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MIJNE HEEREN,

De wapenfeiten van de bevrijdingslegers, de opofferingen die zij
zich hebben getroost om den vijand uit de overweldigde gebieden te
verdrijven, hebben hun een blijvend recht verzekerd op de dankbaar-
heid van allen die zij van het juk van den verdrukker hebben verlost.

Met eerbied denken WIJ terug aan onze landgenooten en
Geallieerden die hun leven veil hadden voor een rechtvaardige zaak.

Wij drukken de hoop uit dat zij die nog steeds in ballingschap
vertoeven weldra in ons midden zullen terugkeeren en deelnemen aan
's lands wederopbouwen economisch herstel, voortaan de voornaamste
bijdrage van België tot het vredeswerk, waaraan de Vereenigde
Volkeren al hun krachten zullen moeten wijden.
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MIJNE HEEHEN,

De hulde die wij brachten aan den heer Georges JANSSEN,die op
9 Juni 1941 ontijdig werd ontrukt aan onze Instelling en aan het Land,
staat U nog levendig voor den geest.

Toen hij zich ten dienste stelde van de Nationale Bank van België,
had hij reeds op verschillende gebieden blijk gegeven van zijn buiten-
gewone gaven van geest en hart: bij het leger in 1914-1918, aan de
Balie, aan de Universiteit, in het zakenleven, vervolgens als voorzitter
der Bankcommissie; hij blonk overal uit door zijn schitterenden geest,
zijn moreele kracht en grootheid, eigenschappen die gepaard gingen
met een natuurlijke minzaamheid, een spontane goedheid, een verheven
sociaal gevoel.

Op 13 October 1937, werd Georges JANSSENtot directeur van de
Nationale Bank van België verkozen en enkele dagen daarna, op
21 October, als Vice-Gouverneur aangeduid. Op 13 Januari 1938, werd
hij tot Gouverneur benoemd.

Hij stond algeheel ten dienste van de Bank. Tijdens het mandaat
dat hij vier jaar lang vervulde, was de bedrijvigheid van onze instelling
met deze van haar Gouverneur één. Met geestdrift verleende het per-
soneel hem zijn meest volledigen steun daar hij zich van meet af aan
deed kennen als eenbij uitstek aangewezen leider. Steeds was hij voor
rijn taak opgewassen. Geen oogenblik twijfelde hij aan 's lands toe-
komst, die het voorwerp bleef van zijn voortdurende zorg. Het werd
hem helaas niet gegund mede te werken aan den wederopbouw, waar-
aan hij al zijn kunnen, al zijn energie zou hebben besteed.
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De Nationale Bank zal trouw het aandenken bewaren van een der
besten die haar ooit bij het vervullen van haar hooge zending hebben
geleid.

Enkele weken vóór den Duitsehen overval had de Bank het heen-
gaan te betreuren van den heer Louis-Jean MAHIEU, overleden op
veertigjarigen leeftijd in den vollen bloei van een schitterende loopbaan.
Hierdoor verloor de Bank de zeer gewaardeerde medewerking van
een aan ideëen en kennissen rijk begaafd menseh, van een zeer bedrijvig
directeur die alom geacht werd om zijn rechtschapen inborst, ZIJn
eenvoudig karakter, zijn edelmoedige initiatieven.

Hoezeer zijn administratieve functies hem ook III beslag namen,
toch betoonde hij veel belangstelling voor de studie van de algemeene
problemen die België en zijn kolonie aanbelangen. Voor de Bank betee-
kent het heengaan van Louis-Jean MAHIEUeen diep gevoeld verlies.

Tijdens de bezetting verloor de Regentenraad twee van zijn
oudste leden : de heeren Louis CANON-LEGRANDen Clément SWOLFS.

De heer Louis CANON-LEGRANDwas bij het begin van 1930 voorge-
steld door den Hoogeren Raad voor Handel en Nijverheid en tot Regent
verkozen op 24 Februari 1930.

De heer Clément SWOLFSwerd tot de functie van Regent geroepen
op 13 December 1926.

Met standvastigheid en toewijding hebben beiden zich ten dienste
van onze Instelling gesteld. Wij houden er aan hier hulde aan hun
nagedachtenis te brengen.
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MONETAIRE EYOL UTIE

De tendens van de geldmarkt, waarop in het verslag over het Geldomloop

boekjaar 1939 gewezen werd, bleef aanhouden tot Mei 1940, tijdstip
waarop België in den oorlog betrokken werd. Deze tendens kwam tot
uiting in een ononderbroken uitzetting van de circulatie ten gevolge
van opvragingen door particulieren, die wenschten over ruime kasmid-
delen te beschikken, met het oog op de mogelijkheid van ernstige
verwikkelingen. In vier maanden tijds, steeg de biljettenomloop van de
Nationale Bank met fr. 1 1/2 milliard. Dit bedrag moet als matig
beschouwd worden in verband met de toen heerschende omstandig-
heden, ook al moet rekening worden gehouden met het feit, dat het
land reeds sedert den Zomer van 1939 op de ergste gebeurtenissen
voorbereid was.

De reacties op de valutamarkt ten gevolge van het begin der vijan-
delijkheden in West-Europa, bleken minder hevig dan wel kon worden
gevreesd. De belga had zijn positie zonder moeite kunnen handhaven,
zoodat de wisselkoers binnen de grenzen van de goudpunten bleef,
welke grenzen trouwens eenigszins waren verruimd ten gevolge van
de stijging der vrachtprijzen en verzekeringstarieven. De goudbewe-
gingen die in beide richtingen een zekeren omvang hadden aangeno-
men, wogen tegen elkaar op gedurende het tijdvak einde Augustus 1939
einde April 1940 : op 25 April van laatstgenoemd jaar overtrof de
metaalvoorraad zelfs in lichte mate het niveau van einde September
1939.

De Bank kon, 'ondanks vrij onzekere tijdsomstandigheden, de
markt beheerschen zonder haar toevlucht te nemen tot een
belemmerend ingrijpen in het kapitaalverkeer of tot een verhooging
van den discontovoet. Wat meer is, toen zij den toestand volledig in
handen had, werd het disconto, op 25 Januari 1940, tot 2% verlaagd
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ten einde de politiek van kortloopende leeningen te steunen, waartoe
de Schatkist gedwongen was om de lasten van de mobilisatie en de
verdediging van het grondgebied te bestrijden.

Bij de invasie van ons grondgebied op 10 Mei 1940, traden de
veiligheidsmaatregelen die reeds lang waren voorbereid in werking :
invoering van een bankmoratorium C), sluiting der beurzen C), schor-
sing van de inwisselbaarheid der bankbiljetten ("), wederinvoering van
de wisselcontrôle zooals die in 1935 was georganiseerd (4). De
gedwongen koers werd ingevoerd zonder dat de verplichting der
Nationale Bank om een goud- en deviezenvoorraad te bezitten ten
heloope van 40 % harer onmiddellijk opvraagbare verplichtingen -
waarvan ten minste 30 % in goud - werd ingetrokken.

Om in de behoeften van den oorlog te voorzien, werd boven-
dien bij besluitwet van 10 Mei 1940 n de regeering gemachtigd met
de Nationale Bank alle overeenkomsten te sluiten voor de verleening
van voorschotten aan den Staat. Hiertoe en binnen de grenzen van
deze overeenkomsten, was de Bank niet meer gebonden aan de beper-
kingen haar door de organieke wet e) opgelegd.

Een eerste overeenkomst werd gesloten op 12 Mei 1940, ten einde
een renteloos voorschot van fr. 5 milliard, in opeenvolgende schijven,
ter beschikking van den Staat te stellen om in de algemeene behoeften
van de Schatkist te voorzien.

Sindsdien steeg de geldcirculatie hoe langer hoe sneller, doch dit-
maal niet meer om 's lands oorlogsinspanning te steunen, maar wel om
den zwaren tol te betalen van een vijandelijke bezetting die buitenge-
woon schadelijke gevolgen zou hebben.

Het Duitsch militair bestuur bracht wermg wijzigingen aan de
structuur en aan de werking van 's lands financieel apparaat. Het trachtte
evenwel daar in te grijpen waar het zwaartepunt lag en overeenkomstig
zijn inzichten te manœuvreeren.

De Emissiebank te Brussel werd opgericht den 13 Juli 1940.
Krachtens een voorafgaande Duitsche verordening van 27 Juni werd

(1) Besluitwet van 1'3, Mei 1'9'40<, « Belgisch Staatsblad» van 14 Mei 19<40'.
(2) « Belgisch Staatsblad » van 11 Mei 1'940, blz. 2871.
(3) Besluitwet van 10 Mei 1'940, « Belgisch Staatsblad» van 11 Mei 1940..
H) « Belgisch Staatsblad» van 18 Maart HJ(l'5, blz. 1600.
(5) « Belgisch Staatsblad» van 11 Mei 1'940, blz. '2871.
(6) Art. 13 en 14 van het koninklijk beslnit n" 29 van 24 Augustus 1939.
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zij derwijze ingericht, dat zij alle operaties van een gewone circulatie-
bank kon uitvoeren. Het bleef nochtans de taak van de Nationale Bank
van België in de fiduciaire circulatie te voorzien. Bovendien mocht zij
haar credietverleening aan het particuliere bedrijfsleven, aan den Staat
en aan de publiekrechtelijke lichamen hernemen.

De behoeften van den Staat groeiden in hoofdzaak aan wegens de
uitzonderlijke belangrijkheid van de bezettingskosten. Deze beliepen in
totaal, incl. de kosten van inkwartiering en vestiging van troepen
alsmede vergoedingen aan Reichsonderdanen, fr. 73.107 millioen.

Verder zal worden nagegaan, in hoeverre de bezettingskosten en
de financiering der clearingoperaties, de geldinflatie verwekten, die
door de monetaire hervorming van October 1944 werd bestreden.
In April 1942 werd de dekkingsgrens overschreden, voorzien in art. 30
van de statuten van de Nationale Bank, waarbij deze laatste een voorraad
goud en in goud inwisselbare deviezen van ten minste 40 % van haar
dadelijk opvraagbare verbintenissen dient te bezitten.

De versnelde aangroei van den biljettenomloop is bijzonder opval-
lend bij vergelijking met het gezamenlijke volume der betaalmiddelen,
waarin benevens de biljetten van de Nationale Bank en van de Schatkist
mede de metalen munten, de rekening-courantsaldi, het tegoed op de
postrekeningen en het onmiddellijk opvraagbare tegoed bij de banken
Legrepen zijn.

