividend voor'

het tweede semes-
ter 1937.

Het Beheer der Financiën beweertdat de rekening « Gewaarborgde of
te verzilveren waarden », die in de balans van 215December 19315voorkomt,
een belastbare reserve omvatte. Die zienswijze wordt betwist. In weerwil
van de betwisting en ofschoon, op 215 December 1937, de taxatie nog niet
gedaan was, bleek het noodig ze te voorzien.

Het bedrag van . fr. 2.69Q.12S,1ö
vertegenwoordigt het herdisconto, op 2ö December 1937, van de wissels op
België en op het buitenland.

De sommen verschuldigd aan de Schatkist voor de twee semesters van
het jaar 1937, wegens diverse verplichtingen, omvatten:

Samen voor
VERPLICHTINGEN •1e semester 2e semester het boekjaar

1937

Provenu van de discontoverriehtingen en van
de leeningen boven de 3,5 t. h. ...... - 105.409,25 105.409,25

Zegelrecht op den biljettenomloop .. , ..... 16.061. 927,60 15.835.880,40 31.897.808,-

Deel van den Staat in de winst (art. 37 der
Statuten) ........................... 5.841. 688, 64 5.842.776,25 11.684.464,89

------- -------- --------
- Samen ... 21.903.616,24 21. 784.065,90 43.687.682,14

Het dividend voor het tweede semester van 1937, werd krachtens art. 37
van de nieuwe statuten, door den Algemeenen Raad vastgesteld op fr. 49,47
bruto, of fr. 37,ÖOnetto, per aandeel, wat een uitkeering beteekent van
fr. 9.S94.4Q9,10.

De inlichtingen aangaande het algeheel dividend en het dividend per
aandeel, voor de twee semesters, vindt men bladzijden QSen 159.
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III. -Orderekeningen

Goudwaarden, portefeuille-wissels en
allerlei tegoed fr.

Overheidsfondsen in bewaring »

Waarden van bet Muntfonds (wet
van '14 April '1933) »

2.4'1ö.804.440,04
3'1.861.447.399,68

370.988.338,4ö

Totaal op 2ö December 1937 Fr. 34.648.240.178,17

Op 2ö December 1936,waren die saldi de volgende:
Portefeuille en diversen fr . 3.627.1 ÖO.632,23
Overheidsfondsen in bewaring » 23.8ö4A21.124,37
Waarden van het Muntfonds » 131.19ö.ö33,20

Totaal op 2ö December 1936' : Fr. 27.612.767.289,80

De rubriek « Overheidsfondsen in bewaring » omvat nl. de overheids-
fondsen van de Deposito- en Consignatickas, en bijgevolg de overheidsfondsen
die de vaste beleggingen van de Spaarkas vertegenwoordigen.

Zij omvatte ook, in dato 2ö December 1937, de overheidsfondsen van
het « Fonds tot Delging van de Staatsschuld )) en deze van het « Fonds tot
regularisatie van de Renten )) die vroeger voorkwamen onder (( Allerlei
Bewaargevingen ».

Het hier aanwezige bedrag vertegen woordigt de voorloopige beleggingen
van de Algeemeene Spaar- en Lijfrentkas . Deze staan in de orderekeningen
op 2ö December 1937, voor fr. 1.769.006.123,79

Op 2ö December '1936 was dit cijfer 1.699.442.633,14

Op 2ö December 1937, was het totaal bedrag van de diverse bewaarge-
vingen fr. 9.ö99.012.9ö8,17

De open hewaargevingen zijn in dit cijfer vervat
voor fr. 7.486.646.237,öO

~, ó)
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Beleende
onderpanden

voor rekening
van de Spaarkas.

Borgtochten.

Waarden van de
pensioenkas

van het personeel.

Op 25 December 1936-, .bedroegende ..openbewaar-
gcvingen fr. 7.478.313.718,30

Het saldo van de onderpanden die instaan voor den goeden afloop van de
leeningen voor rekening van de Algemeene Spaar- en Lijfrentkas, bedraagt
.op 23 December 1937 ~.. ; fr. 110.337 .600:~

De rekening cc Diverse borgtochten )) omvat de borgtochten aan de Bank
overhandigd door den beheerder der bijbank, de leden van de discontokan-
toren, de agenten, dedeurwaarders en de inkasseerders.Zij bestaan uit r.oe-
rende en onroerende waarden en bedragen fr. 32.612.000,~

De Overheidsf.ondsendie de pertefeuille uitmaken van de pensleenkas
van het personeel staan in de orderekening voor fr. 130.822.300,19

Voorheen stonden ze onder de rubriek cc Allerlei Bewaargevingen ».



IV. - Winst- en Verliesrekening

1. - WINST.

a) Aangevraagde terugbetaling van het reqisiraiierechi voo1~
de akte houdendeverlengingpa'I,'t .den duurder
Bank.

Wij verwijzen-naar' lietgeen .gezegd <werd in. het. corn- ,
mentaal' op de rubriek « Registratierecht voor, de, akte
houdende verlengihg.;van- den duur. der Bank ))'
(bÎfldi:; ,,48)'; ."

b) Geïnd op afgeschreven en tever~ilver:en ,waarden.
Bedrag der ingekregen gelden van afgeschreven kre-

dieten in omloop, \;érv~t 'in de oud~rek~ning' «'Gewaa~'-
borgde of te verzilveren waa~den » , nu' 'geworder"t, op de
balans van 2ö December 1937 : « Afg~scht'm~en 'of t~ verZiI~'
veren waarden .:; ': ' ' -.. . Ir. 7.746.383.24

c}:Discont()) wisselkoers en interesten.
Deze post groepeert de winsten afgeworpen dool' aan~,

en verkoepen van goud, deviezenhandel, disconto, en
beleenen van overheidsfondsen.

Voor het tweede semester van 1937, beloopt hel pro-
venu van deze verrichtingen ,' ~.' .....•.... : fro. 29.038JH9,B1

Trekt men van dit bedrag af h et herdisconto ' ver-.
meld op het debet van de rekening cc Winsten Verlies»,
hetzij fr. 2.69ö.128,1:Ö-,-dan bekomt men het- netto bedrag·

:. ""'. .... - -" ,,-" ~
van de winst over het tweede semester van 1937,
hetzij fr. 26.343.391,36.

d) lnieresten op Overheidsfondsen.
'-l ,j~ ~:

verworven ter veftegenwoordiging van het kapitaal, de
reserves--·Brr....de=afsch rijvingsreken ingen .

. : .Voor.:het tweede semester 1937, beloopthet :provenu Ir.'.' H)';34ö .793,99



e) Beuxiarloim,

geïnd tijdens het tweede semester 1937 fr. 1.6ö6.234,98

f) Dioerse winsten.

Deze post omvat: het provenu aan winst op inkas-
seering van gedelgde of verzilverde effecten; het bedrag
van diverse provisies ontvangen op de verrichtingen voor
rekening van andere organismen, alsook het provenu van
het inkasseeringsrecht op wissels ingediend door houders
van rekening-courant fr. 2~266.314,28

g) Verplichtingen en vergoedirigèn van der: Staat.

Overeenkomstig _het Koninklijk Besluit van 26 October
1926, het artikel 1 van de wet van 19 Juli 1932, het
Koninklijk Besluit van 16 April 193ö en de artikels 32 en
33 van het Koninklijk Besluit van 23 Juli 1937, heeft de
Staat, voor het tweede semester van 1937, aan de Bank
vergoed fr. ·17.216.26ö,9ö

In die som zijn begrepen :

Ristorno van het zegelrecht op de
biljetten-circulatie fr. 1ö.83ö.880,40

Vergoèding van 0,2ö t. h. 's jaars
op het restant van de Staatsschuld,
overeenkomstig artikel· 32 vanhet
Koninklijk Besluit van 23 Juli 1937 " »

Vergoeding van 0,2ö t. h. 's jaars
op het bedrag der biljetten van ö, 20
en ÖO frank uitgegeven voor rekening
van den Staat »

62ö.OOO,-

7öö.38öl3ö

TOTAAL VAN HET CREDIT fr. 73.269;ö11,9ö
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2. - ONKOSTEN EN LASTEN.

a) Betaling van het reqistratiereclü voor de akte van
30 Auqustus, 1 en 3 September 1937 houdende
verlenging van den duur der Bank fr.

Wij verwijzen 'naar wat gezegd werd in verband met
dezelfde rubriek, langs activazijde van de balans (bldz. 48) .

b) Bedrijfstaks, jaar 1935 , .

Wij verwijzen naar wat gezegd werd in verband met
dezelfde rubriek langs passivazijde van de balans (bldz. ö2).

c) Herdisconto op 25 December 1937 fr.

vertegenwoordigt het naar het bedrijfsjaar 1938 over te
boeken bedrag aan discontowinst over 1937.

d) Algemeene beheeronkosten fr.

Deze uitgaven vertegenwoordigen al de bedrijfskosten
waarvan de Bank tijdens het tweede semester den last
heeft te dragen.

De emolumenten, de vergoedingen, wedden, loonen,
gezinsvergoedingen, uitgaven voor medische hulp, op den
hooîdzetelvdehijbank en de 42 agentschappen, vertegen-
woordigen een bedrag groot fr. 21.664.740,14.

e)· Toelage aan de pensioenkas van het personeel VOOl' het
tweede semester 1937 :

Aandeel van de Bank in de onkosten voor aankoop
van lijî-, weduwen- en weezenrenten ten gunste van het
personeel ' fr.

Deze toelage beloopt voor het eerste semester 1937,
fr. 2.030.000,-.

f) Ajschrijvingen op gebouwen, materieel en meubilair:

Dotatie voor het tweede semester van 1937 fr.

- ö7-

7.94ö.466,30

pro memorie

pro memone

2.69ö.128,1ö

2ö.613.021,ö3

2.008.000,-

öOO.OOO,-



g) Afschriivingen opgelegd door de wet van 19 Juli 1932
(3° van hgt artikel 2 der overeenkomst y~l\ 27 Juli
1932, tusschen de Bank enden Stat;tÙ fr:

l)eze, som vertegenwoordigt 10 t. h, van )Jet te ver-
deelen saldo van de winst voorzien bij l~et 3° van het arti-
kel 20 van de organieke wet. Ze wordt contractueel door de'
Bank besteed aan het afschrijven van de 'obligatie haar
overhandigd tot regeling van het verlies op de herschatting
van de sterlingdeviezen die ze op 21 September' 1931 bezat.

h) Verplichtingen:' 'tiare den Staatvoor het tweede semester
'l!an 1937.

Provenu van disconto en belee-
ningen boven de 3 1/2 t. h fr.
Zegelrecht op de biljetten-circulatie .. »

10ö.409,2ö
. 1ö.83ö.880,40

~. " 1

Totaal van de lasten over, hett,weed~ ser.ne.~tei-van 1937 . Ir.

i) Te eerdeeten netto winst »

(Verdeeling overeenkomstigartikel 37van dcstatuten.:

op het debet van derekening « Winst en Verlies :».)

'.
TOTAAL VAN HET DEBET· .•....... fr.

." .\

. ,

1ö.941.289,~ö

. öö.676.701,93

. ,,17J.,92.810,02

73.269.ö11,9ö

Voor de twee semesterssarnen, stèlt vde winstverdeeling zichvoor'als
volgt:

Te verdeelenbedrag : : fr.

Verdeeling :
,~ .-, -, ,""~ ,"-' (

1. Aan de aandeelhouders, een eerste dividend van 6 t. h.
van het nominaal kapitaal (60 fr. per aandeel) .. Ir.

2. Van het overblijvende, hetzij fr. 23:183.462,10 :
10 t. h. aan de 'reserve '.< t ••• ' ••••• Ir.

. 6- t- h. aan het personeel ,',. :~.. J,'••.••• -; .• ' •••• fr.

-' B8-·

3ö383.462,10

1~.~09°.000,-

2.318.346,21
1.391.Ó07,73



:r i.;Vân·het-ovêf.blijvende,'hetziiJr .. 19.474.108, 16 :
Aan den staat, drie vijfden : fr. 11.ô84.464,89

Aan de aandeelhouders, een tweede dividend van
fr. 38,94 per aandeel fr. 7.7B8:918,20

Al),n,de reserve, het saldo ; ; fr. 725,07

Fr. 35.183.462,10

Voor de tWee semesters vàn1937 ,brengt dus het aandeel van de Bank
'~""'.-.- ..'~' -~ . ~. ,-

fr 98.~94bruto op, of netto fr.75,-:-, dividendbelasting afgehouden.



V. Bewegingen In deverrichtingen en ailerleiœtatistische
'.. inlichtingen

Beweging De kasbeweging. in 1937, blijkt uit de volgende cijfers:
in de kasgelden.

Ontvangsten. '

Te Brussel fr.
In de bijbank ))

123.717.386.81ö,27
19.723.237.730,80

Uitgaven.

124.881.297.203,74
19.390.22ö.637,83

1öQ,662.666.969,4ö 149.27t).740.ö64,83In de agentschappen ))

Fr. 294.103.291.ö1ö,ö2 293.ö47.263.406,40 (1)

De algomeene beweging in de ontvangsten en uitgaven is dus gegaan
over fr. Ö87.6ÖO.ÖÖ4.921,92

In 1936 over ))

Verschil in plus voor 1937 Fr.

ö72.278.öö1.286,40

1ö.372.003.63ö,ö2

Reken ing-cou rant. In 1937, is de algemeene beweging in de rekening-courant, deze van
de Schatkist niet inbegrepen, gegaan over:

Te Brussel fr.
In de bijbank ................................»
In de agentschappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ))

Samen Fr.