Betaalmiddelen in omloop
(millioenen franken)

Be
Ina

Biljetten Biljetten Fiduciaire Rekening- Post- Dadelijk
gin van da opvraagbaar Totaal
and

N.B.B. Schatkist circulatie courantsaldi rekeningen tegoed
bij de banken

1 2; 3'=1+2 4 5 6 7---------

a.nuari 28.292
I

1.5\l3 29.85'5 9m 4.3119' 1'1'.64'5
4'6-72.£

el zg'.&06 l'.607 3,1.413 90.9 4.6168 13'.600 50-.610.

annari 36.4'5'3 2.30'2 37.755 1.'77'9 5 ml 1'1:.11511 580.99\l

anuari 48'.942 3.420 52,.3'62 2.3'48' 7AŒ 17.788 79.89'9

anuari 68.638 35)018 72.5'56 4'.563 7.71'1 22.28\3' 10'7.116

anuari 8'4.15'6 4.3165 88'.5m 5'.646 8.88'4 32.220 l'3'5'.271

etober 99.m6 M68 104.664- 3.719 10.6f74 3/7.360 1'5£.45'7

Ianuari 4·1.2<816 I 6.371 417.657 3.5601 &.1<38 U.905 74.251

j

1940 J

M

El'41 J

li9'42, J

Hl'43 J

HM4 J

o
191.5 •
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Bij de bevrijding van het grondgebied in September 1944 was de
circulatie meer dan verdrievoudigd, zoodat zij ruimschoots de behoeften
van een uiterst verzwakte economie overtrof. Theoretisch is het even-
wel niet mogelijk, met eenige zekerheid vast te stellen in welk stadium
van het inflatieproces wij ons toen bevonden, daar voor de beoordeeling
hiervan essentieele gegevens ontbraken. Wel is waar konden de bewe-
gingen van de circulatie gevolgd worden, doch dit was niet het geval
met het verloop der prijzen, daar hierover slechts ontoereikende statis-
tische gegevens voorhanden waren. Waar de prijzen tijdens den oorlog
gedeeltelijk evolueerden onder een contrôlestelsel, ingevoerd met het
oog op de bestrijding van de geldinflatie, konden zij zich ook gedeelte-
lijk op een als het ware geheime vrije markt ontwikkelen, alwaar zij
aan zeer intense speculatie onderhevig waren. De wisselkoers was
slechts een zeer gebrekkige maatstaf om de buitenlandsche waardever-
mindering van onze valuta te meten, aangezien de markten waarop onze
munt vrij genoteerd werd, met name te Zurich, aan zijdelingsche
invloeden onderhevig waren. Niettemin mag worden aangenomen, dat
hij het einde van de vijandelijkheden in België, het beginstadium van
de geldinflatie reeds voorbij was en het kritiek stadium was begonnen;
wilde men vermijden dat al de tot dusver min of meer bedwongen uit-
werkingen, zich op de prijzen en loonen deden gevoelen, dan moest
zonder verwijl tot een munthervorming worden overgegaan, waardoor
de voorwaarden voor het vereischt evenwicht tusschen prijzenpeil en
geldvolume zouden verwezenlijkt worden.

Deze hervorming, thans nog gaande, wordt in den tijd verdeeld;
bij den aanvang worden alle betaalmiddelen geblokkeerd, waarna
koopkracht wordt vrijgegeven naar mate de behoeften van deeconomie
zulks vereischen. Aldus beschikt men over een middelom, uitgaande
van een zeer laag niveau en door opeenvolgende vrijmakingen, een
evenwichtspeil te vinden. In het Tijdschrift van de Bank werden de
verschillende wetteksten overgenomen, die met deze hervorming ver-
band houden en de techniek van de operaties uitvoerig uiteengezet. Het
zal derhalve overbodig zijn, hier andermaal op in te gaan. Alleen zij nog
in herinnering gebracht dat de operatie, behalve de geldsaneering mede
een .fiscaal doeleinde nastreeft, door middel van blokkeering en
aangifte van de bankhiljetten, alsmede van de aangifte van effecten,
deposito- en spaarrekeningen, die de grondslagen leggen voor een
billijke belastingomslag.
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Het goud vormde aan het begin van 1940 de voornaamste actief- Goudvoorraad

post van de dekking der onmiddellijk opvraagbare verbintenissen van
de Bank. Daar het vanzelfsprekend de begeerigheid van den vijand
moest opwekken, werd reeds in 1938 voorzien, dat zoodra de omstan-
digheden zulks zouden vereischen, het deel van den goudvoorraad dat
normaal het wettelijk dekkingspercentage te boven ging, zou worden
geëvacueerd.

Begin November 1939 bleef nog slechts een derde van den goud-
voorraad in België. De waarde van het bij de Bank of England in
bewaring gegeven metaal, beliep in afgeronde cijfers fr. 9.893 millioen,
dit bij de Federal Reserve Bank fr. 5.985 millioen. Naderhand nam de
Banque de France nog ongeveer fr. 6 milliard in bewaring, terwijl op
10 Mei 1940 de resteerende voorraad aan laatstgenoemde instelling
werd toevertrouwd. Onze metaalreserves waren dus reeds verschillende
dagen over de grens gebracht, wanneer Brussel door de Duitsche legers
hezet werd.

Over het deel van den voorraad dat naar Frankrijk werd geëva-
cueerd ontstond een betreurenswaardig geschil tusschen de Fransche en
de Belgische circulatiebanken, naar aanleiding van de verplichting voor
de Banque de France deze bewaarneming aan de Duitsche overheid af
Le staan. Aan dit geschil kwam een verheugende oplossing,
zoodra beide landen van de Duitsche bezetting waren bevrijd. In
October 1944 bood de Banque de France, uit eigen beweging, een
gelijkwaardig bedrag aan van het goud, dat haar in 1940 was toever-
trouwd en bracht zij van 23 December af, de aangegane verbintenis tot
uitvoering.

Gedurende de eerste vier maanden van 1940, was het volume van
de credietverleeningen tot dekking van de particuliere behoeften sterk
ingekrompen en de liquiditeit van de banken was, sinds de
gebeurtenissen van September Verleend binnenlandsch crediet
1939, er regelmatig op verbe- (millioenen franken)

terd. Op 10 Mei 1940, evenwel,
zagen de banken zich genoopt
bij wijze van voorzorgsmaat-
regel en onder den druk van de
opvragingen vanwege de oliën-
teele, in ruime mate hun toe-
vlucht te nemen tot de parasta-
tale instellingen en inzonderheid

Tijdvak

I I -Voor-

I
Totaal

(begin Disconto
schotten bedragmaand)

1'94tOJanuari 1.8120 789 2.609
April i.soe 461 1<.764

W41 Januari 1.01981 386, 1.484

1942 » 7'59 197 966

Hl4e » ne 123 006

1944 » 760 98 858

1944 December 5179 1.398, Hm
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Wisselkoers
en clearing

tot de Nationale Bank van België ten einde zich de noodige geld-
middelen te verschaffen. Dit geschiedde hoofdzakelijk door gebruik-
making van hun voorschotrekeningen, die in korten tijd tot meer dan
fr. 2 milliard opliepen. Begin Juni bedroegen zij nog fr. 2.300 millioen.
Doch van dit oogenblik af sloeg de tendens om en gaven de verplichtin-
gen van de banken tegenover de circulatiebank een snelle vermindering
te zien. In Augustus was de toestand reeds voor een goed deel genor-
maliseerd.

De geleidelijk afnemende bedrijvigheid van 's lands economie
gedurende de bezetting en de bijzondere voorwaarden die zich uit de
aanhoudende expansie van de geldcirculatie ontwikkelden, waren van-
zelfsprekend oorzaak dat de particuliere banken slechts in beperkte mate
beroep deden op disconto- en voorschotcrediet bij de Nationale Bank.
Pas na de monetaire maatregelen van October 1944 toen, wegens de
blokkeering van de bankbiljetten en de deposito 's op zicht en op korten
termijn, een eontractie van de geldmiddelen ontstond, traden de banken
wier Schatkistcertificaten waren verlengd, opnieuw in voorschot.

Het rentetarief van de Bank bleef gedurende gansch de beschouwde
periode ongewijzigd. Het werd op een laag peil gehouden ter onder-
steuning van de leeningspolitiek der Schatkist; trouwens, op het mone-
Jaire plan, zou een manipulatie van den rentevoet toch zonder uitwer-
king zijn gebleven.

Voor de geaccepteerde wissels en warrants werd het disconto op
2 % gehandhaafd. Verder bleven ook ongewijzigd op 3 % de disconto-
rente voor niet geaccepteerde wissels en promessen, de rentevoet voor
de aan- en verkoepen der in buitenlandsche muntsoort gestelde wissels,
alsmede de beleeningen en voorschotten in rekening-courant op over-
heidsfondsen van meer dan 120 dagen looptijd. '

Den gouden standaard getrouw, zelfs in de moeilijke tijdsomstan-
digheden veroorzaakt door de politieke gebeurtenissen van 1938 en
1939, waren de Belgische monetaire autoriteiten er in geslaagd de sta-
biliteit van 's lands valuta op alle markten te handhaven. Evenmin
vermocht het uitbreken van de vijandelijkheden in September 1939,
die een daling van het pond sterling en van den Fransehen frank met
zich bracht, de positie van onze munt aan het wankelen te brengen.

Op den dag van den inval in ons land moesten noodzakelijk veilig-
heidsmaatregelen getroffen worden. Logischerwijze moest de wet-
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geving op de valutacontrôle die in Maart 1935 ingevoerd was, terug in
werking treden; deze laatste was inderdaad niet ingetrokken ofschoon
de omstandigheden de toepassing er van overbodig hadden gemaakt.
Ten einde aan deze contrôle de hoogste doeltreffendheid te verzekeren
en een eventueele opeisching van deviezen, waaraan het land een drin-
gende behoefte mocht hebben, mogelijk te maken, werd de aangifte van
het goud- en deviezenbezit verplichtend gemaakt (").

Ten einde ongeordende wisselkoersbewegingen met Frankrijk en
Groot-Brittannië te vermijden, werden nagenoeg te gelijkertijd overeen-
komsten met deze twee landen afgesloten waarbij de wisselpariteit op
Fr.fr. 144,40 voor Bfr. 100,- en Bfr. 120,125 voor £ 1 werd
vastgesteld. Door de vlucht van de Belgische bevolking naar Frankrijk,
in Mei 1940, werd een nieuw probleem gesteld, door den omvang der
voor omwisseling in Fransche franken aangeboden Belgische bank-
hiljetten. Hierin werd voorzien door een beperking van de omwissel-
bare bedragen en door de gelijkstelling van de koerspariteiten; het
gevolg van deze regeling was dat de wisselkoers van onze valuta op
Rfr. 176,625 voor £ 1 kwam te staan. Deze maatregel werd ingetrokken
toen, bij den terugkeer van de vluchtelingen naar België, een omge-
keerde uitwisseling van bankbiljetten plaats vond, zoodat de aanvanke-
lijke pariteit van Fr.fr. 144,40 voor Bfr. 100,- hersteld werd.

Onder de gezamenlijke maatregelen die door de Duitsche overheid
van meet af aan werden opgelegd, was een strenge contrôle voor-
zien van de buitenlandsche deviezen, die voor uiteindelijk doel had de
beschikking te krijgen over de in het land gebleven reserves C).
Aanhoudend werden alle edele metalen en buitenlandsche deviezen
opgespoord die voor de Duitsche oorlogvoering dienstig konden zijn.
Aldus werd de verplichting opgelegd de buitenlandsche waarden, de
vorderingen en wissels op het buitenland, het goud, de edele metalen,
het papier in buitenlandsche muntsoort aan te geven en af te staan. De
"\erplichting tot afgifte van effecten kon over het' algemeen worden
vermeden; zulks was evenwel niet het geval voor het goud en de bui-
t enlandsche betaalmiddelen.

De Belgische banken werden met de uitvoering belast. Doch de
hoedanigheid van deviezenbank werd slechts aan bepaalde banken toe-
gekend. De Nationale Bank was hierin nooit begrepen.

(1) Besluitwet van 14 Mei l'940, « Belgisch StaatsbJad » van ,14- Mei 19c10l (Zde uitgave, blz. 2936).
(2) Basisverordening van 1'7 Juni IWO, aangevuld door een groot aantal bijkomende verordeningen.
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De valutamarkt hield practisch op te bestaan zoodra het land was
bezet. De transacties waren beperkt tot de omwisseling van bank-
biljetten tegen den in Berlijn vigeerenden koers.