In 1936 over fr.

Verschil in plus voor 1937 Fr.

218.ö67.382.ö64,86
19.990.640.188,60
34.736.437.094,92

273.294.4ö9.848,38

2ö1.3ö3. 992. 631,48

21.940.467.216,90

(1) Met bij het kassaldo op 25 December 1936, de ontvangsten te voegen van het
dienstjaar 1937 en van het aldus bekomen totaal de betalingen van het dienstjaar af te
trekken, bekomt men het kassaldo niet dat men in de balans aantreft.

Het verschil spruit hieruit voort dat de kasbeweging de stukken omvat van de Bel-
gische sch,uld, die de Bank ontvangen of afgeleverd heeft en dat, in de balans, het bedrag
van die stukken (in depot gehouden) niet in het kassaldo staat, maar wel onder de rubriek
« 's Lands Schatkist - Overheidsfondsen in bewaring ».
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'Bijlage E geeft voorde verschillende zetels van.rleBank.r het detail van
de loopende rekeningen.

Het gemiddelde van de kredietsaldi "dat in 1936
was 1geweest ; : fr.
was in 1937 fr.

4.33ö.446.000,-'
3.3ÖO.772.000,-

De' stortingen in '1937 op de rekening-courant gehouden in' andere locali-
teiten, hebben bedragen:

te Brussel op de agentschappen fr.

in de agentschappen op Brussel fr.

in de agentschappen op de agentschappen fr.

4.4ö4.4ö3. 748, 76

9.766.ö08.016,97

913.847.000,-

Samen fr. 1ö.134.808. 76ö, 73

Daarenboven werd gestort, in 1937, om langs onze postgirorekening
n' öOO, op de' rekening-courant der particulieren bijgeschreven té worden:
te Brussel ' fr, 6.796.783.333,40
te Antwerpen en in deagentschappen fr. 36ö. 298.032,28

Sarnen . _ ' fr. 7.162.081.36ö,68

De in 1937 afgeleverde accreditieven bedragen:
te Brussel, in getal ts.061 voor fr.

te Antwerpen, » ,» 786 » ...............• fr.

in de agentschappen » ')) 1.4ö8 » .......•........ fr.

Samen 7.30ts voor fr.

In 1936 was dit bedrag ö.726·,voor. fr.

887 .4ö4.3ö6, 1ö

48.413.93ö,69

ö2.972.133,17

988.840.42ö,01

296.016.871,17
"

Bijlage E geeft, voor Brussel, de hijhank en de verschillende agent-
schappen, ,het detail van de afgeleverde en de uitbetaalde accreditieven .

•.' 4

In den loop van 1937 werd uitgegeven aan verplaatste checks ten getale
van: 11.990 ,.; .-,. ; . ; .. ,: n •• , •voor fr. 4.384.207.229,78

Accreditieven.

Verplaatste
checks.



VerrekenIngs-
kamers

(Clearing).

betaalhaar elders dan op den 'zetelrwaer-cde rekening van dentrekker
geopend is :
te Brussel werden 7.28ö checks uit~egev\3n voor Ir.
te Antwerpen » 973 » » » fr.
in de agentschappen » 3.732 » » » fr.

642.42ö.180,26
402..913.öö4,81
338.868.494,71

Voor de verscheiden zetels van de Bank, staat het detail over de uitge-
geven verplaatste en betaalde checks in bijlage E.

Volgende tabel geeft de uitbreiding van de verrichtingen van onze Verre-
keningskamers, sedert 1928 :

,.,
BEDRIJFS· Aantal Verrekende

kamers Verrekende kapitalen
JAREN op 31 December stuks

1928 38 4.521.363 443.228.092.071,73
1929 38 4.910.467 483.518.616.254,69
1930 38 4.723.408 454.012.001.329,28
1931 38 4.382.935 373.387.863.199,91
1932 38 4.143.300 292.943.387.602,69
1933 . 38 4.044.234 251.655.996.381,72
1934 38 3..943.502 268.222.044.234,54
1935 38 3.882/261 299.958.444.318,41
1936 38 3.914.044 324.370.636.708,95
1937 38 4.114.7-17. 372.684.096.735,70

<.-.)

Van 1936 tot 1937, zijn het getal stuks met 200.673 en de kapitalen
metongeveer 48.313 millioen toegenomen.

Het gemiddelde verrekende bedrag per stuk dat, in 1936, fr. 82.873 was;
is, in 1937, ongeveer fr. 90.ö73 geworden.

Bijlage H geeft, voor 1937, de cijfers voor de verscheiden kamers aan.
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Het bedragvan de 'wissels o.p' België gediscon-.'
teerd; .in 1937; beliep ~ Ir. ö.318.228.ö3ö,03

'In 1936............ ' ' '.'. :-fr.4.932.0ö7.361,38

Verschil in plus voor 1937 fr. 386.171.173,6ö

.'Het getal wissels op België gedisconteerd in 1937 bedroeg ..

Datzelfde getal in 1936 .

1.148.908

937.899

Dus verschil in plus voor 1937 211.009

De hoofdzetel heeft ö06.130 wissels gedisconteerd
voor •............................................ fr. 1.761.490.0ö1,13

Onze bijbank te Antwerpen: 37.012 wissels voor fr. 322.786.719,07
De dlsconto-kantoren : 60ö.76ti » » fr. 3.233.9ö1.764,83

,-
Bijlage E geeft het detail van de wissels gedisconteerd o.p den Hoofdze-

tel, de Bijbank en de agentschappen van de Bank.

.c 'VaIi het volle bedrag der wissels o.p België, vertegenwoordigen de ver-
richtingen van den hoofdzetel 33,12 t. h., tegen 34,- t. h. in 193ti,
die yap de bijbank 6,07 t. h., » ö,7ö t. h.» »

die van' de disconto-kantoren 60,811. h., » 60,2ö t. h.» »

D~'wissels betaalbaar te Brussel heleopen fr. 1.604.202.674,2ö
» te Antwerpen eu in de steden

met agentschap fr. 3,131.079.494,78
in plaatsen met postkantoor fr. ö82.946.366;-·

»

» » »

, De gemiddelde looptijd van de gedisconteorde wissels is ongeveer vijf en
z~]stigâagén .
:',1"

De wissels o.p België zijn verdeeld als volgt :
160.196 ac6epten 'vo.o.r fr.

72.8ö7,. niet-accepten met domicilie in een bank voor fr.
714.613 niet-accepten en promessen voor fr.

e', ,'>S2,'verrichtingen van koop en verkoop voor fr.
"1:16Q::vcl"richtingen o.p warrants voor ; Ir.

1.314.923.412,11
477 .832.229,97

3.0ö1.499.9ö7,80
4Lö60.93ö,1ö

432~412.000,-
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Discontovoet.

Geweigerde
wissels

Het gemiddelde bedrag der accepten en domicilieeringen in banken, dat,
UI 1936, fr. ö.49ö,-- was, is, in 1937, fr. 4.140,- geweest, en dat van de
niet-accepten, hetwelk fr. 4.460,- beliep in 1936, is fr. 4.270,- geweest in
1937.

De gemiddelde vervaltijd del' tegen het minimum percent gedisconteerde
wissels, is ongeveer 6ö dagen in 1937, tegen 62 in 1936; die van de nie t-

accepten en promessen, is ongeveer 6ö dagen in 1937, tegen 70 in 1936.

Voor het geheel der disconto-verrichtingen, komt de gemiddelde discon-
tovoet op 2,28 t. h. neer.

Het disconto dat sedert 16 Mei 193ö, op 2 t. h. stond, werd in den loop
van 1937 niet gewijzigd.

Het geheele jaar 1937 door is de discontovoet van de volgende catego-
riën waarden op het volgende peil gebleven :

Disconto van warrants 2 t. h.

Disconto van niet-accepten met domicilie in een bank .

Disconto van niet-accepten en promessen

2 t. h.

2,ö t. h.

Voorschotten op koepons van Belgische leeningen gaande
niet boven de 100 dagen 2,ö t. h.

De rentevoet voor koop en verkoop van effecten op het buitenland, die
sedert 16 Mei 193ö, 2,ö t. h. was, werd, 29 October 1937, tot 2 t. h. ver-
laagd.

In 1937, heeft de Bank 4ö3 wissels geweigerd omdat ze niet beantwoord-
den aan de statutaire voorschriften. Die wissels vertegenwoordigen een kapi-
taal van fr. 2.138.8ÖO,09
en waren verdeeld als volgt :
cedenten te Brussel

» te Antwerpen
II aan discontokantoren

379 wissels voor ...... fr.
4 » » ...... fr.

70 )) » ...... fr.

1.482.7ö8,84
48.167,70

607.923,ÖÖ



In den loop van het jaar 1937, heeft de Bank gedisconteerd:
1.703 wissels op het buitenland, voor fr. 80.737.314,19

In den loop van 1936 :
4.24ö wissels, voor , fr. 49.697.ö77,6ö

Verschil in plus voor 1937 : 4ö8 wissels, voor .... fr. 31.039.736,ö4

Uit de portefeuille-wissels op het buitenland, zijn uitgegaan:
in 1937 4.621 wissels voor fr. 70.948.891,73
III 1936 4.284 » » fr. 49.360.900,77

In den loop van het jaar 1937, werden uit de verscheiden portefeuilles
der Bank ter inning uitgedragen 1.108.147 wissels voor fr. 4.643.930.392,04
verdeeld als volgt:

1° Te Brussel, 279.2ö7 wissels, voor een kapitaal
groot fr. 1.ö92.999.819,H

Op dat getal, werden 34.319 wissels, hetzij 12,29 t.h,
voor fr. 62.686.ö70,81, niet betaald op hun vervaldag;
daaronder werden 1ö.öö4 wissels, voor een kapitaal groot
fr. 34.708.246,32, betaald bij de deurwaarders of aan de
kas, na protest of registreering (verklaringen).

Er blijven dus 18.76ö wissels onbetaald, terugbe-
taald door de cedenten, voor een kapitaal groot
fr. 27.978.324,49, t.t.Z. 6,72 t. h. van het algeheel totaal
der wissels en 1,76 t. h. van het kapitaal.

2° In de agentschappen en in het Groothertogdom
Luxemburg: 39ö.396 wissels voor een kapitaal groot fr.2.492.642.040,91

Op dit getal, werden 33.872 wissels, t.t.Z. 8,ö7 t.h.,
voor fr. 60.734.368,ö4 niet op hun vervaldag betaald;
daaronder H.2ö4 wissels voor een kapitaal groot
fr. 24.084.74ö,71, betaald bij de deurwaarders of aan de
kas, na protest of registreering (verklaringen).
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Er is dus een overschot van 22.618 wissels die onbe-
taald zijn gebleven en terugbetaald werden door de
cedenten.

Dit overschot vertegenwoordigt een kapitaal groot
fr. 36.649.622,83, t.t.Z. ö,72 t. h. van het algeheel totaal
der wissels en 1,47 t. h. van het kapitaal.

3° Door het postbeheer :
433.494 wissels voor een kapitaal groot fr. öö8.288.ö32,02

Op dit getal werden 27.61ö wissels, voor een kapi-
taal groot fr. 33.306.720,-, op hun vervaldag niet
betaald.

De cedenten hebben dus terugbetaald: 6,37 t. h. van
het algeheel totaal wissels dat aan de Post ter inkassee-
ring werd overhandigd, en ö,97 t. h. van het kapitaal der-
zelfde wissels.

Totaal wissels op België en het Grootherdogdom
Luxemburg fr. 4.643.930.392,04

Bijlage E geeft het detail aan van de wissels door de Bank geïnd op haar
diverse zetels.

Op 31 October 1937, werden 26.984 wissels, voor een bedrag van
fr. öö.810.231,2ö, te Brussel voor inning afgegeven; ten opzichte van het
aantal wissels is dit de sterkste vervaldag van het bedrijîsjaar geweest.

De aan de cedenten teruggezonden onbetaalde wissels zijn als volgt ver-
deeld:

Cedenten te Brussel:

bij verklaring 1 wissel voor een kapitaal van .... fr. 50,-

bij protesten 31.377 wissels » » » )) .... fr. 39.2ö4.236,93

- 66-



Cedenten op de agentschappen:
bij verklaring 10 wissels voor een kapitaal van .... fr. 58.246,10
bij protesten 37.510 » » » » » .... fr. 58.326.672,69

Wissels
« zonder

kosten» op
het Groot-
hertogdom
Luxemburg 100 » » » » » .... fr. 295.461,60

68.998 Fr. 97.934.667,32

Over het geheel, vertegenwoordigen zij 6,23 t. h. van het getal en
2,11 t. h. van het bedrag der ter inning uitgedragen wissels.

Details betreffende de onbetaalde wissels staan vermeld in bijlage E.

Dezelfde bijlage E geeft getal en bedrag aan van de wissels ter inkassee-
ring overhandigd door de rekening-courant-houders.

Deze wissels bedragen 280.523 in getal en fr. 1.124.358.577,96 in kapi-
taal.

In 1937 werden overheidsfondsen beleend VOOL' •••• fr. 3.523.818.563,92
In 1936 voor fr. 4.076.627.286,13

De bijlagen C en E verwekken inlichtingen nopens de voorschotten op
Belgische overheidsfondsen en nopens de terugbetalingen tijdens het dienst-
jaar 1937.

Deze rente, die 3 t. h, bedroeg sedert 28 Augustus 1934, werd, in den
loop van 1937 niet veranderd.

In den loop van het boekjaar 1937 heeft de Bank uit den omloop terug-
genomen:
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20.07ö biljetten van
87ö.OOO » »

691.000 » :)

1ö.300.000 )) ))

10.000 fr. .. . fr.
1.000 )) fr.

ÖOO » ••••.•••••••••••• fr.
100 )) fr.

16.886.07ö biljetten voor fr.

In 1936:

19.072.22ö biljetten voor fr.

200.7ÖO.000,-
87Ö.OOO.000,-
34Ö.ÖOO.000,-

1.ö30. 000.000,-

2. 9ö1.2öO. 000,-

2. 9,M). 2öO.000,-

De twee totalen voor 1937 geven onderscheidenlijk 21,6 t. h. en 13,3 t. h.
van het gemiddeld getal enbedrag van de in den loop van het boekjaar in
omloop gehouden biljetten.

Van de kleine biljetten van ÖO, 20 en ö fr., die inomloop zijn voor reke-
ning van de Schatkist, trok de Bank uit den omloop en vernietigde, in 1937,
de volgende hoeveelheden :

t

6.100.000 biljetten van fr. ÖO,- voor .. ' fr.

27Ö.000 biljetten van fr. 20,- voor fr.

7.7ÖÖ.OOObiljetten van fr. ö,- voor fr.

14.130.000 biljetten voor fr.

Open
bewaargevingen.

30ö. 000.000,-

f'j.öOO.OOO,-

38.77ö.OOO,-

349.27ö.000,-

Op 2ö December 1937, beloopt het aanlal depenenten bij de dienst der
Open Bewaargevingen, 1ö.167, of 210 meel' dan op denzelfden datum van het
vorige jaar.

Deponenten van een kapitaal minder dan fr. 5.000,- zijn ten getale
van 4.111.

De neergelegde effecten behooren tot !L62fJ categoriën.

'5 Lands
Schatkist.

De ontvangsten en uitgaven over1937 (van 1 Januari tot 31 December)
voor rekening van de Schatkist, bedragen:
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Ontvangsten ~ Speciën ; . fr.
I Schuldbrieven " fr.

58.207.536.803,66
17.319.701.136,30
58.433.044.638,43
16.092.748.243,65

Uitgaven
~ Speciën Ir .
I Schuldbrieven fr.

Algemeene beweging (zie detail bijlage E) --fr. 150.053.030.IH2,04
In 1936 was ze geweest fr. 155.370.857.558,87

De koepons der verschillende Staatsleeningen, del' Congoschulden, del'

Annuïteitenkas. der Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen, der effec-
ten van de Spoorwegen overgenomen door den Staat, van het Verbond der
Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade, van het Gemeentekre-
diet, van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, van de Regie
van Telegraaf en Telefoon, van het Tijdelijk Fonds voor Krediet aan den
Middenstand, van het Nationaal Instituu:t voor Radio-Omroep, van de Lloyd
Royal Belge, van de Nationale Vereeniging der Nijveraars en Handelaars, van
de Intercommunale Maatschappij van de linker Scheldeoever,van de Nationale
Maatschappij der Waterleidingen, van de Nationale Maatschappij voor Goed-
koope Woningen, van het Paleis van Schoone Kunsten, van de leening van
het Groothertogdom Luxemburg, uitbetaald aan de winketten der Bank, zoo
te Brussel als in de agentschappen, zijn te getale van 31.558.006

In 1936 was het aantal koepons 39.936.111

Verschil in minus voor 1937 . 8.378.105

Benevens het aanzienlijk getal betaalde koepons , werden er, ditjaar, van
de schuldbrieven die de Staatskas in bewaring heeft, 5.382.797 koepons afge-
knipt, tegen 7.14ö.936 in 1936.

Hier moet. ook worden herinnerd aan de verrich tingen door de Bank
verder afgehandeld als .voortvloeiende uit de Vresdcstractaten of uit de met
vreemde Staten gesloten overeenkomsten:

a) Betaling van de koepons en van de gedelgde effecten van de Oosten-
rijksche Schatkistbons 5 t. h., 1926-1928, 26 en 36 uitgiften, die, overeen-
komstig de Belgisch-Oostenrijksche verdragen, ter betaling van de vervallen
koepons en van de gedelgde effecten van de Oostenrijksche Schuld, werden
afgegeven;
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b) Regularisatie en herkoeponeering, voor rekening der Gemeenschappe-
lijke kas der houders van stukken behoorende tot de Oostenrijkseh-Hongaar-
sche Staatsschuld, uitgegeven vóór den oorlog te Parijs, van schuldbrieven
van de Oostenrijksch-Hongaarsche spoorwegen, van de Hongaarsche en
Oostenrijksche renten in goud-guldens of in gewaardeerde munt;

c) Betaling van de koepons behoorende tot de effecten opgeteld in uit-
voering van de Belgo-Argentijnsche conventie van 16 Januari 1934;

Il) Betaling van de obligatiekoepons :
Internationale Duitsche leening 1) 1/2 t. h. 1H30 (Young);
Buitenlandsche Duitsche leening 7 t. h. 1H24 (Dawes),

in overeenstemming met de Belgisch-Duitsche akkoorden van 1) September
1934 en 27 Juli 193ö.

lIet gemiddelde beschikbare bedrag was in 1937 .... fr. 22.749.011),31)

Algemeene
Spaar- en

Lijfrentkas.

De bijlagen C en E geven inlichtingen nopens de bewegingen van de
rekening-courant en van de portefeuille der Algemeene Spaar- en Lijfrent-
kas, alsmede nopens de beleeningen van overheidsfondsen voor rekening van
deze Instelling.

De bewegingen ZIJn de volgende :

Rekening-courant fr.
Portefeuille (in en uit) fr.
Beleeningen (uitgeleend en terugbetaald) fr.

31. 741.181).413,09

7 .303.00ö.167, 14

1)21.881.400,-

Bijbank
Antwerpen.

In ons bijhuis, te Antwerpen, bedroeg het disconto
op België .. , " '" .fr.

In 1936 was het fr.

322.786.719,07

283 .M3 .1)29,60

Op 21) December 1937 zijn de rekeningen-courant ten getale van 247
tegen 277, op 21) December 1936, met, in 1936, een beweging over een
bedrag van '" fr. 16.347.302.091),06
en in 1937 van fr. 19.990.640.188,60
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De gemiddelde dagelijksche creditsaldi waren:
voor 1936 fr .
voor 1937 fr.

487.184.000,-
308.683.000,-

Op 2ö December 1937 was het saldo der vrijwil-
willige neerleggingen fr. 441.000,-

Bijlage E vermeldt de disconto-verrichtingen op België, door de Dis-
conto- kantoren der Bank.

Bedoelde kantoren hebben, in 1937, gedisconteerd:
60ö. 766 wissels voor fr. 3.233.9ö1.764,83

In 1936 :

481.427 wissels voor fr. 2.971.ö69.361,7ö

Bijlage C geeft een overzicht van de algomeene beweging der verschil-
lende verrichtingen van de Bank gedurende het jaar 1937.

Het desbetreffend cijfer beloopt fr. 483.89ö.7ö1.394,ö3

In 1936, was het fr. 469.44ö.983.3ö7,07

De Regentenraad, De Gouverneur,

GEORGES l'REUNIS
GEORGES LALOUX
GLÉMENT SWOLF S
ALBERT KREGLINGER
J>LEOPOLD FRATEUR
LOUIS OANON-LEGRAND
ALBERT GOFFIN
LOUIS-JEAN MARI EU
ADOLPHE BAUDEWYNS
PAUL DEGROUX
LÉON BEKAERT

GEORGES JANSSEN
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VERSLAG
VAN HET COLLEGE VAN CENSOREN

MIJNE HEErtEN ,

Alvorens U verslag uit te brengen over de wijze waarop wij ons man-
daat hebben vervuld, willen wij ons eerst aansluiten bij de hulde door den
Hegentenraad gebracht ann de nagedachtenis van den heer Louis Franck,
Minister van Staat, Gouverneur van de Bank, alsmede van Baron Flori-
mond Hankar, Directeur-Regent, en van den heer Ernest Martel, Regent.

Wij deelen in de gevoelens welke hier in naam der Bank, ten opzichte
van de aflijvigen, werden betuigd.

MIJNE HEER EN,

Overeenkomstig onze statutaire opdracht, hebben wij herhaalde malen
de geschriften van de algemeene boekhouding nagezien.

De Regentenraad heeft, bij het opmaken van de balans der Bank, de
richtsnoeren gevolgd die de wetgeving onlangs heeft vastgelegd en waarnaar
zich de private banken bij het opmaken van hun maandstaten en balansen
zullen te gedragen hebben.

Belangrijke wijzigingen werden gebracht aan de balans op 2ö Decem-
ber 1937.

De goudvoorraad en de buitenlandsche deviezen die vroeger voorkwamen
onder de rubriek « Portefeuille met wissels op België en met goudwaarden
or het buitenland », staan thans onder aparte rubriek, met hoofding « Bui-
tenlandsche deviezen en goudwaarden ».

De « Portefeuille-wissels» staat nu afzonderlijk en niet meer tusschen
andere activaposten. zooals dit voorheen het geval was. Bovendien werd
onderscheid gemaakt tusschen de « Portefeuille met wissels op België» en de
« Portefeuille met wissels op het buitenland ».

- 73-



In de balans kunnen de aandeelhouders het bedrag nagaan van de vorde-
ringen van de Bank op den Staat.

De post « Overheidsfondsen » is van greeter belang dan in 1936 en dit
om de volgende redenen :

'1° Daal' het voorzieningsfonds -- dat onder de reserves van het passiva
voor meer dan 22ö miUioen voorkomt en vroeger in vermindering van het
activa, stond onder de rubriek « Portefeuille met wissels op België en met
goudwaarden op het buitenland )), - uit Overheidsfondsen bestaat, volgt
daaruit dat langs de zijde der activa, de post «( Fonds verworven ter vertegen-
woordiging van het kapitaal, de reserves en de afschrijvingsrekeningen » met
even zooveel werd opgevoerd.

2° De effecten verworven krachtens de overeenkomst van 27 Juli 1932,
getroffen tel' uitvoering van de wet van 19 Juli 1932, staan in een sparten
post, onder hoofding « Overheidsfondsen ».

Na diepgaand onderzoek van de boekhouding der Bank, heeft het Col-
lege van Censoren zijn goedkeuring aan de balans en aan de winst- en verlies-
rekening gegeven.

Het bruto dividend voor elk semester van 1937, beloopt fr. 49,47,
betaalbaar met fr. 37, ÖO, vrij van belasting.

Bij onze inspeeties in de verschillende diensten van de Bank, hebben wij
eens te meer kunnen nagaan hoe ze uitstekend in orde worden gehouden en
ons overtuigen van de toewijding waarmede al de leden van het personeel
zich van hun taak hebben weten te kwijten. Daarvoor drukken wij hun hier
al onze tevredenheid uit.

Het College der Censoren, De Voorzitter,

ALEXANDRE THEUNISSENS
MARCEL MORREN
VICTOR PAREIN
JULU VANDERSTEGEN
ERNEST JURION
FRANS LOONTJENS
ERNEST-JOHN SOLVAY
ALBERT DEWANDRE
JOSEPH GEVAERT

PAUL PASTUR
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BIJLAGEN



BIJLAGE
A.. - 1

ACTIVA BALANS op

18.473.586.805 46
243.171.-138 -

6.9i1.288.984 61
169.477 .61î7 50

Goudvoorraad.
Deelmunt en allerlei
Portefeuille effecten op België en goudwaarden op hel buitenland .
Voorschotten op Belgische publieke fondsen.
Bons, annuïteiten en obligatiestukken der Belgische Thesaurie

(wetten van 27-12-1930 en van 19-7-1932)
Publieke fondsen

760.809.491 4;;
199.621i.468 78
100.03i .635 06
59.669.v.'i6 3;;

154 ..693 088 Il
2.771.747 08
3.08~.061 46

38.46.').612 80
2.713.10ti li)

186.464·.391 51

27.365.8;)9.743 32

» » van de reserve der Bank .
van de delgingsrekoning van gebouw., mat. en meubilair» »

Bankgebouwen
Materieel en meubilair.
Voorraad voor druk van hankbiljetten en vervaardigen yan andel' drukwerk.
Verworven of te ontvangen interesten
Gewaarborgde of te verzilveren goederen (art. 34 der statuten)
Ingifte van incasseeringswissels (op loonende rekening) .

ORDEREKENINGEN

4.497.447.7.')0 88 \'
'l£U!28.'l27.594 05 29.8.')6.265.490 63

130.ti90.145 iD

Thesaurie: Portefeuille en allerlei
)) Publieke fondsen in bewaring
» Waarden van hel muntronds (wet yan HApril -1933) .

Allerlei bewaargevingen
Onderpanden van leeningen voor rekening van Bank en Spaarkas.
Allerlei borgtochten
Algemeene Spaar- en Lijfrentekas onder des Staats waarborg:

Allerlei waarden

14.585.41.'),;186 til
HO.477.f00 ~
.'i1.612.000 »

1.656.725.136 94

73.626.35:';.057 40

BALANS op

Goudvoorraad: staven en munten. . . . .
Buitenlandsche deviezen en goudwaarden
Pasmunt en diversen
Wissels~.op België. . . . . . . . . .
Wissels op het buitenland . . . . . .
Voorschotten op Belgische overheidsfondsen

17.6'12.425.106 57
4.747.959.483 1.'5

2;)4.485.844 JI
1107.04·.').268 'li

24.093.237 'li
191.910.673 75

Vorderingen op den Staat:
Bon van cie Belzische Schatkist (wet van 27 December 1930)

Sehuldbriel van de Belgische Schatkist (wet. van 19 .Juli 1932)
Overheidsfondsen :

a) Verworven ter vertegenwoordiging vau hel kapitaal, de reserves eu de atchrijvlncsrekeningen
h) Verworven krachtens de overeenkomst yan 27 Juli 1932, getroffen tel' uitvoering l'an de

wet van 19 Juli 1932 .
c) Te verzilveren . .