De eerste Duitsche verordening van 10 Mei 1940, legde de pariteit
van 1 RM. = 10 Belg. franken op. Deze pariteit werd bij verordening
van 22 Juli 1940 op 1 RM. = 12,50 Belg. franken gebracht.

Daar de bezettende militaire overheid er op aanstuurde aan
Duitschland zooveel mogelijk de medewerking van 's lands han-
del en nijverheid te verzekeren, bracht zij onmiddellijk een clearing-
regeling tusschen België en Duitschland tot stand, waarvan het kader
naderhand werd uitgebreid, door afzonderlijke compensatieregelingen
tusschen België eenerzijds en de meeste andere landen van Europa
anderzijds.

Deze regeling die ons land moest toelaten, de handelsbetrekkingen
met het buitenland eenigermate te herstellen en de goederen-
schaarschte te bestrijden, bood evenwel niet de vereischte fundamen-
teele waarborgen van wederkeerigheid. Zij werd opgedrongen door den
bezetter, die zich dan ook alle vrijheid voorbehield om naar goed-
dunken wijzigingen aan de vastgelegde regelingen aan te brengen.
Er kwam nooit evenwicht van prestaties tot stand. Integendeel,

hun gebrek aan even-
wicht nam dusdanige
afmetingen aan, dat
deze prestaties spoedig
onvereenigbaar werden
met de behoeften en de
belangen van het land;
de « clearing » werd
dan ook in korten tijd
voor Duitschland een
instrument tot financie-
ring van zijn aankoo-
pen van grondstoffen
en allerhande produc-
ten op de officieele zoo-
wel als op de clandes-
tiene markt alsmede

België's creditsaldo

bij de Deutsche Verrechnungskasse te Berlijn

Per I Goederen I Diensten I Kapitaal I31 December
Totaal
bedrag

(millioenen franken)

A. - Algemeene clearing

4.9113 2.1'25

- 5'1

3641'940

1'941

19'112 is.ns 6.978

312.23'9

41.7'74HJ44 (1)

B. - Belgisch-Duitsche clearing

1'940 330 173 2<4'1
1'941 4'.128 2.1'51 749

Hl'4'2 140485 6.614 1.12'1,

1943 21.l273 13.808' 967

Hl44 (l') 38.906 18.243 2,77
i ..__ .._-----------

(1) Per 30 September.

248

476 7.514

24'.Ü\'l7

47.\M971&

61.792

743

7.0080
2f.J.223

44.06&

863

57.426 van de door hem opge-
tischte diensten. Van
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maand tot maand en van jaar tot jaar nam België's creditsaldo bij de
Deutsche Verrechnungskasse toe, hetgeen een evenwaardigen aangroei
van de circulatie ten gevolge had. Evenals in de meeste bezette landen
had het Departement van Financiën inderdaad het principe aanvaard,
van de financiering der clearingoverschotten door den Staat. Doch in
plaats dat de Schatkist zich de noodige geldmiddelen aanschafte door
directe voorschotten der circulatiebank, geschiedde III België
de financiering via de Emissiebank te Brussel onder waarborg van den
Staat. Deze waarborg die aanvankelijk bij besluit van 31 Augustus 1940,
op fr. 1 milliard was vastgesteld, werd op 20 November van
hetzelfde jaar tot anderhalf milliard verhoogd. Op 5 November 1941
werd deze grens opgeheven en van toen af werd de staatswaarborg
door het Departement van Financiën verleend, voor elk nadeel dat kon
voortvloeien, zoowel uit de waardevermindering als uit de niet-betaling
van bedragen in Reichsmark en van bedragen in Belgische franken
en buitenlandsche muntsoort afkomstig uit de tegeldemaking van deze
Reichsmarken.

De geldsaneering voorzien vanaf de bevrijding van het grond-
gebied vooronderstelde de vaststelling van wisselkoersen. Om redenen
door de Regeering uiteengezet, in een verklaring verschenen in het
Staatsblad van 7 October 1944, werd de wisselkoers van het £ op
Bfr. 176,625 bepaald.

Het Engelsch-Belgisch accoord van 5 October 1944 werd op basis
van dezen koers vastgesteld; hij kan alleen gewijzigd worden na onder-
ling overleg en is toepasselijk op de toegelaten transacties tusschen het
sterling area eensdeels, en het Belgisch-Luxemburgsch monetaire gebied
incl. Belgisch Congo, anderdeels. De wisselkoers van den Nederl. Gulden
was op Bfr. 16,52 bepaald bij de monetaire overeenkomst van 21 Octo-
her 1943, afgesloten tusschen de Belgisch-Luxemburgsche Economische
Unie en Nederland. In afwachting dat deze overeenkomst in werking
kon treden, werd op 19 October 1944, op basis van den voormelden
koers, een voorloopige monetaire schikking tusschen de Belgische en
de Nederlandsche Regeeringen getroffen. Gelijkaardige schikkingen
werden nog genomen op 10 October 1944 en op 23 Februari 1945,
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tusschen de Banque de France en de Nationale Bank van België, waarbij
de wisselkoers op Bfr. 88,30 tegen Frfr. 100,- vastgesteld werd.

Onmiddellijk ontstond het probleem van de handhaving dezer pari-
teiten. Daar de wisselcontrôle zooals zij in 1940 voorzien was, niet meer
voldeed, werd zij door de veel strengere beschikkingen van de besluit-
wet van 6 October 1944 vervangen (").Deze besluitwet vormt het kader
waarbinnen de vereischte maatregelen zullen getroffen worden om de
beginselen in deze wetgeving vastgelegd, in toepassing te brengen
met het oog op een rationeel gebruik van de valutareserves.

Het besluit komt hierop neer, dat elke transfer van goederen en
waarden, tusschen België en het buitenland, afhankelijk wordt gesteld
van een voorafgaande vergunning; het aanvaardt principieel de
tusschenkomst der banken in de verrichtingen doch behoudt aan de
Nationale Bank het recht voor, goud in- en uit te voeren in welken vorm
ook. De uitvoering van de wettelijke en reglementaire beschikkingen
inzake contrôle en beteugeling der overtredingen werden toevertrouwd
aan het Belgisch-Luxemburgsch Instituut voor den Wissel,eveneens
opgericht bij besluitwet van 6 October 1944 C).

De Lend-Lease en Mutual Aid overeenkomsten afgesloten met de
Regeeringen der Vereenigde Staten van Amerika en van het Vereenigd
Koninkrijk regelen de problemen in verband met de financiering der
oorlogsuitgaven van België aan de zijde der Geallieerden. Deze overeen-
komsten hadden hun weerslag op de openbare financiën sedert het
laatste kwartaal van het boekjaar 1944. Ons eerstvolgend verslag zal er
nader over handelen.

(1) « Belgisch Staatsblad » van 7 October 1944, blz. 408.
(2) « Belgisch Staatsblad » van 7 October 19144'. blz. 400.
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KAPITAALMARKT

Zoowel op de geld- als op de kapitaalmarkt werd de terugslag van
de gebeurtenissen gevoeld; zulks was echter bij de eerste in mindere
mate het geval dan bij de tweede.

Waar onder invloed van de politieke gebeurtenissen, de rente- Geldmarkt

noteeringen Op de geldmarkt in 1939 soms aanzienlijke afwijkingen te
zien gaven, viel daartegenover een groote stabiliteit waar te nemen
tijdens de eerste maanden van 1940. Zonder twijfel was het ingrijpen
van de Nationale Bank, die goedkoope credietvoorwaarden nastreefde,
niet vreemd aan dezen toestand; deze laatste kon dan ook gunstig de
"ergelijking met de andere Europeesche markten doorstaan.

Nadat de onrust teweeggebracht door den
Duitsehen overval bedaard was en een eerste aan-
passing aan de voorwaarden van de bezetting had
plaats gehad, weerspiegelde de geldmarkt weldra
de geldruimte die door de vermeerdering van de
circulatie was veroorzaakt. De noteeringen van
het callgeld gaven een aanhoudende daling te zien.

Callgeld
Jaar gemiddelde-;

Markt·
Jaar noteering

%

1940 i 1,215 (1)
i

1941 0,78

1942 0,7'5
1943 0,66

19144 0,65De Schatkist die gedurende de bezettings-
periode haar financieele lasten snel en aanzienlijk (1) Gemiddelde der 9 maan-

. . • den (geen noteering van Hl
zag stijgen, kon een groot deel van haar geld- Mei tot 13 Augustus l'940).

middelen door plaatsing van schatkistcertificaten opnemen en wel
tf'gen rentepercentages, die afgeteekend onder het peil van 1939 en van
de eerste maanden' van 1940 lagen, De schatkistcertificaten met vier
maanden looptijd d1e tot in Mei 1940 tegen 2,75 % konden geplaatst
worden, werden sedert einde December 1940 en tot April 1943,
tegen 1 15/16 %, tot December 1943 tegen 1 11/16 % en daarna
tegen 1 5/8 % uitgegeven.
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Effectenmarkt Ofschoon de kapitaalmarkt over het algemeen nog steeds zwak
gestemd was, gaf zij gedurende de eerste maanden van 1940 een ietwat
betere stemming te zien. In 1939 had deze markt ten zeerste den terug-

slag ondervonden van de onrust der effecten-
bezitters, die er in de eerste plaats om bezorgd
waren hun effecten te allen tijde in liquide
middelen te kunnen omzetten. Het lijdt dan
ook geen twijfel dat de effecten beneden hun
waarde genoteerd stonden toen het indexcijfer
van de aandeelen der Brusselsche beurs begin
1940 tot 65,7 was gedaald (basistijdvak :
1936-1938 100). Begin Mei 1940 was
een lichte verbetering ingetreden, zoodat het
peil van de maand Augustus van het vorige

(1) Sedert Januari 194'2, inc!. J'aar nazenoee bereikt was. Desondanks ging
de noteeringen van de Antwerp- b b

sche beurs. slechts weinig op de beurs om en bleef het
publiek terughoudend ten aanzien van beleggingen in effecten.

Algemeen indexcijfer
van de noteeringen

der aandeelen
op de Brusselsche beurs (1)

Begin van IBasistijdvak
1913i6-l'!:138

het jaar = 100

1940 6'5,7

l'9'4Û Mei 71,6

HMI FiIl,9

19'42 262,4

l'94G 2l6:5.,4

1944 237,4

[9144',&1Aug. 273',5

Toen in Juli 1940 de beurzen werden heropend, kon een onmid-
dellijke hanssebeweging worden waargenomen die zich naderhand nog
scherper afteekende tot in Januari 1943. Aanvankelijk het lage koers-
peil, daarna de groote geldruimte, ten slotte de moeilijkheid om andere
beleggingen te vinden alsmede de speculatie, waren alle oorzaak van de
stijging der beursnoteeringen. Deze laatste had wellicht nog grootere
afmetingen aangenomen, zoo niet bepaalde maatregelen waren getroffen
om deze tendens te bedwingen. Het is met name om deze reden dat de
« dividendenstop » werd ingevoerd alsook het verbod geld op te nemen
tegen onderpand, bij ontstentenis van een verklaring bevestigend dat
de opgenomen gelden niet voor aankoop van aandeelen bestemd
waren.

De Staatsfondsenmarkt haalde voordeel uit dezen toestand zoodat
de 4 % Geünificeerde den parikoers bereikte op 7 October 1942. De
noteering bedroeg 109,50 in September 1944 bij de sluiting der beur-
zen, overeenkomstig de besluiten waarbij voorloopige maatregelen
werden uitgevaardigd tot voorbereiding der geldsaneering.
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De uitgiften voor rekening van particuliere
ondernemingen waren op een onbeduidend peil
gevallen toen België in den oorlog betrokken
werd.