Gebouwen .
Materieel en meubilair. . .
Voorraad ten behoeve van het drukken van bankbiljetten en ander werk.

500.000.000 -
248.04'2.493 30

5i9.802.579 94

549.989.919 50
21.184.236 70

157.434.709 26
3.0~,9.841 20
3.49.).569 40

21.888.699 98
pm memorie
pro memorie
80.H3.0i6 58

Op overheidsfondsen verworven intresten . . . .
Afgeschreven en te verzilveren waarden . . . .
Registratierecht voor de akte houdende verlenging \:l1l

Incasso's op rekening-courant . . . . . . . . .
den d uur der 1I:1I1 k

26.103.550.739 06

ORDEREKENINGEN
's Rijks Schatkist :

Goudwaarden, wisselporleieuille en allerlei tegoed
Overheidstondsen in bewanng . . . . . . .
Waarden van het Muntfonds (wet van 14 April 1933)

Algemeene Spaar- en Lijfrentkas onder waarborg
van den Staat : diverse waarden. . . . .

Diverse Neerleggingen . . . . . . . . .
Beleende onderpanden ontvangen voor rekening van de

Spaarkas . . . . . . . . . . . . . .
Diverse borgtochten. . . . . . . . . . .
Waarden van de pensioenkas van het personeel.



25 Juni. 1937 PASSIVA

23.432.743.500 •
i.282.56U!OO •

200.000.000 •
101.209.005 61

Kapitaal
Reservefonds

Bank- 1 ~ot op heden uitgegeven .
bil' etten ~n de kassen berustend

J lil omloop.
Loopende rekeningen: thesaurie

)J bijzondere.
Delging van bankgebouwen, materieel en meubilair
Loopende rekeningen : ingiften van incasseeringswissels
Intresten en herdisconto
Verplicht. 8an) Zegelrecht op den biliettcncrnlcop.

den Staat Is Staats cIeel in cie winsten (art. 3S del' statuten)
Uit te reiken dividend voor het 1ste halfjaar van 1936

8'22.08());63 02
3.81'2.58;).913 90

22.150.182.300 •

t 4.634.666.476 92

I 59.702.272 64
186.464.391 51

1.837.221 30
t6.0lil.927 60
;',.841.688 64 21.903.616 24

9.894.459 10

ORDEREKENINGEN 27.365.859.74332

4.497.447.75088 \
25.228.227.ij94 05 29.856.26ii.490 63

130.590.145 701
Portefeuille en allerlei

Thesaurie. Publieke fondsen in bewari ng
Reserve van heLmuntfonds .

Deponenten: alledei bowaargevingen
)J onderpand. van leerring VOOl" reken. van Bank en Spaarkas

Allerlei voor hun borgtochten.
Algemeene Spaar-en Lijfrentekas onder fles Staats waarborg :

Allerlei waarden

14..18;;.415.586 51
110.477.100 »

51.612.000 »

L656.720.136~ 94

73.626.35.').007..40

25 December 1937

Bankbiljetten in omloop. 21.460.060.200,-
Rekening· courant

Rekening-courant van cIe Schatkist 287.780.405,5!J

~

Instellingen bij bijzondere wet opgericht 933.386 676,10
Banken. 2.367.989.136,82 3.939.470.039,61
Claerings 209.407.3'17,62
Bijzondere . 140.806.503,47

Totaal der onmiddellijk opeisenbare verbintenissen 20.399.535.239 61
Kapitaal 200.COO.000-
Reserves:

a) Statutaire reserve 102.369.011 68
h) Voorzieningsfonds 225.823.915 39

Afschrijvingen OIJgebouwen, materieel en meubilair. 328.192.927 07
60.202.212 64Raming der fiskale lasten. 503.010 01Bedrijfsbelasting over 1935.

Herdisconto van wissels pro memorie

Geldelijke verplichtingen aan den Staat : 2.690.128 15

Provenu van disconto en beleeningen boven de 3 11.2% 105.409 25
Zegelrecht op cIen biljettenomloop 15.835.880 40
Deel van den Staat in de winsten iL842.716 2fl

Te verdeelen. dividend voor het 2" halfjaar 1937
21.784.065 90
9.894.459 10

Deponenten van incasso's op rekening-courant 80.743.076 08

26.103.550.739 06

,2.415.804.440 04

;(3L86L447.399 68 34,648.240.178 17I

370.988.338 45
,i

1.769.006.123 79
; 9.099.012.908 17

110.307.600 -
52.612.000 -

lbO.822.500 19
I

BIJLAGE
A --~1



BIJLAGE
A. ~ 2

DEBET Samenvatting der WINST-EN

Disconto en leeningen : herdisconto op 2;; Juni 1936. 1.837.221 30
Algemeene beheerkosten . 24.10v.671 21
Pensioenkas van het personeel: toelage 2.030.000 »

Delging voorzien bij de wet van 19 Juli 1932. 973.614 77
Verplicht.

~
Zegelrecht op den biljettenomloop , 16.061.927 60

I
21.903.616 24aan 's Staats deel in de winsten (art. 38 der statuten) 5.84L68864den Staat

Reservefonds: aandeel der reserve in de winst 1.159.065 21
Deel van het personeel in:de winst. 695.439 13

Dividenden ~ 200.000 aandeelen: fr. 30,-, Istc dividend, tegen 6 % 's jaars :1(1) 6.000.000 . ! 9.894.4v9 10
aan I 200.000 aandeelen: fr. 19,47, 2de dividend 3.894.459 10 \

(1) Koepon van fr. 49,47, hetaalbaar met fr. 37,VO(belastingsvrij)

62.v99.086 96

Samenvatting der WINST-EN

1l00.000 -
g73.796 30

Regeling van het registratierecht voor de akte van ;30 Augustus,
trIL 3 September 1937, houdende verlenging van den duur der Bank
van 19vI tot 1961

Bedrijfsbelasting ove r- 1935.
Herdisconto op 2:1 December 19i17.
Algemeene beheersonkosten
Toelage aan de pensioenkas van het personeel
Overdracht naar de rekening c Afschrijvingen op gebouwen, materieel en

meubilair»
Afschrijving opgelegd door de wet van 19 Juli 1932
Geldelijke verplichtingen aan den Staat :

a) Provenu van disconto en van heleeningrn boven de 3 lh %
b) Zegelrecht op den biljettenomloop .

VerdeeIing van cle netto winst hetzij fr. 17.592.810,02
1° Aan de aandeelhouders, een eerste dividend van 3 % van het

nominaal kapitaal
2° Van het overig. hetzij fr. H.v92.81O,02

a) 10 % aan de reserve .
h) 6 % aan het personeel

van het overige, hetzij fr. 9.737,960,42
al Aan den Staat, drie vijfden
h) Aan de aandeelhouders. een tweede dividend van fr. 19,47 per

aandeel
c) Aan de reserve. het saldo

7.94v.466 30
pro memorie
2.695.128 15

2,1.613.021 f;H
2.008.000 -

10H09 25
lv.83v.880 40 5v.676.701 93

6.000.000 -

1.11l9.281 -
69v.56860

5.842.776 25

3.894.459 10
725 07 17.592.8iO 02

73.269.fiH 95



I
.1 VERLIESREKENING van 26 December 1936 tot 25 Juni 1937

Disconto, wissel en interesten
Inningsrecht op wissels overhand. dr titularis. van loop.rekening
Leeningen op publieke fondsen: ontvangen interesten.
Interesten ontvangen of verworven op publieke fondsen.
Rechten op bewaargevingen.
's Staats verplichtingen en uitkeeringen (art. 29 en 30 van het IL il

dd. 25 October 1926 en K. B. dd.26 October 1926, art. '1
der wet van 19 Juli 1932 en K. B. dd. 16 April 193;j)

27.754.890 60
13i.642 so

3.328.831 40
8.903035 64
1.8:')3.44831

17.447.431 24
3.n3.807 2l

_ 62.599.086 96

Allerlei

VERLIESREKENING van 26 Juni tot 25 December 1937

Aangevraagde terugbetaling van het registratiereeht VOOI' de akte houdende verlenging
van den duur cler Bank . . . . . . .

Geïnd op afgeschreven en te verzilveren wnarden .
Disconto, wissel en intresten . . . . .
Intresten op overhelrlsfondsen verworven tel'. vertegenwoordiging van het kapitaal, de

reserves, en de alschrijvingsrekeningen
Rechten op bewaargevingen . . . . . .
Diverse winsten. . . . . . . . . .
Geldelijke verplichtingen e~ vergoedingen van den Staat :

Ristorno van zegelrecht op-den bitiettenomloou ....
Vergoeding van 0,2.~% per jaar op bet restant van de Staatsschuld
Vergoeding van 0.25 % per jaar op het hedl'~g van de kleine biljetten uitgegeven voor

rekening van de Schatkist. . '. .

pro memorie
7.H6.383 ~4

29,038/;1\"l :')1

L'i,3Mi.'i(l3 99
L();)6.23~ ss
2.2GG.31428

15.83:Ul80 ~O
625.000 -

7;)5.385,5:;

73.269.5H 95

BIJLAGE
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BIJLAGE B

OPGAVE VAN DE OVERHEIDSFONDSEN DIE, DATO 25 DECEMBER 1937,
DE DIVERSE PORTEFEUILLES VAN DE BANK UITMAKEN

a) Overheidsfondsen verworven ter vertegenwoordiging van het
kapitaal, de reserves en de afschrijvingsrekeningen :

:{ "i" Bl'1gische :Staatsschuld, Ie reeks.
3 % Belgische Staatsschuld, 2e reeks.
;~ Belgische Staatsschuld, 3e reeks.
! "/0 Belgische geünifieeerde Staatsschuld, re reeks.
4 oio Belgische ge.ünifieeerde Staatsschuld, 2e reeks.
~~ II':? O!" Belgische Staatsschuld 19:37.
2 1/2 % Kas del' cloor den Staat versehuldigde Annuiteiten.
3 % Kas der door den Staat verschuldigde Annuiteiten.
4 0[: Kas del' door den Staat verschuldigde Annuiteiten.
4 "[; Lloyd Royal Belge.

:~ 0 Helgische Staatsschuld, 4e reeks.
1 "/0 Belgische Buitenlandsche Staatsschulcll ~li36.

4 0/0 Leerring vau Belgisch 0011g0 H)Ofi.
4 % Koloniale Schuld 19:3(';.

'B Gemeentekrediet van- :8elg'ië,koépons Januari-Juli.
4 % GemeentekredieL van België, koepons Mei-November.
4: 0/0 Gemeen tekrediet van België 1919/20.
-1 "l; r+emeentekrediet van België lD32.
4 "l; Gemeentekrediet van België 1936, koepons April-October.
4 0/0 Stad Antwerpen 1927.
4 % Stad Antwerpen 19H6.
~10/0 Stad Brussel 1930
4 0 0 Stad Brussel l 93fi.



Prefsrente aandeelen 4 °/° Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen.

Preferente aandeelen 6 % Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen, Hollandsche schijf.

Genotsaancleelen Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.
:3 % Xationale Maatschappij cler Buurtspoorwegen, koepons Januari-Juli.
:3 °10 Nationale Maatschappij cler Buurtspoorwegen. koepons Mei-

November.
4 0/u Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux.
4 % Compagnie Belge de Chemins cle fer et d'Entreprises.
4 1/2 o Compagnie Belge de Chemins de fer et d'Entreprises.
4 % Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid.
4 ] 14 0/" Intercommunale Maatschappij van den Linker Scheldeoever.

Aandeelen Bank yan Belgisch Congo.
4 0/(1 Deelhebbingsobligaties Union Nationale des Transports Fluviaux

« Unatra ».

Genotsaandeelen Union Nationale des Tranports Fluviaux « Unatra ».

"1 "l; Preferente aandeelcri Chemins de fer Léopoldville-Katanga-Dilolo
« Leokadi ».

Genotsaandeelen Chemins de fel' Léopoldville-Katanga-Dilolo « Leokadi ».

Winstaandeelen Goudmijnen van Kilo-Moto.

Aandeelen van .2.500 Zr«, fr. afbetaald met 25 t. h. Bank VOOI' Interna-
tionale Betalingen.

5 1/2 -t. Internationale Duitsche Leerring l ~30.
Aandoelen Vereinigte Stahlwerke.
Aandeelen Buderische Eisenwerke.
;) o Spoorweg « Chemin de fer Chinois Lung-Tsing-Ll-Haï ».

b) Overheidsfondsen verworven krachtens de overeenkomst van
27 Juli 1932 gesloten ter uitvoering van de wet van 19 Juli 1932 :

4 '/0 Belgisclle g(c\üuificeel'de Staaü;sc!Jllld, 2" reeks.

c) Te verzilveren overheidsfondsen :

-1 o t Belgische Hui tenlandscha Staatsschuld 1936./0

4 -t, Oorlogsschade 1921.
4 -t; Oorlogsschade 1922.
4 -t; Oorlogsschade 1923.



Tabel met de BEWEGING IN DE VERRICHTINGEN
in 1937

(van 26 December 1936 tot 25 December 1937)

VERRICHTINGEN
BEWEGING

IN DE

VERRICHTINGEN

Gedisconteerde wissels op België . . .

Gedisconteerde wissels OIJ het buitenland

Inning uer wissels
op België

~

voor rekening der Bank. . .

voor rekening van houders
van rekening-courant. . .

Inning der wissels op het buitenland . . . . .

Voorschot. op Belg. overheidstondsen en terugbetalingen

Hekening-courant der Thesaurie (effecten en speciën)
(van 1 Januari tot 31 December Iââ'l)

Id. te Brussel.

Id. der Spaarkas.

Id. van het Gemeentekrediet.

Id. te Antwerpen

Id. in de agentschappen

Accreditieven afgeleverd enuitbetaald.

Verplaatste checks id.

Diverse bewaargevingen Algem. beweg. in en uil.

Portefeuille der Spaarkas. In en uit (valll Januari tot
31 December 1.937)

Leeningen op overheidsfondsen vI' rekening dr Spaarkas.
Beleeningen ell terugbetalingen (van 1. Januari tot

31 December 1.937)

SAMEN • • fr.

. fi'. 5.3'18.228.535,03

80.737.31.4,1.9

4.643.930.392,04

'1.124.358.577 ,96

70.948.891,73

7.206.261.801,19

150.053.030.912,04

185.070.797.002,78

31.74U85.413,09

1..755.400.148,99

19.990.640.188,60

34.736.437.094,92

1.981.190.710,63

2.768.933.461,74

29.528.784.382,46

7.303.005.167,14

521.88-1.400,-

BIJLAGE

C

483.895.751.394,53





BIJLAGE D

UIT DE WEEKSTATEN verschenen in het «Belgisch Staatsblad» in den loop van 1937

(in duizenden frank)

Portefeuille Voorschotten
Bons,

annuïteiten en Totaal
Goud- met wissels op obligatiestukken LOOPENDE REKENINGEN

:1.937 en waarden Belgische van de Belgische
Omloop

der
op België en met Thesaurie verbintenis.voorraad goudwaarden op overheids- (Wetten van I particulier·1het buitenland fondsen

27-12-30 Thesaurie Samen op zicht
(*) en 19-7-32)

7 Januari 18.1)!:!1.060 6.865.602 274.91)2 773.512 22.695.105 312.243 3.846.482 4.158.725 26.81)3.830
14 » 18.1)26.475 (Ul68.958 262.331) id. 22.546.061 281.907 4.029.396 4.311.303 26.8m.364
21 » 18.445.111 6.822.865 266.286 id. 22.390.864 348.63v 4.008.396 4.357.031 26.747.89iJ
28 » 18.444.900 6.847.967 265.004 id. 22.398.179 413.443 3.966.457 4.379.900 26.778.079
4 Februari. 18.418.497 6.797.991 200.634 ic]. 22.563.294 313.323 3.749.508 4.063.033 26.626.327

11 » 18.428.197 6.779.307 162.729 id. 22.466.410 86.058 4.024.089 4.110.147 26.576Ji57
18 » 18.436.410 6.762.776 165.698 id. 22.304.020 147.249 4.13i.406 4.278.655 26.582.675
25 » 18.451.37fl 6.817.476 168.485 id. 22.386.996 126.546 4.141.068 4.267.614 26.654.610
4 Maart 18.462.386 6.799.349 205.818 id. 22.457.583 455.663 3.754.083 4.209.746 26.667.329

11 » 18.254.961 6.822.735 m.819 id. 22.409.338 591.0H 3.4v3.731 4.044.805 26.Mî4.143
18 » 18.270.610 6.835.798 190.841 id. 22.084-.4';0 789.436 3.633.673 4.423.109 26.507.579
24 » 18.255.678 6.866.679 188.136 id. 22.022.143 829.19-1 3.670.368 4.499.559 26.521.702
1 Apri! 18.261.762 6.834.929 193.251 id. 22.237.645 1.111.325 3.139.252 4.250..'l77 26.488.222
8 » 18.151.468 6.770.172 184.067 id. 22.238.902 905.394 3.146.309 4.051.703 26.290.603

15 » 18.162.772 6.739.042 187.138 id. 22.04,1.652 902.493 3.337.754 4.240.247 26.281.899
22 " 17.8m.922 6.606.841 190.830 id. 21.888.060 561.618 3.405.073 3.966.693 20.854.753
29 » 17.896.717 6.6;;3.534 191.316 id. 22.104.177 715.991 3.109.234 3.825.225 25.929.402

" !Hei.) 17.926.495 6.64:;.078 198.397 id. 22.131.797 789.770 3.027.088 3.816.858 2,).948.655
13 » 17.930.539 6.684.677 '177.684 ie!. 22.051.064 562.361 3.3,")5.589 3.917.9,'iO 25.969.014
20 » 17.937.450 6.666.435 183.708 id. 21.919.882 651.207 3.402.184 4.0;53.391 25.973.273
27 » 17.954.886 6.706.808 176.895 ic!. 21.901.950 585.712 3.540.068 4.125.780 26.027.730
3 Juni 17.959.730 6.684.949 213.939 id. 21.987.357 897.768 3.1.";6.894 4.054.662 26.042.019

10 » 18.065.566 6.77H43 186.459 id. 22.000.837 732.905 3.466.810 4.199.715 26.200 ..'i52
17 » 18.242.365 6.850.615 170.459 id. 22.006.433 698.974 3.744.585 4.443.559 26.449.992
24 » 18.441.021 6.954.883 164.82."3 iel. 22.089.Dil 827.121) 3.830.161 4.657.286 26.746.3,')7
1 JUli 18.778.335 7.103.432 1/3.999 id. 22.531.627 1.119.310 3.572.514 4.691.824 27.223.4;)1
8 » .. 18.514A62 7.029.324 163.428 760.809 22.572.151 977.147 3.295.157 4.272.304 26.844.4·5;)

15 » 18.405.140 6.988.753 167.446 iel. 22.455.148 856.326 3.386.826 4.243.152 26.698.300
22 )) 18.292.800 6.927.928 164.719 id. 22.328.583 974.673 3.222.738 4.197.411 26.525.994
29 » 18.212.11)5 6.881.882 li8.126 ie!. 22.201.328 1.073.461 3.138.593 4.212.054 26.!13.382
5 Augustus 18.114.849 6.839.587 174.859 id. 22.298.571 816.855 3.138.630 3.955.485 26.2,'>4.056

12 )) 18.006.868 6.807.021 175.134 id. 22.212.1.'î6 534.232 3.36;).596 3.899.828 26.1H.984
19 » 17.945.-173 6.774.545 163.940 id. 22.046 ..')12 692.,')52 3.279.183 3.971.73.') 26.018.247
26 )) 17.909.651 6.729.524 168.022 id. 22.023.720 577.!J79 3.344.374 3.922.353 2:';.946.073
2 Septemhet· 17.910.003 6.668.132 199.483 id. 22.HB.703 53;).942 3.182.804 3.718.746 25.910.449
9 » 17.911.812 6.664.398 180.556 id. 22.1;;7.505 356.824 3.371.807 3.728.631 25.886:136

16 » 17.875.497 6.622.662 169.622 id. 22.011.370 362.934 3.438.011 3.800.9M; 25.8L2.315
23 » 17.559.t;48 6.386.17.') 185.888 id. 21.94;;.887 289.775 3.0;;3.196 3.342.971 25.288.858
30 » 17.415.310 6.255.011 249.677 id. 22.179.928 210.582 2 679.085 2.889.667 25.069.595
7 October' 17.511.945 6.304.588 237.330 iel. 22.04t).244 151.777 2.995.993 3.147.770 25.193.014

14 » 17.433.8'i5 6.319.775 169.600 id. 21.944.688 -135.824 2.988.997 3.124.821 25.069.50921 » 17.267.177 6.230.302 Hi6.127 ie!. 21.723.718 157.235 2940.517 3.097.752 24.823.47028 » 16.886.449 6.280.043 I85.038 id. 2l.7 44.7[)9 80.499 2.688.781 2.769.280 24.5f4..039
4 November' 16.718.296 6.281.082 215.416 id. 2t.769.123 294.550 2.308.223 2.602.773 24.371.89610 )) 16.703.833 6.318.421 197.247 id. 21.694.567 160.773 2.518.146 2.678.9-19 24.373.48618 » 16.769.751 6.307.568 188.245 id. 21.412.444 207.51l1 2.820';520 3.028.034 24.440.47825 » 16.809.478 6.331.676 174.783 id. 21.3,')3.034 134.497 3.012.216 3.146.713 24.499.747
2 Decenlhel' -16l947.927 6.332.964 227.769 id. 21.566.096 355.116 2.759.746 3.114.862 24.680.9,')8
9 » 17.097.698 6.351.739 191.798 id. 21.478.232 f76.098 3:159.;)73 3.335.6B 24.813.90316 » 17.213.118 6.385.m 176.997 id. 21.362.231 188.860 3.409.'i83 3.598.643 24.960.87422 » 17.486.537 6.457.594 176.837 id. 21.374.294 260.497 3.676.720 3.937.217 25.31UHL29 » 17.622.605 6.480.506 161.166 id. 21.541.652 481.177 3.422.7;;2 3.903.929 2:i.445.581-

Jaar'lijk. gemiddelden 17.904.314 6.663.777 -190.980 76LI60 22.067.145 :115.397 3.350.772 3.866.169 2:';.933.314

(*) Sedert 30-9-1937 nieuw getitelde rubriek: Vóór dien datum luidde ze: « Portefeuille met wissels op België en goudwaarden op het huilenland >J.



BIJLAGE E BE"","EGINGDER VERRICHTINGEN OVE''" HE~I~ .JA.A.R. 193".
VERRICHTINGEN VOOR REKENING VAN DE THESAURIE (van I Januari tot 31 December) AANTAL REKENING-COURANT GEDISCONTEERDE WISSELS AAN DE BANK STORTINGEN OP DE BATEN

UITBETAALDE KOEPONS VAN DE ALGEMEENE SPAAR-EN LIJFRENTEKAS OVERHAN DIGD der gewone rekening courant

REKENING-COURANTEN VERRICHTINGEN IN MUNTSPECI~N PUBL. FONDS. en VALUTA DER THESAURIE aangelegd

AGENTSCHAPPEN VoO!' rekening der Bank Voo)' rekening der in andere localiteiten,
voor Ontvangsten Uitgaven Algem. Spaar-en Lijfrentekas

Ontvangsten Uitgaven Ingekomen Uitgegaan voor den niets dan op België (van I Jan. tot 31 Dec.) Brussel inbegrepen
allerlei

Aantal I Bedrag Aantal I Bedrag Aantal I Bedrag Aantal I Bedrag Staat
organismen Aantal I Bedrag Aantal I Bedrag Aantal I Bedrag Aantal I Bedrag I BedragAantal

posten in duizenden fr. posten in duizenden fr. posten in duizenden fr. posten in duizenden fr, posten in duizenden fr. posten in duizenden fr. wissels in duizenden fr. wissels in duizenden fr. in duizenden fr.

269 35.446 5.536 -14.150 729 11.496 678 12.228 306.082 107.361 I 949 5.927 303 2.730 76.244 84.875 2.233 208.153 4.986 ' 278.272
Aalst.

Aal'len 587 nO.6S3 3.722 9.461 410 2.719 398 3.224 133.404 50.213 283 1.207 20i 1.594 2.441) 8.609 955 62.834 '1.'258 64.644

Aat. 667 48.340 1.783 2.835 154 1.376 134 1.672 73.449 34.'105 222 1.468 186 1.328 3.;m 15.801 212 12.938 211 8.544

Bergen 726 817.468 14.802 .')5.436 892 12.88:'; 791 15.227 878.352 207.038 1.137 10.785 406 4.161 44.746 80.041 -1.648 69.981 2.467 202.478

Boom. 142 11.054 817 1.790 108 1.623 96 2.H9 51.004 16.966 120 2.046 137 1.32:3 )) » » )) 131 '12.676

Brugge 1.828 968.319 8.810 39.656 754 8.664 709 12.1.99 334.874 -144.604 4.349 8.308 1.947 10.821 6.616 27.643 266 38.789 1.232 109.962

Charleroi 1.366 1.309,968 12.159 rH.6l3 2.195 23.666 2.426 36.D44 1.004.261) 329.782 604 1).560 633 6.810 11.504 39.679 2.721 179.983 2.562 236.654

Dendermonde . 7B 17.4!)3 3.22.1 3.655 116 1.593 179 2.278 69.518 24.756 229 1.042 142 921 6.850 36.320 2.294 154.980 630 56.542

Di-nant 20 473 1.900 1.470 239 1.496 2li 2.309 25.89:'; 9.151 66 437 70 945 51 1.125 91 8,21,6 81 4.612

Doornik. 1.07:'; 601.463 D.H8 33.878 929 21.459 882 22.522 758.708 234.667 1,68 5.527 276 4.286 5.281 60.935 497 34.155 3.249 '127.620

Eekloo 362 41.697 1.887 2.901 137 1.986 112 2.029 65.'/02 40.363 \)7 838 40 265 304 48,800 687 43.533 182 4.222

Geeraal'dsbergen . 683 24.894 2.345 4.200 222 1.696 266 2.162 8r.254 58.061 218 571 '177 1.189 6.263 28.858 1.567 111,090 4i7 33.911