Reeds hierboven werd gewezen op de liqui-
diteitszorg bij de kapitaalbezitters en zelfs bij de
spaarders met als gevolg een afzijdigheid ten
aanzien van de langloopende beleggingen.

Toen na de gebeurtenissen van het jaar 1940 een wijziging intrad
in de verhoudingen op de geld- en kapitaalmarkten en de belegging-
zoekende kapitalen ruimer voorhanden waren, namen sommige nijver-
heids- en handelsondernemingen nieuwe geldmiddelen op met het oog
op een kapitaalsvermeerdering.

Ook de Staat kwam aan de markt; evenwel waren de noodige
voorwaarden er niet aanwezig voor een consolideering van de massa
schatkistcertificaten die noodzakelijk bij de banken moesten onder-
gebracht worden om de steeds groeiende lasten van de bezetting te
bestrijden. De markt vertoonde weinig neiging voor beleggingen op
langen termijn, zoodat de Schatkist zich hoofdzakelijk diende te
beperken tot uitgiften, aanvankelijk met 5 en 10 jaar looptijd en van het
jaar 1942 af, met 15 en ten hoogste met 20 jaar looptijd.

Netto uitgiften

Jaar I
MiIlioenen
franken

1'Ji40 2'84
19141 760

Hl412 851

H148 1.193
H1~ 900

Emissies van de Schatkist gedurende den oorlog

Uiügifne- I I Nominaal I
I

Duur

I
Uitgifte-Benaming van de leening bedrag Rentevoet van de

datum : (millioenen) leening koers

1940< Oct. Tienjaarlijksche obI. 1940·19'50 ... 3.000 4 % Hl, jaar 97,5 %
19H Mei Schatkistcertificaten ............ 2.500 3i,5 % 5 jaar pari

Sept. Seh [1tkis tcertifica ten . . ..... . .... 2.9215 31,5 % 5 jaar pari

)
3' % (1)

Dec. Lotenleening ..................... 2.,500 31,5 % (2) 601 jaar pari

4 % (3')
19,42 Juni

Sch atkis teertifica ten, Iste reeks 4.3'75 31,5 % 1'5 j. hoogst. pari
Juli

Dec.

~
Schatkistcertificaten, 2~e reeks 5.17'5 31,5 % 15 j. hoogst. pari

1904'3 Jan.

April 3',5 % leen. lQ43 Schatkistcert. 3.000 3i,5 % (4') iM %
IOct. Schatkistcertificaten ............ 6.725 8,'5 % so j. hoogst. pari

1'944 April Sch a tkisteertifica ten, pte reeks 5.000 31;5 % 10 jaar pari

Aug. Scha tkis tcertifica ten, gde reeles 4·.150 3',5' % 100 jaar pari

Totaal bedrag ............... 40.250

(1) Eerste 5, jaar. - (2) Volgende 5 jaar. - (3) Van het ne jaar af. - (4) Duur: gegeven
ontbreekt; worden de obligaties tegen pari terugbetaald volgens de voorziene dotatie dan zou de leening
in 43'44 jaar afgelost zijn, mits de noteering der ob li gaties den parikoers niet overschrijdt.
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Rentestand

Evolutie bij het
Banlrwezen

Deze leeningen lieten toe een deel van het kortloopend crediet te
consolideeren; dit geschiedde evenwel in mindere mate dan men had
mogen verwachten aangezien dool' deze leeningen op halflangen
termijn slechts vrij onaanzienlijke nieuwe geldmiddelen uit de markt
werden genomen. Uit enquêtes van den Studiedienst der Nationale
Bank van België blijkt, dat de 3,5 % leening 1942 met 15 jaar looptijd,
1ste schijf, slechts ten beloope van 40 % door nieuwe geldmiddelen
werd gedekt. Voor de tweede schijf van dezelfde leening bedroeg de
verhouding 47,5 % en voor de tweede 3,5 % leeningen 1943, 51 %.

De rentestand van het geld op langen termijn daalde naar gelang
van de geldruimte op de kapitaalmarkt. Aldus verminderde de kapitali-
satievoet van de 4 % Geünificeerde, van 5,16 % begin 1940 tot
4,28 % begin 1941 om naderhand trapsgewijze verder terug te
loopen tot 3,65 % per 31 Augustus 1944. Ook daalde het rendement
van de provincie-, stads- en gemeenteleeningen van 5,47 % begin
1940 tot 3,85 % einde Augustus 1944, dit van de 4,5 % leeningen
der nijverheids- en handelsondernemingen van 6,18 tot 4,04 % terwijl
gedurende hetzelfde tijdvak het netto-rendement der op de beurs
genoteerde obligaties van vennootschappen terugliep van 6,06 tot
4,04 %.

Sedert 1938 ondervonden de particuliere banken den terugslag
van de politieke gebeurtenissen en moesten zij herhaaldelijk het hoofd
bieden aan belangrijke opvragingen van deposito's.

Vanzelfsprekend had de inval in België massale opvragingen
van geldmiddelen voor gevolg: deze crisis was evenwel van vrij korten
duur; ons bankwezen werd er niet gevaarlijk door getroffen, te meer
daar het bij de Nationale Bank van België en bij de parastatale instel-
lingen al den steun vond die het in verband met de omstandigheden
mocht verwachten.

De toestand wijzigde zich na weinige maanden bezetting. Daar de
liquiditeitszorg bij het publiek afnam, werd een deel der opgevraagde
bedragen terug op de bankrekeningen gestort. Anderzijds, naarmate de
goederenstocks van de hand gingen en de wederaanlegging van nieuwe
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voorraden onmogelijk bleek, waren industrieelen en handelaars genood-
zaakt, de opbrengst van den verkoop op een wachtrekening te plaatsen
meestal in termijndeposito bij credietinstellingen of zelfs in naamlooze
kasbons. Ten slotte deed de geldinflatie ook haar invloed gelden en
vloeiden naar de banken aanzienlijke nieuwe actiemiddelen toe.

Ditmaal kreeg het probleem voor de banken een ander aspect, door
het feit dat de credietaanvraag van het particuliere bedrijfsleven wegens
ne slapte in handel en nijverheid zeer gering was. Van de maand
September af, was een vermindering waar te nemen van de diverse
debiteuren, d.w.z. van de kascredieten verleend aan de cliënteele.

Van toen af werden de beschikbare middelen van de banken
aangewend voor de vereffening van hun verplichtingen jegens de
parastatale instellingen en voor credietverstrekking aan den Staat, welke
nagenoeg de eenige beleggingsvorm voor de banken werd. Ten einde
evenwel aan hun vorderingen de gewenschte liquiditeit te verzekeren,
werden de kapitalen van de depositorekeningen nagenoeg uitsluitend
aangewend tot inschrijving op kortloopende schatkistcertificaten.

In October 1944, verleenden de banken hun medewerking aan de
ingewikkelde en kiesche verrichtingen van de geldsaneering, en zulks
onder voorwaarden die van technisch standpunt uit tot hun welslagen
hebben bijgedragen
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ECONOMISCHE EVOLUTIE

Wij zouden het kader van dit verslag te buiten gaan, indien wij een
gedetailleerde beschrijving gaven van het verloop van 's lands industrie,
landbouwen handel tijdens de verslagperiode. Onze Studiedienst zal,
zoodra de omstandigheden zulks toelaten, een speciaal nummer van
zijn Tijdschrift wijden aan de economische evolutie van België tijdens
de bezettingsjaren.

Het zal volstaan hier een overzichtelijk beeld te geven van de
hoofdtrekken van deze evolutie, waaraan de hierboven beschreven
financieele verschijnselen noodzakelijk eng verbonden zijn.

In ons vorig verslag over het boekjaar 1939 lieten wij reeds uit-
schijnen hoe onder den druk der politieke gebeurtenissen, ons land van
een nog relatief vrije vredeshuishouding overging tot een geleide eco-
nomie, die wel is waar geen zuivere oorlogseconomie mocht genoemd
worden, ook al vertoonde ze er veel gelijkenissen mee. Wij hebben
toen reeds gewezen op het ongelijke tempo dat zich begon af te teeke-
nen in de bedrijvigheid van onze industrieën, daar deze op een zeer
verschillende wijze door de oorlogvoerenden werden aangesproken,
tot het bekomen van die producten welke rechtstreeks hun oorlogs-
inspanning ten goede kwamen. Voorts wezen wij op de moeilijkheden
voortvloeiend uit de beperking inzake grondstoffenvoorziening, het
onder de wapens roepen van een deel der arbeidskrachten, de afsnoe-
ring van zekere markten, alsmede uit de verslapping der binnenland-
sche vraag naar duurzame verbruiksgoederen en weeldeartikelen.
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Tot Mei 1940 bleef de toestand. ongewijzigd : bepaalde basis-
industrieën - steenkolenmijnen, ijzer- en staalbedrijf, metaalnijver-
heid en textielindustrie - waren begunstigd; andere - bouwbedrijf,
cement-, glas- en papierfabrieken, hout- en lederindustrie - waren in
hun bedrijvigheid min of meer belemmerd, terwijl enkele practisch tot
stillegging waren genoopt. Over het geheel was de toestand nochtans
niet bepaald ongunstig te noemen. Op grond van de beschikbare sta-
tistische gegevens zou hij zelfs als zeer bevredigend kunnen beschouwd
worden, daar in de eerste maanden van 1940, het indexcijfer der indus-
trieele productie steeg en de uitvoer deze van de normale jaren overtrof,
terwijl anderzijds het aantal wer1doozen in Maart en Aprillager lag dan
lijdons de overeenkomstige maanden van het vorig jaar.

Deze gunstige indruk wordt echter getemperd, wanneer men
bedenkt dat het indexcijfer der industrieele productie hoofdzakelijk
berekend wordt op grond van de bedrijvigheid in zekere meel'
hegunstigde basisindustrieën en dat het probleem der werkloosheid een
ander nitzicht had gekregen wegens de mobilisatie van een gedeelte der
arbeiders. In feite was de economische toestand vrij verward, wegens
de onzekerheid die op het land drukte en alle initiatief lamlegde.
redereen vormde reserves en nam een afwachtende houding aan.

De bezetting van het grondgebied bracht ons plotseling in een
Inestand van nagenoeg volledige afhankelijkheid binnen de Duitsche
invloedssfeer en verving onze omzichtig geleide economie door een
regime van uiterst strenge oorlogseconomie. Van meet af aan trachtte
de bezetter zich den steun te verzekeren en maximaal te benuttigen van
een land dat een vooraanstaande plaats inneemt onder de industriege-
bieden van Europa. Hij zou dan ook alle pogingen aanwenden om ons
land algeheel dienstbaar te maken aan de behoeften van zijn totale
oorlogvoering.

De eerste weken die volgden op de bezetting van het grondgebied
waren gekenmerkt door een bijna volledigen stilstand van de econo-

- 26-



rnische bedrijvigheid. De oorlog had nochtans slechts weuug onderne-
mingen in hun essentieele bestanddeelen geraakt, terwijl het aantal
fabrieken vernield ten gevolge van den snellen opmarsch van den
vijand, betrekkelijk gering was. De uitwijking had echter een
schaarschte aan arbeidskrachten veroorzaakt; voorts waren vele directie-
organen en zelfs industriebestanddeelen en fabricagematerieel, volgens
de richtlijnen der Regeering, naar achterwaartsch« gebieden verplaatst.

Van in den beginne stuurde de bezetter aan op een spoedige eco-
nomische herneming en nam maatregelen voor de tewerkstelling.

Toen voor het bezette land de mogelijkheid van een langdurigen
oorlog vasten vorm aannam, kreeg het probleem een ander aspect. Bij
gebrek aan elke overzeesche bevoorrading rees de kwestie op, aan de
arbeiders werkgelegenheid tegeven om hen een voldoende bestaans-
mogelijkheid te verzekeren. Het was niet mogelijk in het levensonder-
houd van een uiterst dichte bevolking te voorzien alleen door middel
van werkloozensteun, hetgeen overigens niet had kunnen baten zonder
een afdoende productie van verbruiksgoederen. Het gevaar voor weg-
voering naar Duitschland van niet tewerkgestelde arbeidskrachten, dat
naderhand bewaarheid werd, was niet minder angstwekkend. In het
licht van deze bekommernissen en voor zoover de inzichten van den
vijand er niet door werden gediend, was een zekere bedrijvigheid
gewettigd.

De steenkolenmijnen waren onbeschadigd gebleven. In strijd met
de eischen van een rationeele exploitatie stuurde de bezetter aan op
ontginning van de rijkste Steenkoolproductie
lasren. -De !leest van verzet (Maandgemiddelde)

LI u Bron : Mijnwezen

hinderde dit opzet. In weerwil r----.,.--Zuider---'------r Totaal
bekken _ Kempen I

van de verlenging van den Jaar

arbeidsduur nam het gemid-
delde rendement van de hou-
wers voortdurend af en viel
van 5,8 ton per dag einde
1940 tot 4,1 ton in Juli 1944.

De maandproductie van

(duizenden tonnen)

l.BS'! 500 2.483
53'4 2.12S
59\5 2.227
568 MOO
577 l.979
400 1.1215

1940 1.594

19411 1.632
194/2 1:500
19'!3i1' l.402

I Hl44* 719'
"(*) Voorloopigecij::-fe-rs-.-------'------1
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steenkool die ruim 2.500.000 ton bedroeg in October 1940 was in
Mei en Juni 1944 geslonken tot een weinig meer dan 1.000.000 ton

Gemiddeld aantal arbeiders Daarbij dient gezegd dat het aantal
in de steenkolenmijnen arbeiders in de steenkolenmijnen sterk

(Maandgemiddelde) d Id d k Il
Bron: Mijnwezen ge aa was, on an s a e pogingen van

den bezetter om de personeelsterkte te
verhocgen. Daar hij er naar streefde deze
onmisbare grondstof zoo goedkoop
mogelijk te verkrijgen, bleef hij zich tot
in 1943 verzetten tegen elke prijsver-
meerdering van steenkool. De ver-
hooging die alsdan werd toegestaan was

(*) Voorloopige cijfers. verreweg onvoldoende om de stijging
"an den kostprijs op te vangen. Ook g,aven de financieele resultaten
van tal van steenkolenmijnen, ondanks de toelagen, een tekort te zien.

De productievermindering bracht er de Duitsche overheid toe
over te gaan tot de rantsoeneering van huisbrand en tot het invoeren
van een verdeelingsplan voor de industrieele brandstof. Om de maand
werd een plan opgemaakt van de hoeveelheden welke direct of indirect
bestemd waren voor de Duitsche oorlogseconomie en voor het verbruik
in België. Het is vanzelfsprekend dat op laatstgenoemde hoeveelheden
restrioties werden toegepast.

I
Onder- I Ondergr.

Jaar grondsche
en bovengr.

samen

1939 n.BOO 130.549

1940 81.068 117.237

1'941 84'.006 1:25.407

1942 80.874 121.600

194&" 81.748 122.300

1944* I 58.109 914'.326
..

De voortbrenging van de ijzer- en staalnijverheid had bijna even-
zeer als de steenkolenproductie de belangstelling van den vijand. Ook
hier werd hij sterk tegengewerkt ondanks contrôlemaatregelen, bevelen
en herhaalde bedreigingen. Tijdens den geheelen duur van de bezetting

overschreed de metaalproductie niet de helft van
het vooroorlogsche niveau. Van de 62 in het land
bestaande hoogovens waren er 20 tot 26 in bedrijf
tijdens de eerste drie oorlogsjaren; dit aantal
werd pas omstreeks het midden van het jaar 1943
tot 32 opgevoerd. In de Lente van 1944 echter
breidde het Anglo-Amerikaansche luchtoffensief
zich tot onze streken uit, zoodat door de
ontwrichting van het verkeer een groot aantal
fabrieken stilvielen. Weldra waren nog slechts

Hoogovens in bedrijf
Bron : Mijnwezen

Einde jaar I Aantal

moo
1940
1941

11M2
22
26

321'94:3
1944 12
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zeven hoogovens in bedrijf, terwijl de staalfabrieken en de walserijen
op gelijkaardige wijze werden getroffen.

Gedurende het grootste
deelt d I Productie van gietijzer, ruw staal en afgewerkt staal

g'e ee e van en oor og, (Maandgemiddelde)

schommelde de productie Bron: Mijnwezen

van gietijzer en ruw staal
tusschen 50 en 60 % van
het vooroorlogsch gemid-
delde. Een zelfde evolutie
kon vastgesteld worden bij
de verder afgewerkte pro-
ducten, waarvan de voort-
brenging nog sterker terug-
liep.

I

I Ruw I Afgewerkt
Jaar Gietijzer i staal I staal

(duizenden tonnen)
1939 '255 253 186
1940 149 153 111
Hl'4,1 1'18 129 105
1942 106 110 85
1wa 111)6 133 104

HM4;l' iJ9 50 37
(*) Voorloopige cijfers.

Evenals in de steenkoolindustrie geschiedde de distributie van de
productie der metaalnijverheid door de bezettende overheid; in beide
bedrijfstakken werd het binnenlandsch contingent voortdurend ver-
minderd, ten voordcele van de directe of de indirecte leveringen aan
clen bezetter.

De bedrijfstak die, blijkens de productiestatistieken, het minst
werd belemmerd is deze van de electrische energie. Zelfs toen in de
Lente van 1944, de andere fabrieken zwaar
getroffen werden door de ontwrichting van het
vervoer, voorzagen de Duitsehers voor de elec-
trische centrales een prioriteitsstelsel; waren deze
laatste stilgevallen dan zou zulks een bijna alge-
heele stopzetting van 's lands economische bedrij-
vigheid ten gevolge hebben gehad, De productie
van electrische drijfkracht bleef evenwel steeds
beneden deze van 1939.

Opwekking
van electrische energie

(Maandgemiddelde )
(Centr. v.1oo kW, en meer)

Bron : Office Central d'Électricité

Jaar Millioenen
kWh.

1939
1940
1941

1942
1943

466

349
40'2
415

422
1944Fi' 309

(*) Voorloopige cijfers.

Daarentegen werd de textielindustrie, ondanks vrijwel even
ingrijpende bemoeiingen vanwege de bezettende overheid, op een doel-
treffende wijze belemmerd door de grondstoffenschaarschte. De
invoering van de concentratieplannen, brachten de sluiting van een zeer
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groot aantal fabrieken met zich en de aldus tot werkloosheid gedwongen
arbeiders werden zwaar getroffen door de deportatiemaatregelen. De
wolnijverheid werd wegens de uitputting van haar voorraden, het eerst
tot een verminderde activiteit genoopt. Alleen de kaardwolspinnerijen,
die afval en fibraan verwerkten, konden nog een zekere bedrijvigheid
onderhouden.

De katoenvoorraden waren belangrijk grooter, zoodat de activiteit
der katoenspinnerijen iets langer kon worden in stand gehouden, te
meer daar de vermenging van katoen met andere vezels spoedig ver-
plichtend werd gemaakt. Niettemin daalde de productie van spinsels
zeer snel. Van 1942 af, beliep zij nog slechts 8.900 ton tegen 62.900 ton
in 1938 en 50.600 ton in 1940.

De rayonnefabrieken kenden een standvastiger bedrijvigheid dan
de andere sectoren der textielindustrie, ofschoon ook hier een geleide-
Iijke inkrimping intrad. Van de geheele productie kwam slechts een
klein gedeelte aan de binnenlandsche behoeften ten goede; ongeveer de
drie vierden werden opgeëischt voor het Duitsche leger of voor het
Duitsche civiele verbruik.

De glasindustrie had eveneens te kampen met ontelbare moeilijk-
heden inzake arbeidskrachten en voorziening, inzonderheid wat betreft
steenkool.

- WaardeAantal dergroeven Arbeiders- ontgonnen.Jaar in exploit . bezetting productentijdens (millioenenhet jaar franken)

10019 7£2 21.172 ¥.V7

19'40 579 , 9'.1'11 2KJrl.

liMa. 615 17.006 486
1942 5S'l 16.100 480

194~L 5!716 15.4t44 522

Ten aanzien van de steengroeven was de afzet te allen tijde een
vrij moeilijk probleem. De binnenlandsche markt is steeds ontoereikend

geweest en zij werd nog enger
tijdens de lange bezettings-
periode. Voorts was de verkoop
in het buitenland bemoeilijkt.
Een gedeelte der arbeids-
krachten zocht dan ook elders

Belgische steengroeven
Bron : Mijnwezen

werkgelegenheid, hetzij in den
landbouw, hetzij in de bosch-
exploitatie.
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Zoodra de bedreiging van insluiting van België tusschen de
oorlogvoerende landen een scherperen vorm aannam, werd de voed-
selvoorziening der bevolking een der problemen, die de Regeering met
de meeste bezorgdheid ter hand nam. De broodvoorziening, evengoed
overigens als deze van vleesch en vetstoffen, zou inderdaad zeer spoedig
een angstwekkend uitzicht krijgen, eens dat we van onze overzeesche
bevoorradingsbronnen zouden afgesneden worden.

De jaarlijksche behoeften van ons land aan tarwe worden op nage-
noeg 14 millioen centenaar geraamd, terwijl de oogst van 1939 nauwe-
lijks 3,5 millioen had opgeleverd. Ondanks een degelijke en energiek
gevoerde politiek van voorraadvorming door het Departement van
Steun en Ravitail1eering, waren de reserves begin Mei 1940 betrekkelijk
klein en enkel toereikend voor een normaal verbruik gedurende drie
maanden. Onmiddellijk na den inval werd dan ook een reeds sedert
lang uitgewerkt rantsoeneeringsstelsel in toepassing gebracht.

Een uiteenzetting van de middelen die werden aangewend, om een
- overigens zeer onvoldoende - voedselvoorziening te verzekeren aan
een bevolking, waarvan meer dan de helft in de steden en de nijverheids-
centra is samengetrokken, valt buiten het bestek van dit verslag. Ten
gevolge van de geringe uitgestrektheid van het grondgebied en de
dichtheid der bevolking werd de oplossing van het probleem uiterst
moeilijk. Er zij alleen op gewezen, dat wegens de noodzaak over te
gaan tot een autarkisch stelsel inzake voedingsmiddelen, de overheid
's lands levensmiddelenproductie tot het uiterste moest opvoeren,
alsmede een rechtvaardige verdeeling er van verzekeren. Reeds in 1939
werd door het Ministerie van Landbouween plan tot uitbreiding der
teelten opgemaakt, dat nochtans om diverse redenen slecht werd uitge-
voerd. Dit plan beantwoordde niet aan de noodwendigheden door den
inval geschapen; het moest noodzakelijk uitgebreid worden tot alle
sectoren van de productie en verdeeling der voedingsmiddelen.