Gent 9':21 1.840.890 18.473 74.i99 1.896 31.513 1.993 38.Di3 1.119.791 418.795 41.127 t02.982 .').861 126.122 15.074 121,926 173 H.536 2.861) 354.978

Hasselt 405 076.562 3.733 18.423 148 1.439 212 2.284 96.650 40.329 5.231 5.359 U09 ;;.;;02 1.351 32.888 2.423 177.9i50 G;;3 66.6;;3

Hoei 782 163.325 344 9.258 298 3.319 310 4.116 101.368 28.749 372 1.592 308 2,072 10.194 123.75r; 471 38.183 471 74.8;;3

lepel' . 381 17.301:l 4.502 10.187 491 3.786 881 7.180 103.903 59.H7 67 3i4 70 376 » » » » 94 8,445

Kortrijk . 819 969.044 11.779 35.335 703 17 .042 593 19.231 444.069 183.318 1.373 ;;.628 944 ;;.3;)6 15.286 ;;9.263 2.71;; 187.053 1.930 332.290

ta Louvière. 563 56.860 7.600 ':23.479 730 11:l.604 667 15.393 682,782 82.792 317 :;,851 332 5.06':2 29.260 101.144 1.920 126.;;94 U30 140.;;13

Leuven 1.C89 812.393 8.480 26.282 861, 54.085 914 57.608 466.;;77 122.681 17..139 13.381 3.027 H,414 119.84·9 381:l,961 9:H 109.266 3.410 386,0;;1

Luik 1.979 1.778.744 13.823 106.291 3.084 60.113 2.961 ';2.001 1.594,863 262.771 5.762 71.340 4.203 8Um 60.633 636.263 3.837 2i4.111 4.662 1,040.02'1

Luxemburg , » » )) )) » )) )) » 127,439 73.659 )) » » » )) » )) » 258 448.448

Malmedy. 328 14.342 590 2.574 ;;5 1.599 48 1.444 14.743 3.073 » » » )) )) » » » 88 9.063

M8rehe 359 7.541 819 391 73 327 73 379 9.396 2.724 191 1.893 84 1.774 )) » )) » 58 3.981

Mechelen 838
_ .. ---- 175.:326 5.966 13.848 439 t:î.503 612 6.164 152,308 48.969 1.0;;0 tU98 790 6.;;63 41.080 12'H88 3.344 2t58.788 '1.433 222,225

Moeskroen 403 198.158 3.022 7.;;98 167 4.469 187 5.788 119,-141 40.920 262 2.901 149 1.714 929 7.409 '13 51:li 253 43,166

Namen 1.377 818.170 1;;.441 35.821 839 8.790 793 11.202 623.302 223.705 949 4.696 879 5.126 2,297 12.454 2.754 219.3~2 2.758 2tS.932

Ncuîchùteau 340 18.020 1.405 871 68 193 70 474 10.183 4.687 260 789 138 1.220 603 4.439 23:'; 15.060 42 L962

I Nijvel. 562 32.080 1.203 1.959 339 2.070 294 2,389 57.291 29.882 88 314 52 ·m 60.477 261.HO 1,0;)7 97.082 1.813 184.014

Oostende. 1.019 436.31f) 6.1:')8 30.684 320 8.414 335 10.927 175.134 68.949 1.101 13.027 488 12.'194 841 '1.'184 32 4.639 864 66.237

Oudenaarde. 647 48.037 2.903 4.589 316 3,1il5 290 4.070 86.399 47.826 179 1.046 141 882 L'i68 13.814 207 14.1;61 2B ,').912

Peruwelz 464 23.794 1.380 2.625 254 1.980 251 2,841 57.995 24.968 16 49 34 63 3.920 34.875 161 25,56.'; -125 12.362

Philippeville 399 13.345 3,426 96.:; 173 700 iH2 3.065 -12.868 15.298 289 1.451 273 1.911 2.780 6.9;;2 588 38.H7 150 3,923

Roeselare 815 75.885 2.96D li.95i; Mti 4.765 253 ;).460 96.569 43.244 363 2.350 246 -1.312 255 6.749 145 12.767 617 31.525

Ronse. 209 47.416 1.670 2.410 290 3.58':2 477 7.479 56.120 28.682 46 897 7ti 1.120 10.217 63.868 118 7.580 27t5 14.483

Sint-Niklaa,; . U21 91.314 2.2.6 24.602 217 2,063 181 2.590 1-16.980 49.723 314 2.148 12;) 1.901 196 3.466 687 57.66;; 462 58.394

Tienen 876 505.157 2.493 11.206 194 1.867 210 2.164 153.2ti8 63.014 405 5.074 402 5.067 fU78 486.584 Li 2.042 1.200 114.417

Tongeren ~26 22.498 4.1:l20 1.301 41 434 48 863 33.934 12.073 278 2.199 '114 1.4;;J 4.021 57.539 :;24 29.319 128 17.524

Turnhout 886 72}j5ti 3.831 3.960 2.90;; 6.695 204 2.440 83.993 27.084 1.137 3.862 9i5 3,85;; 4.654 24.463 1.254 8.'U·88 425 51.261

Verviers. 1..')92 l8,t81':! 10.071 14.759 868 18,559 766 22.031 MLn2 108.775 415 7.807 336 3.418 43.338 22;).792 1.131 94,439 3.3;)1 370.1l1

I Veurne 3DO 40.306 6.514 8.672 311 3.478 221 4.441 87.104 48.390 1.042 ;5.817 1.258 7.2.')[ » » » }) 112 4,360

Wayel' rno 14.724 2.710 1.696 86 U03 85 1.438 47.240 20.706 99 1.431 45 281 » » » }) 837 27.933

Zinnik 4/,8 14,3':23 3.352 4.999 175 463 Ji9 640 117.135 47.900 'n 202 68 181 3.368 6.870 888 66.m 216 8.426

SAMEN 29.544 13.lï6.502 2i8.177 1tLD84 23.834 358.169 21.302 429,928 11.240.216 3.489.870 89,091 313.914 27.090 331.612 6OJ.766 3.233.9;;1 88.803 2,848,.'527 48.460 ;;.522.G30

Antwel'lleil . 5.017 3.264,590 21.444 168.692 3.733 132.631 3.572 204.497 2,464,321 366.384 5.714 iii.288 4.334 45.61ï 37.012 322.787 )) » 6.497 .'J.157.724

Brussel 38.1;')1 !'1.7G6.4!'!) 30.000 :;7.;;52.369 20.000 16.828.901 l:LOOO 154;;832il 8.310.570 .'5.686.64;; 3.'i.OOO 15,634.872 34.000 1:'j.360.883 ;;06.130 -1.761.490 2,8;')6 795.:126 1{,05'J 4 41)4.41)4

I ALGEIII:EL TOTAAL 72718 58.207.ti37 275.621 ,';8.433.04.'5 47 ..167 17.319.701 39.874 16.092.748 22.01ti,107 9})42.899 129.865 16.003.074 65.424 1iL738.112 1.148.D08 :';.318,228 /d.G;)9 il.644,Ofi3 69.0OD 1;;.134.808



BE"'EGING DER VERRICHTINGEN OVER HF.'I' JA.AR 193" BIJLAGE E

BEWEGING Onbetaalde
LOOPENDE VOORSCHOT-

LEENINGENBEWEGING IN DE ACCREDITIEVEN BEWEGING IN DE VERPLAATSTE CHECKS Gedisconteerde
IN DE PARTICULIERE LOOPENDE REKENINGEN REKENINGEN op publieke fondsen

WISSELS ter betaling wissels,

AGENTSCHAPPEN Door titularissen per agent-
voor rekening

Debet Credit ingegeven Afgeleverd Uitbetaald Getrokken Uitbetaald voorgelegd Getal
Debet Credit van de Spaarkas

incasseeringswissels (1) schap aan- (van 1 Jan. tot 31 Dec.)

Aantal I Bedrag Aantal I Bedrag Aantal I Bedrag I Bedrag I Bedrag I Bedrag I Bedrag Aantal I Bedrag
Aantal gelegde

Aantal Aantal Aantal Aantal rekening.
Bedrag Bedrag Aantal , Bedrag

posten in duizenden fr. posten in duizenden fr. wissels in duizenden fr, in duizenden fr. in duizenden fr. .n duizenden fr. in duizenden fr. wissels in duizenden fr. (J) in duizenden fr. in duizenden fr. in duizenden fr. ;

Aalst 3.93i 419.088 4.427 415.999 ,)88 7.92;ï 22 1.609 4,) L8~H '178 21.233 213 2UH4 9.H9 64.967 388 27 11.018 9.962 59 10.0;';7

Aar'len 1.246 189.794 1.531 189.072 81 5.581 10 34 ~j2 756 21 1.611 30 2.008 4.426 7.409 222 38 644 578 31 817

Aat. -1.523 74.548 2.186 74.728 66 344 14 '146 40 138 G8 1.386 ÇJ7 1O.0iî1 2.349 10.533 123 82 4.686 4.414 16 390

Bergen H.017 532.499 8.310 ;;27.544 » Jl 23 668 97 995 W5 s.no 4.)9 192.665 10.830 65.082 699 248 61.650 58.490 196 9.239

Boom. 446 47.772 ;i59 47.514 27 563 2 2 20 87 8 774 79 15.889 2.595 28.426 H9 2i 6.572 6.441 13 176

Brugge 2.060 386.004 2.587 384.856 21 250 17 890 211 3.0H 13 45 197 12.087 9.977 38.545 495 101 18.397 19.399 69 3.027

Charleroi 6.173 1.939.281 7.921 1.936.889 951 14.817 39 2.107 189 9.964 178 115.139 635 109.547 17.371 WL261 760 284 ;1:2.088 51.702 688 21.863

Dendermonde . 3.986 299.134 '~.066 298.830 60 153 10 9 31 558 80 1.709 60 3.282 2.397 12.605 96 30 13.013 H.904 18 1.455

Dinant 502 1,·9.841i ;it-;4 49.973 » Jl 11 267 22 941 ,. 9 92 6.449 3.119 s.sts 152 54 2.160 2.154 30 1.315d

Dool'I1ik. 2.247 290.762 2.401 288.205 H3 743 2i l.6ï6 103 1.904 37 3.074 241 19.169 11.077 45.485 537 164 23.755 21.60i 42 1.-140

Eekloo 1.344 121.515 1.372 121.405 289 :;.209 2 3 13 486 43 3.464 ;j3 3.00!) L988 30.932 . 97 32 1.606 L809 13 261

Geeraardsbergen . 2.389 196.796 2.691 197.576 125 2.678 9 57 18 382 83 1.998 74 4.149 3.430 -10.959 161 3:ï 8.059 7.754 v 34

Gent 7.199 ;;56.860 5.279 553.-124 7.576 48.288 110 3.062 3Gl 12.922 127 17.342 626 3i .777 34.390 139.742 2.l11 191 67.364 66.012 158 4.299

Hasselt 3.792 321..')80 4.900 320.937 143 Util 8 62 3:3 462 20 205 72 2.061 5.615 43.480 3~6 SO 3.405 3.189 34 1.33-1

Hoei 2.657 MUî6:j 2.40i 408.779 256 {j.608 19 719 35 7.654 173 5.079 121 10.539 5.749 66.1 79 264 86 22.982 24 ..121 58 ::i.685

lepel' . 370 20.334 ;)-11 20.409 » )) 6 304 34 801 )) )) 50 7.O.'î6 2.733 4.552 -162 15 1.460 1.453 1::i 416

Kortl'ijk . 6.982 635.246 11.422 634.243 2,34 3.714 J29 907 73 2.033 94 1.959 145 10.\60 12.021 83.804 461 63 11.622 -12.146 79 1.401

La Louvière. f).OOO 532.095 4.512 :)34.851 267 ;).740 43 1.59J 28:'î 8.725 78 G.3J2 209 45.646 8.074 79..38~ 389 128 43.(j{3 35.958 103 2.391

Leuven 4·.388 1.323.654 4.472 L322.981 12 488 18 598 46 L996 139 13.085 223 14.8M5 11.797 187.991 717 57 272.946 264.987 61 7.767

LUik 9.368 3.633.667 9.37? 3.631.951 6.05;; 170.37:'; 257 19.276 479 26.089 G2G 46.;')8! 638 53.064 48.995 513.79:; 3.120 474 20i.742 208.689 653 62.967

Luxeiuliurg . 1.620 i99.:,)39 1.323 705.875 12 5.189 J5 11.142 98 10.443 'jO 2.125 63 2.240 2.205 6.346 \95 10 2.786 2.746 42 6.599

Malmedy. 573 36.181 489 36.73i 120 2.291 2 9 G 219 9 GO! '145 -1.870 1.996 4.129 HO 30 22.168 22.507 9 512

Marche so 1.992 62 2.015 )) )) » » 13 300 31 501 31 544 1.484 2.740 35 33 4.413 4.394 48 1.772

Mechelen J.083 t-l55..'î81 :i.139 5t-l5.?77 478 16.419 120 436 88 3.082 t)4 1.593 151 8.959 13.310 78.041 854 49 4.343 3.9B 8 199

MoeRlu'oen 1.263 114.774 1.t->12 -114.190 243 3.433 1 1 43 747 34 2.694 171 2.536 4.743 12.8!)!2 322 19 14.389 14.718 23 8iO

Namen 4.95G :568.822 7.052 569.019 » » 24 Lü29 110 4.552 t-l2 9.02 177 13.862 12.:573 29.653 693 li6 11.335 6.233 84 3.825

Neù[château 642 24.814 911 24.748 13 400 1 !ti 34 301 1 to 12 473 790 1.983 14 31 2.527 2.638 7 146

Nijvel. 4.777 4H3.962 6.490 463.440 8" 2.284 3 3H 19 378 J2 il.062 G9 4.678 2.75il 59.751 123 28 4.010 3.828 -l6 503.)