De rationeele organisatie van gansch den landbouwsector, die
normalerwijze vanaf de bezetting had moeten uitgaan van het Ministerie
van Landbouwen Voedselvoorziening, werd aan een nieuwe instelling
de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie toevertrouwd.
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Welke verdiensten het aangenomen stelselook moge gehad
hebben, het is klaar dat de omstandigheden waarin en de voorwaarden
waaronder het werd ingevoerd, een uitgesproken tegenstand en tegen-
kanting moesten uitlokken. Hoe duidelijk en formeel de opgelegde ver-
plichtingen dan ook waren, hoe streng de contrôle en hoe zwaar ook de
hoeten van de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie, er
ontstond naast de officieele markten, een belangrijke sluikhandel in
voedingsmiddelen. De vijandige houding tegenover de nieuwe instel-
ling was niet een der geringste redenen, om het bestaan der zwarte
markt te rechtvaardigen.

Oppervlakte
der broodgraanteelten

(tarwe, rogge, spelt,
masteluin)

Bron : Ministerie van Landbouw

Duizenden
.Iaar

ha.

1939 2Bri
194!O 266
1'94·1 3fl4

1942 3J44
1943 . 3175

19441* 3'53

In zijn geheel genomen kan nochtans wor-
den vastgesteld, dat de inspanning met het oog op
de uitbreiding der voornaamste producties, het
gestelde doel heeft bereikt. Het areaal bestemd
voor de teelten van broodgraan en aardappelen
werd derwijze uitgebreid, dat het aanvankelijk de
noodige producten verzekerde, om de in het kader
der ravitailleering voorziene behoeften te dekken,
ten beloope van bijna 3/4 voor eerstgenoemde
teelt en van de algeheelheid voor laatstgenoemde .

(*) Voorloopige cijfers. Gedurende de eerste jaren moest, onder soms
moeilijke omstandigheden, tot invoer worden

overgegaan van graan, in hoofdzaak rogge, om in de minimale behoef-
ten van de rantsoeneering te voorzien. Ondanks deze pogingen, waren
elk jaar de hoeveelheden die in de maalderijen beschikbaar waren,
ontoereikend tot het verzekeren van den overgang van den ouden tot
den nieuwen oogst, zoodat het reeds tot 97 % gebuilde meel, vermengd
moest worden met gerste-, ertwen-, hoonen- en aardappelmeel en zelfs
met suiker.

Bij gebrek aan brood nam het aardappelverbruik dermate toe, dat
de vraag belangrijk ho oger was dan de productie, die vroeger nochtans
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het dubbel van de menschelijke consump-
tie bedroeg. In weerwil van de rant-
soeneering, ontstond in 1941 en 1942
een ernstige schaarschte, zoowel te wij-
ten aan de ontoereikendheid van den
oogst als aan de slechte verdeeling van
deze essentieele voedingswaar. Nader-
hand kon, dank zij uitbreiding der
beplante oppervlakte, overvloediger
oogsten en een betere organisatie bij het mobiliseeren der productie,
rie bedeeling der toegekende rantsoenen met min of meer regelmaat
worden verzekerd.

Het vleeschprobleem kon niet worden opgelost, dan door
invoering van een bepaald ontoereikende rantsoeneering. Zelfs onder
deze voorwaarden werden de uiterst lage vleeschrantsoenen niet steeds
toebedeeld. De statistiek van
den veestapel schijnt nochtans
op geen noodlottige evolutie te
wijzen; bij de beoordeeling er
van is echter rekening te houden
met het feit, dat de tellingen
vóór 1940 op minder nauw-
keurige wijze geschiedden. De
aangiften lagen zeker beneden
de werkelijkheid.

Aardappelareaal
(Duizenden hectaren)

Bron : Ministerie van Landbouw

Jaar
I

Vroege I Half-vroege
en late

1ge9 1417,5
19~1 3'i6 101,4

19~2 4)~ 116',8

1943 6,3' 109,6
l\l<M 5,3, 9'7,6

Veestapel
(duizenden stuks)

Bron : Ministerie van Landbouw

Jaar I Runderen I Varkens I Paarden

1939 i.eoo &56 24'6
1940 1.8'57 90Q 244

1941 1.9S'5 502 273

1942 1.Tï9 40:2 263

1'943 1.48'7 416 260
19,44 1.494 4,4,5 250

Van de geheele economische uitrusting van België had het ver- Vervoer

voerwezen meest te lijden, eerst door de oorlogshandelingen tijdens
den korten veldtocht van Mei 1940 en later door de zware opeischingen
van den bezetter. Wanneer, omstreeks half Juli, de Nationale Maat-
schappij der Belgische Spoorwegen, de herstelling van het net aanvatte,
waren 292 spoorbruggen, 10 tunnels, 60 voetbruggen, het gansche
telefoonnet, de « dispatching », alsmede het grootste deel van het vei-
ligheidssysteem vernield. Een groot deel van haar rollend materieel was
bovendien naar Frankrijk overgebracht, zoodat einde 1940, nog meer
dan 1/ 10 der reizigerswagens en meer dan 1/3 der goederenwagons
ontbraken. De buurtspoorwegen waren er bijna even erg aan toe. Tal
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van bruggen waren vernield en de schade aan de electrische uitrusting
van de meeste lijnen was een beletsel tot het normaal functionneeren
der diensten. De binnenscheepvaart ten slotte was vrijwel algeheel lam-
gelegd, door de onklaarmaking van tal van sluizen en het tot zinken
brengen van binnenschepen om de scheepvaart te belemmeren.

De Duitsche militaire overheid nam onmiddellijk het beheer der
spoorwegen onder haar bevoegdheid, doch vertrouwde het bestuur toe
aan de directie van het militair vervoer. Deze laatste belastte weldra de
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen met de exploitatie
van het net onder haar toezicht. De herstelling van het net werd aan-
gevat en tegen het einde van het jaar waren alle lijnen, met uitzondering
van eenige secundaire secties, terug in dienst genomen.

Gedurende de eerste twee bezettingsjaren nam het aantal treinen
dat aanvankelijk zeer gering was - geleidelijk toe, ofschoon op

verre na niet de intensiteit van het normaal verkeer bereikt werd. Van
einde 1942 af; lieten de slijtage van het materieel, de opeischingen, de
langzamere rotatie der wagons hun uitwerking gevoelen, terwijlook
de luchtalarmen en de sabotagedaden mede een storenden invloed
uitoefenden. Het opgeëischte materieel en de in het buitenland opge-
houden wag'ons vertegenwoordigen, einde 1943, de helft van het rollend
materieel in gebruik.

In weerwil van de aanzienlijke vermindering van het aantal trei-
nen en de toenemende reismoeilijk-
heden, bleef het reizigersverkeer uiterst
druk. Van jaar tot jaar nam het aantal
verplaatsingen toe, in verband met de
noodzakelijkheid voor de gezinnen in
hun bevoorrading te voorzien. Daar het
aantal treinen afnam, steeg hun gemid-
delde bezetting, uitgedrukt in reizigers-
kilometers per trein-km. van 104 III

1939 tot 163 in 1941, 229 in 1942 en
242 in 1943.

Reizigersvervoer per spoor
(Maandgemiddelde)
Bron : N. M. B. S

Millioenen
Duizenden reizigers.Jaar reizigers km.

1939 14.965 I ~
IWO 7.3194 240

1941 10.995 346

HJ42 l'5.249 495

1943 16.41i17 5~Ji1

1944 8.929 277
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Vervoer per spoor
der voornaamste zware goederen

(l\1aandgemiddelde)
Bron : N. M. B. S

Het vervoer van zware goederen
daarentegen verminderde sterk, naar-
mate het rollend materieel in een slechte-
ren staat geraakte, want het was onmo-
gelijk de goederenwagons in dezelfde
mate te overlasten als de reizigers-
wagens. Ten overstaan van 1939 bedroeg
de daling van het gezamenlijke ver-
voerde gewicht 43 % in 1940, 34 % in
1941, 41 % in 1942 en 40 % in 1943.

Jaar I Ton-km. I Totaal. . (duizenden
(rnillioenen) tonnen)

1009 4618 5'.4<3'7
19~ 278 3'.11'4
1914!1 0013 3.61.4
19412 004 8.21'2
1948 2\5'5 3.260
19«J 91 1.273

Evenzeer als tijdens den oorlog 1914-1918 vervulden de buurt-
spoorwegen van 1940 tot 1944 een zeer actieve rol ten gunste van de
burgerlijke bevolking; ze vulden op een zeer gelukkige wijze de tekort-
komingen der andere vervoermiddelen aan. Dank zij de electrificatie
van het net, die vóór het uitbreken van het con- Goederenvervoer

per buurtspoorweg
(Maandgemiddelde)

Bron : N. M. B. S

flict op een ruime schaal was uitgebreid, was de
exploitatie veel leniger en rationeeler geworden.
Naarmate de moeilijkheden in het treinverkeer
toenamen, werden de buurtspoorwegen het meest
practische vervoermiddel voor tal van arbeiders,
bedienden en studenten. Evenzoo werd van den
buurtspoorweg gebruik gemaakt, voor vele goe-
deren, vroeger per spoor of per vrachtwagen
vervoerd. In tonnen berekend bedroeg de aan-
groei van het goederenvervoer 15 tot 20 %; in
ton-kilometer uitgedrukt was de toeneming echter veel belangrijker,
daar het vervoer plaats vond over een gemiddeld grooteren afstand, wat
f'en duidelijk bewijs is van de aanvullende rol der buurtspoorwegen
op het oogenblik dat het spoorwegverkeer beperkt was.

Duizenden

J'aar vervoerde
ton-km.

19'3'9 4.978
1940 7.022
1'941 10.366
1942 7.80.8
1943 8.526
194!4 6.30.4

De binnenscheepvaart, die eveneens in ruime mate had kunnen
voorzien in de leemten van het spoorwegverkeer, werd evenzeer belem-
merd door de vermindering van het aantal bruikbare binnenschepen
en sleepbooten. Per 15 November 1944 telde men in België nog slechts
4.059 vrachtschepen tegen 6.912 op den zelfden datum van 1938, hetzij
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een vermindering van 41 %. Deze daling was niet alleen toe te schrijven
aan vernielingen, maar ook aan opeischingen van binnenschepen door
de Dnitschers tijdens de eerste oorlogsmaanden.

Wegvervoer
Bron : Centrale Dienst voor de Statistiek

Aantal voertuigen
bestemd voor het vervoer

Jaar
Ivan van

reizigers I goederen

1'93'9 155,.930 77.8512
194'(} 110.660 58.056
1941 15.5150 31().504
1942 10.94'9 27.637

1943 81.929 25.200
1'944 13'.1)98 28.266

Arbeid

Het wegvervoer nam zeer snel af,
zoowel wegens gebrek aan brandstof als
ten gevolge van de slijtage der voertui-
gen. Het autoverkeer was overigens aan
strenge regelingen gebonden en meer
nog dan bij de andere vervoermiddelen,
verminderden de opeischingen het aan-
tal rijtuigen en vrachtwagens voor het
civiel gebruik.

Zooals hierboven gezegd, moest het probleem van de arbeids-
krachten noodzakelijk de aandacht gaande houden van den bezetter,
die er alle belang bij had de economische herneming te bespoedigen.

Niettegenstaande de vermindering der arbeidskrachten wegens de
vlucht der bevolking, nam de werkloosheid in de eerste bezettings-
weken enorme afmetingen aan ten gevolge van den vrijwel volledigen
cconomischen stilstand.

Nochtans nam de werkloosheid snel af ondanks den terugkeer van
t'en groot aantal vluchtelingen. Aan het einde van het jaar
was het maandgemiddelde der dagelijks gecontroleerde werkloozen
ongeveer op het vooroorlogsche peil teruggevallen. In feite telde men in
December 1940 nog slechts 218.700 werkloozen tegen 213.600 voor
dezelfde maand van het vorig jaar en 240.900 voor December 1938.

Later werden steeds lagere cijfers geboekt, doch van einde 1941
af hadden zij alle beteekenis verloren. Inderdaad, eens de werkloos-
heid opgeslorpt - hetgeen practisch reeds het geval was hijhet begin
van de Lente 1941 - ging de bezetter arbeidskrachten opzoeken, eerst
voor zekere basisindustrieën die in België voor hem werkten en een
weinig later voor werken in het Reich zelf.
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Werkloosheid
Bron : Nationale Dienst

voor.Werkloosheidsverzekering
en Arbeidsbemiddeling;

Rijksarbeidsambt

Dag-
Duizendengemidd. der

gecontrol. werkloozen
werkloozen

1900 19\5

1940 (1) 19'2
1941 123
1942 4,5

1948 7
19,44 (2) 4

(1) Eerste 4 maanden.
(2) Eerste 7 maanden.

Blijkens de gegevens van het Rijksarbeids-
ambt, steeg het aantal der naar Duitschland
vertrokken arbeiders van 86.492 in December
1940 tot 234.800 in December 1941.

In October 1942, bij het verschijnen der
verordening betreffende het gedwongen ver-
trek van arbeiders naar Duitschland, was dit
cijfer reeds opgeloopen tot 314.536.

Volgens de laatste gegevens van het Rijksar-
beidsamht, waren er III April 1943, totaal

426.959 Belgische arbeiders naar Duitschland
vertrokken; deze cijfers zijn echter in belangrijke
mate overdreven daar geen onderscheid gemaakt
werd tusschen theoretische en werkelijke afrei-
zen. Daarenboven geven ze geen aanwijzing
omtrent het aantal arbeiders werkzaam III

Duitschland op het aangegeven tijdstip, daar de
verlofgangers bij iedere nieuwe afreis opnieuw
geteld werden. Het Commissariaat voor Repa-
trieering heeft, op grond van de in België
door familieleden afgelegde verklaringen, vastge-
steld dat het aantal Belgische arbeiders III

Duitschland in December 1944, 140.000 bedroeg.

Vertrek van arbeiders
naar Duitschland
Bron: Rijksarbeidsambt

Einde I Aantal
der maand arbeiders

1'940 Dec. 86.4912
194'1' Jan. 102.500

April 143.900

Juli 184.042

Oct. Z16.8'56
1942 Jan. 24'5.3H

April 27&.3121

Juli m.5Œ.
Oct. 3'14.500

19413' Jan. 366.989

April 4f.l6.9\59

Naast den verplichten arbeid werden ook andere maatregelen
g·etroffen om het rendement van den arbeid te vermeerderen;
de verordening van 9 April 1942 verplichtte de mijnwerkers
ten minste één Zondag per maand te arbeiden, terwijl bij verordening
van 6 October 1942 in alle ondernemingen de achturendag en de
48-urige werkweek terug werden ingevoerd.

Wedden en loonen werden onmiddellijk na de bezetting op het peil
van 10 Mei 1940 geblokkeerd, theoretisch om de officieele prijspolitiek
niet te ontzenuwen, in feite om andere redenen en met name, om het
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vertrek van arbeiders naar Duitschland te bespoedigen. Tijdens den
geheelen duur van de bezetting werd slechts één officieele verhooging
- 8 % t.O.V.10 Mei 1940 - voor wedden en loonen toegestaan; deze
verhocging werd toegekend bij besluit van 29 Mei 1941.

De loonstop bracht de arbeiders in een onhoudbaren toestand.
fmmers, zij moesten op den sluikhandel beroep doen om hun klaar-
hlijkelijk ontoereikend officieel rantsoen aan te vullen en om sommige
meestbenoodigde verbruiksartikelen, die op de officieele markt onvind-
baar waren, aan te koepen. Vele werkgevers, die zich rekenschap gaven
van de ellende waaraan deze maatregelen de arbeiderszouden bloot-
stellen, aarzelden dan ook niet zijdelings de loonen te verhoogen. Dank
rij deze menigvuldige officieuse toelagen en vergoedingen in natura,
kon een gedeelte van de arbeidersklasse tijdens de bezetting in zijn
behoeften voorzien.

Prijzen Een zeer complex probleem vormt de prijsevolutie der bezettings-
periode. Het principe van de prijspolitiek, met name de volledige
prijsstop op het peil van 10 Mei 1940, kon in veel sectoren niet behou-
den worden, inzonderheid in dezen der voedingswaren, welke nochtans
een belangrijken invloed uitoefent op de evolutie van de kosten van
levensonderhoud.

Voor de groothandelsprijzen in hun geheel genomen, was de ont-
wrichting van dien aard, dat geen enkel representatief indexcijfer kon
worden berekend. Nochtans werden sommige prijzen in feite op het
peil van 10 Mei gehandhaafd; dit was het geval voor bepaalde basis-
grondstoffen.

In zake kleinhandelsprijzen, bracht de valorisatie der landbouw-
producten in Augustus 1944, het prijsindexcijfer der voedingswaren op
181 t.o.V. de maand April 1940. Het algemeen indexcijfer der klein-
handelsprijzen was nog méér gestegen, ten gevolge van het oploopen
der prijzen van de meeste niet voor voeding bestemde goederen. Op
den vooravond van de bevrijding had het ongeveer den coëfficiënt 231
bereikt. De openbare diensten (watervoorziening, electriciteit, gas, ver-
voer) handhaafden hun prijzen practisch op het niveau van 10 Mei
1940.
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Niettegenstaande deze aanzienlijke stijging der kleinhandelsprijzen
waren de officieele kosten van levensonderhoud nimmer zoo laag
geweest, wat niet hoeft te verwonderen zoo men rekening houdt met de
klaarblijkende ontoereikendheid der rantsoenen. Deze omstandigheid
noopte evenwel een ieder een beroep te doen op den sluikhandel, welke
ondanks alle pogingen van de overheid, tot stand kwam, naast en als
aanvulling van de officieele markt.

De prijzen van den sluik-
handel lagen natuurlijk aanmer-
kelijk boven de officieele prij-
zen, zoodat de reëele kosten van
levensonderhoud uiterst hoog
waren.

Het indexcijfer der klein-
handelsprijzen voor voedings-
waren, berekend met in achtne-
mmg van de toebedeelde rant-
soenen en van de bijkomende
levensmiddelen, die tegen sluik-
handelsprijs moesten worden
aangekocht tot het bereiken van

Indexcijfers van de kleinhandelsprijzen
der voedingswaren (1)

Basismaand : April 1940 = 100
Bron : Statistiek van de Nationale Bank van België

Maand I HI4J2 I HI4:3 I 119441
Januari 646 002 003

Februari 6&5 849 8'95
Maart 600 846 90\5
April 004 8611 887
Mei 73'6 819 864
Juni 775 864 876
Juli 773 870 924
Augustus 789 8<117 939

September 793 88S 800
October 810 006 73'7
November 846 942 813
December 800 943 8176

(1) Gewogen volgens de verbruikte hoeveelheden
en met inachtneming van de sluikhandelsprijzen.

het normaal vooroorlogsche ver-
bruik, beliep aan het einde van de bezetting 939 t.O.V. de maand
April 1940.
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WIJZIGING DER STATUTEN

In den loop van de verslagperiode, d.w.z. de boekjaren 1940 tot
1944, werden verschillende wijzigingen aangebracht aan de statuten
van de Bank, in uitvoering van Begeeringsbesluiten, genomen eerst te
Londen en daarna te Brussel.

Daar ingevolge de besluitwet van 2 Februari 1940, slechts
één directeur van de Nationale Bank van België III onbezet
gebied verbleef en aldaar de machtenvan alle beheersorganen
van de Bank uitoefende, werd dit bezwaar uit den weg geruimd,
door een op 27 November 1941 n te Londen genomen hesluitwet.
waarbij aan den Minister van Financiën de macht wordt verleend,
directeuren te benoemen en te ontslaan. Het mandaat der aldus
benoemde directeuren moet vervallen na de eerste algemeene verga-
dering, die na de volledige bevrijding van het grondgebied gehouden
wordt.

Tot op dezen datum is het Directiecomité samengesteld nit de
directeuren die hun verblijf houden in de plaats waar de zetel van de
Bank is gevestigd, overeenkomstig het besluit van 15 Mei 1940
(Belgisch Staatsblad van 17 Mei 1940), alsmede uit den Gouverneur.
Deze laatste, te zamen met het Directiecomité, zijn de eenige beheers-
organen van de Bank Benevens zijn statutaire bevoegdheid, oefent het
Directiecomité ook de bevoegdheid uit van den Regentenraad en van
den Algemeenen Raad; de werking van den Regentenraad, van het
College der Censoren en van den Algemeenen Raad is geschorst.

Een algemeene vergadering moet samenkomen binnen de drie
maanden na de bevrijding van het grondgebied. De toepassing van de
art. 35, 41, 42, 45, 49, 57 en 82 der statuten alsmede van art. 28 van
het koninklijk besluit van 28 Augustus 1939, blijft geschorst tot aan de
hijeenkomst van deze vergadering.

Krachtens de te Londen uitgevaardigde besluitwet n' 5 van
1 Mei 1944 (") wordt de Koning gemachtigd de aan- en verkoopvoor-

(1) « Belgisch Staatsblad », Londen, 10> December 1941, bI. 274.
(2) « Belgisch Staatsblad », 5 September 1944, bI. 469.
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waarden van goud en buitenlandsche valuta vast te stellen en is de
Nationale Bank van België van haar verplichting ontheven een voor-
raad goud en buitenlandsche deviezen van ten minste 40 % harer
onmiddellijk opvraagbare verbintenissen te bezitten.

Terstond na de bevrijding werd bij besluitwet van 5 Septem-
ber 1944 C), het besluit van 27 November 1941 ingetrokken.
Verder wordt in bedoelde besluitwet voorzien, dat met het oog op de
vervulling van de nieuwe menigvuldige taken in verband met den
wederopbouw van 's lands economie, het Directiecomité van de
Nationale Bank zes directeuren in plaats van vier mag tellen.

In art. 3 wordt bepaald dat het mandaat van de fungeerende
directeuren, regenten en censoren ten einde loopt den dag na dezen
waarop de eerste algemeene vergadering wordt gehouden. Bedoelde
vergadering moet uiterlijk binnen de drie maanden na den datum van
bovengenoemd besluit bijeenkomen.

Ten slotte, overwegende dat het onmogelijk was het advies in te
winnen van den Hoogeren Raad voor Handel en Nijverheid, den Hooge-
ren Raad voor Ambachten en Neringen en den Hoogeren Landbouwraad
wordt, bij besluitwet van 18 October 1944 C) voorzien, dat als over-
gangsmaatregel, de drie regenten en de drie censoren die krachtens
art. 24 en 37 van het besluit van 24 Augustus 1939 door de algemeene
vergadering der aandeelhouders moeten verkozen worden, als volgt
dienen voorgedragen: een regent en een censor, op een door het Minis-
terie van Economische Zaken opgemaakte dubbele lijst; een regent en
een censor, op een door het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg
opgemaakte dubbele lijst; een regent en een censor, op een door het
Ministerie van Landbouwopgemaakte dubbele lijst.