Oostende. 1.729 160.2H 2.0i9 -I:ï9.890 e 262 36 414 307 2.959 47 2.12-1 139 6.545 8.886 18.736 649 34 31.444 31.192 38 1.326o

Oudenaal'de. 1.876 58.795 2';584 :59.040 290 3.466 2 4 3il il89 1:ï 69 131 2.157 2.364 15.889 84 43 8.753 It645 42 1.659

Pel'uwelz 489 123.0il 877 123.704 37 3151 17 710 20 142 72 4.976 33 1.291 1.944· 22.486 39 43 1.653 1.627 27 1.447

Philippeville l.250 48.992 '1.363 48.944 G'.) 361 2 6" 12 765 iî6 2.449 20 170 452 1.217 20 102 4.803 4.628 42 2.021.l

noeselal\: '1.034 IlG.412 1.287 116.246 lIG 73 28 179 43 971 Ji 1.'109 119 3.409 5.170 29.048 293 39 20.768 19.674 40 838

nonse. 5.408 H1.999 4.790 171.'172 52 601 01 262 54 1.332 95 \.796 138 1.899 6.895 44.36~ 240 36 8.282 8.106 27 1.062

Sint-Niklaa~. 1.963 168.320 2.0Uî 169.50G 62 2.6i8 60 777 38 L3:):') 4 li 171 22.816 6.~;68 20.473 3i6 1" 14.237 14.192 9 1.024o

Tienen 1.60{ 746.J 37 IWO 745.551 » » 12 40 22 2.33J W2 33.638 80 7.303 7.0~7 106.977 307 17 36.366 31.029 18 313

Tongeren 1.032 121.939 2.0J.{ 122.173 101 3.380 4 I:'; 5 61 84 11.353 67 4.244 3.60i 16.874 207 30 3.056 2.615 49 1.481

Turnhout 2.7(JJ 203.'121 2.856 202.960 » » " !J 11 440 12 1.930 199 9.48.1 6.484 20.453 286 23 1iî.435 15.362 U 610i)

Verviers. ;i.,2Gl 717.(J8~ 7.519 714.938 697 Hi.2ij8 219 3.727 ;)\1 4;ï.030 539 rasse 4tH 19.857 15.743 164.805 588 297 72.098 71.109 206 10.760

Veul'Ile 8G3 23.608 r.iu 23.519 » » 36 Hl 21 528 14 26 71 (U81 1.289 3.556 46 29 5.016 3.386 i7 566

WaveI' oso 86.95il 740 86.908 » » » » 20 46 208 2.062 30 il.045 5.067 9 ..')74 -192 21 5.077 4.923 » ))

Zinnik 1.3G;l 132.Hi2 1.189 133.001 li Hi4 » » 2" 49 4 us 83 4.954 U78 2.653 120 37 1.l53 1.163 14 332
"

S,U\ll;,{ 12U92 17.427.218 136.60i lï.:l09.219 1\1.251 33i .2Oi L458 'i'2.m2 3.720 1:;8.275 3.732 338.8G8 6.8~;j 709.M5 32\..')34 2.220.6{7 17.212 3.322 1.128.924 1.09I.389 3.118 l74.1!)6

Antwerpen. 17.229 10.102.tiH 19.512 9.888.129 76.008 238.007 786 48.414 96:> 89.102 9i3 402.914 1.720 108.151 73.862 271.99G ;).406 248 329.889 342.022 75 4.460

lll'usi'ei 8,'j.630 109.3~? .260 104.878 109.220.123 185.264 :)I,.9.14:'i :J.06! HSi .454 2.630 744.913 1.2S:1 M2.425 HOO ~;ili .030 279.2.'i7 l.593.000 18.765 2.160 2.0fi,'î.OO6 2.249.032 3.217 79.388

ALGEHEEL TOTAAL 227.2.ïl lilG.876.989 260.997 136.!;/ 7 .1,71 280.523 1.124.:1;)9 7.30;) 988.81,0 7.3liJ 992.3.10 il. 9!J() 1.38'..207 j 1.97;'i 1.384.726 674.6.';3 4.085.61,2 1,·!.J83 t'L730 3.1;23.819 3.682.443 6.410 258.044 I
('1) Met uitzondering van de wissels door het Postbeheer geïnd.





"'ISSEI.KOERSEN TE BRUSSEL BIJLAGE F

op de data van de weekstaten der Nationale Bank van België

1937 Londen Parijs New-York Amsterdam Zurich Milaan (1) Stockholm Oslo Kopenhagen Praag Montreal Berlijn Warschau Boekarest Lissabon
1 £ (!tABEL)

100 Fi. 100 Lira 100 Kr. 100 Kr. 100 Kr. 100 Kc. 1 lB 100 Mk. 100 Zl. 100 Lei muntgebondenData 1 $
der Weekstaten =48,6110b. = 5,8996 b. = 401,5083 b. =31,0492b. = 267,6893 b. == 267,6893 b. =267,6893b. = 20,719 b. =9,9888b. =237,9460 b. =112,0560b. = 5,9748 b. aan het t.

I nietverhandeld
7 Januari . 29,-1337;; 21,7075 5,9312;; 324,84 136,25 31.21:1. '150,25 146,40 130,075 20,78 ;-;,93;; 238,86 112,20 4,38 26,45

14 » 29,108 27,68 fj,92925 324,68 :1.36,175 31,211 150,015 '146,30 129,975 20,72 5,93075 238,70 112,17:) 4,38 26,42
2[ » 29,1337:) 21,70125 :5,9385 325,22 136,27 31,2256 I50,2:') H6,45 130,10 20,72 :5,932;-; 238,93 112,475 4,37 26,Mi
28 » 29,0815 27,66125 5,9355 32;-;,04 135,70 31,21) 149,97:) 146,0:5 129,825 20,72 5,9295 238,80 112,50 4,37 26,37

4 FebruaL'i 29,0475 27,635 5,931 324,79 I3:),65 31,20I24 149,80 14:),91) I29,675 20,73 ;-;,934 238,70 112,47:) 4,37 26,39
11 » 29,0575 27,66 5,9305 323,- 135,30 31,20124 149,80 145,95 129,72 20,73 5,925 238,80 l12,60 4,37 26,40
18 » 29,021) 27,6075 5,9312 324,34 135,26 31,20124 I49,6f; 145,87.1 129,56 20,72 5,932 238,475 112,40 4,37 26,37
~W » 29,02 27,605 5,9357.1 325,01 -135,36 31,2012~ 'i49,625 145,825 129,575 20,72 5,93375 238,80 112,55 4,;-n 26,31

4 Maart. 29,0175 27,595 5,9365 325,:1.4 135,;iO 31,25 149,625 14ti,825 129,55 20,725 ;;,93475 238,775 -112,70 4,37 26,37
11 » 29,- 27,'18875 5,9375 324,875 13;;,3:5 31,J169 H9,5;5 :1.45,75 129,525 20,70 5,933 238,60 112,70 4,37 26,36
18 » 29,0175 27,25 5,939 324,74 135,30 31,25 149,60 145,775 129,575 20,725 tl,94[25 238,71; 112,775 4,37 26,42
24 » 29,02375 27,295 5,9405 325,02;'; 'l35,275 31,25 149,64 145,80 :1.29,575 20,73 5,943 238,74 112,75 4,37 26,40

1 April 29,0675 27,335 5,93875 325,175 135,325 31,25 149,90 146,025 129,725 20,73 5,942 239,125 :1.12,85 4,37 26,42
8 » 29,0575 27,I975 5,9391) 325,175 135,175 ,31,230;'; 149,825 146,- 129,60 20,73 .),942;') 238,75 112,85 4,37 26,30

1" )J 29,12375 26,47 5,9345 325,- 135,2;; 31,2,) 150,15 146,35 130,025 20,72 5,942:; 238,60 112,775 4,36 26,47
ol

22 » 29,21625 26,305 5,923 3'24,35 135,35 31,20124 150,625 146,75 130,45 20,68 5,929 238,32tl 112,80 4,37 26,tlO
29 » 29,2725 26,4825 5,92275 324,70 135,67;) 31,1526 150,90 147,05 130,70 20,68 5,93f55 238,20 112,70 4,31 26,tl3

fj Mei. 29,23 26,54.) iJ,922;; 32tl,04 135,525 31,20124 150,65 146,85 130,50 20,68 ti,9Btj25 238,15 112,75 4,37 26,54
i3 )) 29,325 26,5825 5,933 326,25 135,85 31,1769 151,15 147,325 130,925 20,68 ;;,9425 238,20 112,80 4,37 26.57
20 » 29,315 26,45 5,93375 326,20 135,52t:i 31,2;-; 1;;1,1;) 147,325 130,8f:i 20,68 t:i,9419 238,2t:i 112,80 4,37 26,45
27" » 29,267t:i 26,4625 5,922 325,60 13t:i,40 31,20124 t50,95 141,- 130,92;; 20,68 5,928 237,75 112,525 4,37 26,58

SJunl . 29,25 26,43625 5,9455 326,725 135,625 31,20124 1;;0,85 146,925 130,60 20,725 t:i,9425 238,15 112,65 4,37 26,53
10 » 29,26375 26,38 5,92875 326,- 13t:i,50 31,19:14 1:;0,85 147,02tl 130,67tl 20,68 .'l,93 237,40 11'2,50 4,37 26,;)5
17 )J 29,245 26,36 5,925 325,80 13.1,725 31,'1767 iso.eo 146,95 130,55 20,68t:i .'î,932t:i 237,475 1-12,50 4,37 26,54
24 » 29,255 26,375 5,92t2t:i 325,55 135,72t:i 31,162m; It:iO,825 146,95 130,65 20,64 5,917;) 237,37t:i Wl,225 4,37 26,52

1 Juli . 29,375 22,83 5,93875 326,t:iO 135,90 3'1,20125 151,525 147,60 131,07t; 20,76 5,9277;) 238,5t:i 1:1.2,- 4,37 26,64
8 )) 29,4237t:i 22,9475 5,9395 326,60 13:1,87t:i 31,2744 151,625 147,80 131,35 20,75 5,9307,) 238,475 112,40 4,37 26,70

15 » 29,t:iO 23,04625 5,9395 327,30 136,15 31,2744 1;)2,'15 148,2,; 131,6;) 20,70 5,9287t:i 238.80 112,70 4,37 26,70
22 » .('). 29,57 22,185 5,94125 328,50 136,40 31,2744 11)2,47 148,52t:i 132,- 20,70 5,935 23g,20 112,75 4,37 26,83
29 » 29,5625 22,25125 t:i,9412t:i 327,425 136,2.) 3t,2t:i 1t:i2,375 148,475 132,- 20,71 t:i,942 239,10 112,27:; 4,37 26,80

5 Augustus. 29,t:i862;) 22,277t:i 5,94 327,625 136,4t:i 31,2646 1~2,55 148,6t:i 132,10 20,74 t:i,9~ 239,25 112,30 4,37 26,83
{2 » 29,6125 22,29125 5,94025 327,570 136,45 31,2646 152,65 11,8,72;) 132,2f:i 20,74 5,9417.'; 238,90 112,40 4-,37 26,88
19 » 29,6175 22,28125 5,9345 327.425 136,325 31,2402 1;;2,70 H8,80 132,22;; 20,74 5,939 238,70 112,40 4,37 26,89
26 » 29,t:i875 22,26625 5,93925 327,60 136,35 31,2597 152,tm 148,70 132,10 20,73 1;,941 238,85 112,50 4.37 26,87

2 September. 29,48 22,1875 5,93825 327,5t:i 136,31"; 31,25 152,- 148,10 131.575 20,73 ;-;,94 238,;;0 112,10 4,37 26,70
9 )J 29,3725 22,02 5,9345 326,8t:i 136,20 31,20124 151,45 147,57.'; 131,20 20,73 5,934 238,O2:l 112,15 4,37 26,60

16 )J 29,41 20,08 5,94 326,87;-; 136,39 31,2744 1tî 1,6:') 147,825 131,35 20,7ti ;;,9405 238,50 H2,3;) 4,37 26,68
23 » 29,41 20,29 5,94125 328,11 136,45 31,2744 151,675 147$; 131,30 20,78 5,94U:i 238,45 112,50 4,37 26,68
30 » 29,39 20,32 5,93975 328,40 136,40 31,25 1;')1,t:i6 147,70 1i!1,20 20,79 5,9405 238,50 H2,07t:i 4,37 26,70

70ctobee 29,40t:i 19,5625 5,93415 328,15 136,525 31,25 151,60 147,675 131,30 20,80 ;l,93G5 238,40 112,40 4,37 26,68
14 » 29,45 20,0'25 5,93625 328,20 136,525 31,22:;6 151,83 147,96 131,50 20,81 5,93gt:i 238,40 112,45 4,37 26,72
2:1. » 29,355 20,06t:i 5,92m5 327,65 136,57~ 31,2256 11")1,36 U7,5;; t3L07t:i 20,76 5,92Œl5 238,10 H2,1O 4,37 26,66
28 » 29,3t:i25 19,94 5,9235 327,525 136,575 31,20124 m,35 1,H,45 131,0;5 20,78 5,927:> 238,15 112,25 4·,37 26,68

4 November. 29,33 19,942t:i 5,89475 325,90 136,34 31,1042 ltH,25 147,421; 130,97t; 20,61; 5,8915 237,30 111,85 4,37 26,67
10 » 29,40375 19,99;; 5,8.675 325,85 136,25 31,88803 If; 1,6tî 147,77t:i t3L30 20,6Gt; .'l,879;) 237,20 IH,60 4,37 26,68
18 » 29,39 19,975 t:i,87775 325,92,) 135,975 30,8641 151,52f:i 147,6f:i 131,20 20,G9 !J,8m; 237,50 111,60 4.37 26,66
25 » 29,38125 19,9575 5,8825 326,78 136,05 30,93t:i8 'l5L375 -147,7.) 131,20 20,74 t:i,88175 237,42;; 111,05 4,37 26,70

2 December . 29,3675 19,95625 5,8837ti 326,87ti 135,97i; 30,959ï5 1;;1,425 147,60 131,10 20,71 5,887;) 237,10 Hl,~O 4,37 26,65
9 » 29,40375 19,9895 1),886 327,26:; '136,12 30,9597!J ttH,ij3 147,775 131,27b 20,72 5,8815 237,30 111,70 4.37 26,72

16 » 29,4125 19,97 5,885 327,26 136,15 30,9358 1;)'1,62 -147,73 131,B2t; 20,72 5,89 237,1;) 111,575 4,37 26,72
22 » 29,43625 19,995 5,889 327,t:iO 136,30 30,9ii97t:i 151,80 147,90 131,42t; 20,71 ::;,88G25 237,20 111,65 4,37 26,74
29 » 29,46375 20,0025 5,89525 327,93 -136,325 31,0017;; '1t:i'1,87!J 148,'10 131,;;15 20,71 :';,89 237,525 111,60 4,37 26,75

(1) Ital. lira: Koel's voor uitvoering yan bet art. 3 van hel Kuniuklljk liesluit yan 11 Dt cernher 1935.
(2) Noteering van 23 Juli; 22 Juli was de Beurs gesloten.





"'ISSEI __KOERSEN TE BRUSSEL BI.JLAGE G
Uiterste noteeringen en maandelijksche gemiddelden

-:----=:. ,

Lenden Parijs New-York Amsterdam Zurich Milaan (1) Stockholm Oslo Kopenhagen Praag Montreal Berlijn Warschau Boekarest Lissabon
1937 1£ 1$ 100 FI. 100 Lira 100 Kr. 100 Kr. 100 Kr. 100 Kc. 1 iS 100 Mk. 100 Zl. 100 Lei munt gebonden

=48,6110 b. =5,8996 b. = 401,5083 b. =31,0492b. =267,6893b. =267,6893 b. = 267,6893 b. =20,719b. =9,9888 b. =237,9460b. = 112,0560 b. = 5,9748b. aan het '£-
Januari niet verhandeld

Hoogste 29,14625 27,72 5,9390 325,27 136,32 31,25 150,30 146,45 130,'15 20,80 5,935 239, - 112,;,0 4,38 26,47
Laagste. 29,065 27,65 5,9210 324,15 135,65 31,15265 149,875 146,05 129,80 20,69 S,923O 238,S25 1H,80 4,36 26,3ti
Gemiddelde 29,113 27,686 5,9313 324,84 136,07 31,2-19 1S0,14 146,29 130,- 20,743 5,929~ 238,7ti 112,27 4,372 26,4-12
Februari

Hoogste 29,065 27,66 5,9377 325,16 135,80 31,2256 149,86 146,10 129,80 20,74 ti,935 238,88 112,65 4,38 26,40
Laagste. 28,975 27,5;) 5,9275 323,- 135,15 31,20l24 149,40 145,50 129,40 20,70:; :3,92:; 238,45 H2,30 4,36 26,33
Gemiddelde 29,0302 27,617 5,9310 324,41 135,41 31,'.106 149,70 145,87 129,63 20,722 ,;,9304 238,71 112,47 4,369 26,367
Maart

Hoogste 29,04125 27,6075 5,9405 325,275 135,SO 31,25 150,- 145,925 129,6.'î 20,745 :;,9460 239,- 1-12,90 4,37 26.42
Langste. 28,93 27,04375 5,9225 324,10 135,20 31,1769 149,10 145,40 129,175 20,70 5,9270 238,40 112,50 4.36 26,30
Gemiddelde 29,0054 27,3174 5,9367 324,78 135,32 31.236 149,57 145,74 129,S4 20,723 t;,9373 238,13 112,71 4,369 26,36:i
April

IHoogste 29,30121$ 27,385 5,9395 325,175 135,70 31,2744 150,975 147,20 130,80 20,73 :i,9<!;l7:i 239,'12t; 112,90 4,37 26.,54
Langste. 29,04125 26,245 5,91775 324,275 135,- 31,lS26 149,75 145,97S -129,60 20,67 5,9290 238,0;; -112,6ii! 4,36 26,30
Gemiddelde 29,158 26,663 5,9312 324,85 135,37 31,218 1S0,32 146,48 130,15 20,703 5,9390 238,60 112,81 4.369 26,449
Mei

Hoogste 29,345 26,67 5,93725 326,425 135,89 31,25 151,32;' 147,40 131,025 20,68;' 5,94;) 238,50 112,875 4,37 26,6;'
Laagste. 29,23 26,42875 5,9220 324,92S 135,25 31,1526 -WO,v75 146,82S -130,50 20,675 ;;,9280 237,i5 H2,S25 4,37 26,45
Gemiddelde 29,2877 26,5311 ;',9297 325,829 135,59 31,1949 1Sl,002 147,137 130,784 20,681 S,9366 238,186 112,75 4,3i 26,559
Juni

Hoogste 29,32S 26,4475 5,9455 326,72;' 135,80 31,2;' 151,10 147,50 13-1,- 20,725 5,9425 238,35 112,65 4,,37 26,ii9
Laagste. 29,22 26,34 5,9205 325,2;' 135,40 31,1S26 1:'iO,S;; 146,825 130,42S 20,63 v,am 237,30 111,60 4,37 26,50
Gemiddelde 29,257 26,394 5,928v 32;',96 13;;,65 31,191 150,84 '147,- 130,61 20,678 ;),9288 237,60 112,39 4·,37 26,S4
Juli

Hoogste 29,59 23,0637;) 5,94125 3:!8,SO 136,4S 31,2744 H;2,60 148,70 132,10 20,76 ;3,9445 239,30 112,7;' 4,37 26,8il
Laagste. 29,3475 22,185 5,93725 326,:;0 135,60 3'1,2012;; 151,32::; 147,M; 131,OS 20,70 o,9270 238,25 l11,iO 4,37 26,63
Gemiddelde 29,494 22,684 S,9395 327,22 136,09 31,2;)i W2,06 '148,19 131,67 20,726 5,9332 238,81 112,35 4,3i 26,H6
Augustus

Hoogste 29,64 22,3212S 5,9410 327,80 136,4;) 31,2646 1;;2,85 148,97S 132,30 20,7i! :'i,94;J2;; 239,30 112,62;) en 21),90
Laagste. 29,422S 22,157;; S,93 326,75 136,10 31,2402 151,77S 147,85 131,425 20,71 t;,9320 238,50 112,- 4,37 26,75
Gemiddelde 29,589 22,2i:; 5,9383 327,55 136,38 31,257 152,57 148,6i 13:l,U 20,7". ;),9401 238,97 1'12,37 !',3i 26,86
September

Hoogste 29,48125 22,20 5,942S 328,575 136,45 31,2744 152,02:') 148,20 131,70 20,82 ~i,9441) 238,:'iO 1'12,SO 4,37 26,78
Laagst.e. 29,3275 20,08 5,9250 326,50 '136.15 31,20124 I~H,225 147,.-\0 131,05 20,7 l ~)f92t5 237,8t; 112,- 4,3i 26,.')6
Gemiddelde 29,412 20,981 5,9377 327,Sl 136,3i 31,251 'WI,67 147,80 131,34 20,763 t;,939l 238,36 H2,30 4,37 26,684
October

Hoogste 29,1';) 20,3425 5,94 328,40 136,575 31,25 151,875 -1.17,96 131,50 20,81 ;;,9H2S 238,50 112,50 4,37 26,72
Laagste. 29,3475 19,.'H5 5,91925 327,30 136,40 31,1769 1S1,30 147,30 131,- 20,76 S,92625 238,10 112,- 4,37 26,66
Gemiddelde 29,393 19,879 5,9313 327,958 136,;'21 31,224S 151,5;;4 147,679 131,227 20,787 5,9344 238,323 112,251 4,3i 26,688
November

Hoogste 29,425 20,01 1),91375(2) 327,10(2) 136,575 31,88803 15-1,675 147,8;' 131,35 2078 (2) 5,927,,>:(2) 238.15 (2) 112,50 ".3i 26,75
Laagste. 29,33 19,915 5,8445 325,0;' 13S,70 30,81664 lSl,2t; 147,375 130,97:> 20,63 5,847S 237,- HO,85 4,3i 26,66
Gemiddelde 29,3815 19,96{ 5,8796 326,17.') 136,124 31,0078 151,493 147,64S 131,20 20,699 5,8842 237,499 Hi,616 4,37 26.693
December

Hoogste 29,4735 20,02 ;;,89675 328,-15 136,375 31,02218 11H,90 -148,10 131,60 20,75 t;,89~JO 237,60 112,10 4,31 20,76
Laagste. 29,36 19,9,'j62;j 5,88 326,70 135,95 30,93S8 151,37:) 147,575 131,10 20,66 S,8812S 237,075 111,37tî 4,37 26,6:!
Gemiddeld~ 29,4203 19,9907 5,8876 327,417 136,174 30,9664 1S1,649 147,833 13'1,350 20,714 S,8880 237,291 111,662 4.37 26,716

Hoogste 29,64 27,72 5,9455 328,575 136,57:> 31,88803 lS2,85 148,97,) -132,30 20,82 5,9460 239,30 112,90 4,38 26,90
Laagste. 28,93 19,545 5,8445 323,- 135,- 30,81664 149,10 14::>,40 129,175 20,63 5,8415 237,- 110,85 4,36 26,30
Gemiddelde 29,29S1 23,9985 5,9252 326,208 13S,922 31,1857 -IIB,047 147,194 130,801 20,723 :;,9267 238,319 112,329 4,37 26,59

(1) Ital. lira: koers in uitvoering van het art. 3 van het Koninklijk besluit yan 11 December 1935.
(2) Noteerlng yan 2 Novemhor, niet. verhandeld.





BIJLAGE H

Verrichtingen der Verrekeningskamers
over het jaar 1937 (van 1 Januari tot 31 December)

.-

GETAL
VERREKENINGS- AANTAL I3EDRAG

AANGESLOTEN
VERREKENDE DER

KAMERS LEDEN
STUKS VERREKENDE STUKS

Op 31-12-37

AALST. 43.1.23 1.4\)7.796.818,21 6
AARLEN 11.643 433.126.919,44 5
AAT. G.744 1;;;).359.~?l5,43 5
BERGE!\' 69.281 2.177.334.197,87 7
BOOM 9.197 36.').260.015,H 5
Il RUGGE ;'i8.3I':! 1.064.411.931,2fi 6
CHARLEROI 95.41\) {-,213.;)7;;.733,87 9

DENDERMONDE. l!î.44-3 41,.1.838.36.'),42 7
DOORNIK. 49.,139 l, i740.297of);')7,82 8
EEKLOO H.5t)\) 43~.940.398,45 6
GEERAARDSBERGEN . is.sn 224.881.723,6G 7
GENT L09.044 5.897.6LO.980,til 8
HASSELT 17.403 1.719.954.579,49 6
HOEI 23.926 702.208.350,20 8
ŒPER 11.024 291.840.933,38 6
KORTRI.JK. 10;>'513 4.894.865.600, i,I 7

LA WUVIÈRE ;{tj.057 2.397.888.954,57 5
LEUVEN :i6.926 4.8ŒI.30'.1tl9,;iJ 8
LUIK W3.907 7.G5D.89B.789,66 12
MECHELEN ..\.1.08;; 711.270.762,28 6
MOESKROEN. 2~.79;) 1.137 .351.G38,2G 6
NAMEN. 45.869 1.293.33;';.280,39 8
NIJVEL. 0.730 210.689.199,21 ()

OOSTENDE t;4,604 1.323.877.679.09 10
OUDENAARDE 2;>'621 47i;.2tlO.881,98 7
PERUWELZ 0.48', 279.129.7iH,69 7

ROESELARE 48.0iî.'î 9;;9.899.297,13 7
RO:-lSE. 37.349 824.707.035,Hi 6
SINT-NlKL\AS 31.709 \HH.688.9.'î7,84 6

TiENEN. -19.'154 1.030,089.234,77 6

TONGEREN 12.00:\ 180.221.013.2! 6

TURNHOUT 2:t95~ :;08.889.1!)4JiG '6

VERVIERS. 53.91\J 3.293.1û8.3t)!,.,tiO 9

VEURNE IO.02~ ;l;JL941.~21,ti7 6
WAVER 18.231 sss.783.431,56 6

ZINNIK . 6.09~1 165.8"7.141,,0.1 5

Total der Agentschap. 1.370.308 ti5.323.ii33.31'.·,24
ANTWERPEN. 744.416 t:U.i86.6U2.873,ti9 20

BRUSSEL U199.993 271.17'1.960.:){7,87 40

ALOEHEEL TOTAAL -l.IH.iH 37~.681;.OÇ)6.73f',70

Gemiddeld liedrag pel' verrekend stuk : fr. 90..'i73,{;';.
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