De algemeene vergadering van 3 November 1944 werd bijeen-
geroepen ten einde uitspraak te doen over de wijzigingen, die krachtens
do, besluitwet n" 5 van 1 Mei 1944 en de besluitwet van 5 September
1944 aan de statuten dienden aangebracht.

De tekst der gewijzigde statuten werd goedgekeurd bij besluit van
elen Regent dd. 24 Januari 1945 en in het Staatsblad van 23 Februari
1945 bekendgemaakt.

(1) « Belgisch Staatsblad », m Seplclnber 1944, blz. 12'3.
(2) « Belgisch Staatsblad », Hl October 1944, blz. 580.
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BEHEER

De vijandelijke overval van het grondgebied op 10 Mei 1940,
beteekende voor de Bank het begin van een der moeilijkste perioden
uit haar geschiedenis.

Op 15 Mei 1940, besloot de Algemeene Raad op verzoek van
den Minister van Financiën, de noodige maatregelen te treffen, om
de Bank in staat te stellen haar monetaire functie verder te vervul-
len in dit deel van het grondgebied, dat niet door een vijandelijke
mogendheid bezet zou zijn, en zulks met het doel in de behoeften van de
Schatkist te voorzien en de taak van Staatskassier te blijven waarne-
men.

« Overeenkomstig het koninklijk besluit van 2 Februari 1940
betreffende het beheer in oorlogstijd van handelsvennootschappen of
van vennootschappen in handelsvorm wordt, voor den duur van den
oorlog, de maatschappelijke zetel van de Bank gevestigd in welke Bel-
gische of Buitenlandsche stad ook, waarheen de zetel van de Belgische
Regeering in feite mocht worden verplaatst.

» Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheid wordt het
beheer van de Bank verzekerd door de leden van het Directiecomité,
den Regentenraad en het College van Censoren die zich in de moge-
lijkheid bevinden op deze plaats te vergaderen en te beraadslagen.

» De bevoegdheid tot beheeren, besturen of beschikken van de
leden van het Directiecomité, den Regentenraad en het College van
Censoren die in andere plaatsen verblijven, wordt geschorst.

» De bevoegdheid van alwie, in welke hoedanigheid ook, het recht
heeft over de goederen of de rechten van de Bank te beschikken en
zich in een gebiedsdeel bevindt dat door een vijandelijke mogendheid
mocht bezet zijn, wordt geschorst. »
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Deze beslissingen werden ter kennis gebracht van den Minister
van Financiën die ze goedkeurde. Overeenkomstig alinea 2 van art. 1
der besluitwet van 2 Februari 1940, werden zij in het handelsregister
opgenomen en gepubliceerd in de bijlagen van het Staatsblad.

Op 15 Juli 1940 riep evenwel de heer Gouverneur JANSSENden
Algemeenen Raad bijeen om er de volgende verklaring af te leggen :

« Sedert den Fransch-Duitschen wapenstilstand is de repatrieering
der vermogens van de Bank die zich in het buitenland bevinden -
excl. het goud - in overweging kunnen genomen worden. Deze
repatrieering is sedert vorige week aan gang ; aan den heer Directeur
Adolphe BAUDEWYNS,den heer Inspecteur Hubert ANSIAUXen den
heer Regent Georges THEUNISwerden bewarende machten verleend, in
verband met de activa die in het buitenland zouden blijven en dus
buiten het bereik van het beheer der Bank zouden vallen.

» Onder deze omstandigheden is het gewenscht gebleken den
maatschappelijken zetel terug te Brussel te vestigen en de leden van
het Directiecomité en van de Raden, alsmede alle personen die een
aandeel hebben in het bestuur van de Bank, in hun normale bevoegd-
heid te herstellen.

» Na hierover met den Vice-Gouverneur beraadslaagd te hebben,
begaf de Gouverneur zich op 6 Juli 1940 naar Vichy ten einde de
goedkeuring te bekomen van den Minister van Financiën. Deze goed-
keuring werd verleend.

» Deze beslissing moet het mogelijk maken, de operatiën van de
Bank te hervatten, in de mate waarin zulks met den in België bestaan-
den toestand overeen te brengen is. »

De Algemeene Raad bekrachtigde deze beslissing voor zoover
zulks noodig was en constateerde bijgevolg de vernietiging van de
op 15 Mei 1940 genomen beslissing.

Dientengevolge was de directie van de aldus in haar functie her-
stelde Bank te Brussel uit de volgende leden samengesteld
de heeren Georges JANSSEN,Gouverneur, Jules INGENBLEEK, Vice-
Gouverneur, Albert GOFFIN, Directeur.

In de gewone algemeene vergadering der aandeelhoudersrid.
26 Augustus 1940 werd het mandaat van den heer Directeur Albert
GOFFIN, van de heeren Regenten André PELTZER, Léon BEKAERT en
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Clément SWOLFSverlengd, alsmede dit van de heeren Censoren Fernand
DUCHÈNE,Victor PAREIN en Joseph GEVAERT.

De heer Pierre BERGER werd door de algemeene vergadering van
23 December 1940 tot directeur verkozen in vervanging van wijlen
den heer Louis-Jean MAHIEU.

De heer Georges JANSSEN,Gouverneur van de Bank, overleed op
9 Juni 1941.

Bij besluit dd. 16 Juli 1941 van den Secretaris-generaal van het
Ministerie van Financiën werd de heer Directeur GOFFIN tot Zijn
opvolger benoemd.

De heer Jean VAN NIEUWENHUYSE,Secretaris van de Bank, werd
tot Directeur verkozen door de algemeene vergadering van 25 Augustus
1941 in vervanging van den heer GOFFIN.

In dezelfde algemeene vergadering werd het mandaat verlengd
van de heeren regenten Léopold FRATEUR en Gustave LAROCHE,alsme-
de dit der heeren censoren Jules VANDERSTEGEN,Alexandre THEUNISSENS,
Ernest JURIONen Maurice MOGIN.

Verder werd de heer Thomas BASYN,beheerder van de Bijbank te
Antwerpen, door den Algemeenen Raad aangesteld tot Secretaris.

lntusschen werd bij besluit van den Ministerraad dd. 27 Novem-
ber 1941 C) , de heer Georges THEUN1S,gewezen Eerste Minister en bui-
tengewoon Ambassadeur, tot de functie van Gouverneur van de Natio-
nale Bank van België geroepen.

Bij besluit van den heer Minister van Financiën, dd. Il December
1941 C), genomen in uitvoering van de besluitwet van 27 Novem-
ber 1941, werd de heer Hubert ANSIAUXtot directeur benoemd.

Bij ministerieel besluit dd. 18 December 1942 C), genomen in
uitvoering van dezelfde besluitwet dd. 27 November 1941, werd het
mandaat van den heer Adolphe BAUDEWYNS,dat op 31 December 1942
ten einde liep, met ingang van 1 Januari 1943 voor een nieuwen
termijn verlengd.

Deze mandaten van directeur eindigden na de eerste algemeene
vergadering, die na de algeheele bevrijding van het grondgebied
gehouden werd.

(1) «Belgisch Staatsblad », Londen, 10 December l'fMI, blz. 274.
(2) «Belgisch Staatsblad », Londen, li5 Januari 1942, blz. 5.
(3) «Belgisch Staatsblad », Londen, 31 December 1942., blz. 522.
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Op de te Brussel dd. 23 Februari 1942 gehouden vergadering,
antwoordde de heer GOFFIN op een hem gestelde vraag als volgt:

« Volgens de in de pers verschenen beknopte verslagen en de
geruchten in omloop, zou de heer GUTT o. m. verklaard hebben, dat,
krachtens het te Londen door de Regeering getroffen wetsbesluit, de
zetel van de Bank in deze stad zou overgeplaatst zijn. De machten der
in België functionneerende overheden zouden opgeheven zijn en het te
Londen opgerichte Directiecomité zou samengesteld zijn uit den heer
THEUNIS, Regent der Bank, benoèmd tot Gouverneur, den heer A. BAU-
DEWYNS,directeur en den heer ANSIAUX,inspecteur.

» Het is de Bank onbekend welke de feitelijke en rechterlijke
elementen zijn, waarop oorspronkelijk deze beslissing berust en zij is
hijgevolg niet bij machte met volle kennis van zaken een advies uit te
brengen. Deze maatregel doet ingewikkelde vraagstukken oprIJzen,
waarvan de behandeling niet in onze bevoegdheid ligt.

» Hoe dan ook, de Bank zou krachtens de wet van 2 Februari
1940 de bevoegdheden, die zij aan sommige in het buitenland verblij-
vende leden heeft toevertrouwd, niet kunnen verminderen noch uit-
breiden. Wat de organen van de Bank in België betreft, kunnen de
leden die er deel van uitmaken, slechts één houding aannemen: op hun
post blijven om, in gansch de mate van hun middelen, de belangen van
het land te verdedigen op monetair, economisch en financieel gebied,
belangen die ons bovenal aan het hart liggen en waaraan de bestuur-
ders van onze Instelling al hun krachten wijden in volkomen overeen-
stemming met de betrokken Secretarissen-generaal. »

Tijdens de algemeene vergadering van 31 Augustus 1942, legde
de heer GOFFIN nog de volgende verklaring af :

« De dagorde vermeldt slechts statutaire benoemingen.

» Volgens art. 82 der statuten, kiest de vergadering op de bij-
eenkomst van Augustus, de directeuren, de regenten en de censoren wier
mandaat in den IO<Jpvan het volgende halfjaar eindigt.

» Bewust geval slaat op de mandaten van de heeren A. BAUDE-
WYNS, directeur, Georges THEUNIS, Georges LALOUX en Albert
KREGLINGERregenten, Emiel VAN Dravorrr, Franz LOONTJENSen Albert
DEWANDRE, censoren.
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» Het Directiecomité, akkoord met den Regentenraad en den Alge-
meenen Raad, is van oordeel dat in de huidige omstandigheden, alleen
de mandaten waarvan de houders in België verblijven en in zooverre
deze bereid zijn hun kostbare medewerking aan de Nationale Bank van
België te blijven verzekeren, dienen hernieuwd te worden. Ten opzich-
te van de mandaten waarvan de houders in het buitenland verblijven,
stellen de leidende organen van de Bank U voor ze voorloopig vacant
te laten.

» Dienvolgens dienen de mandaten van de heeren Censoren VAN
DIEVOET, LOONTJENSen DEwANDnE hernieuwd te worden.

» Het Beheer der Bank zou bijgevolg verzekerd blijven door de
personen die dit beheer effectief uitoefenen en aldus gemeenschappe-
lijk de ervaring hebben verworven van de kiesche problema's, zooals
deze dag om dag bij het beheer van ons Instituut oprijzen.

» De statuten bepalen uitdrukkelijk dat het Directiecomité, in
principe minstens uit drie directeuren bestaat (inbegrepen de Vice-
Gouverneur) ; dit aantal zou behouden blijven; en wat de regenten
betreft wier aantal tijdelijk op vijf verminderd is, deze zouden in vol-
doende getalle blijven om aan den Regentenraad toe te laten geldig te
beraadslagen. »

Ingevolge dit voorstel werd het mandaat van de heeren
VAN DIEVOET, LOONTJENSen DEWANDREverlengd.

Op de algemeene vergadering van 15 Januari 1943 legde de
H. GOFFINde hierna volgende verklaring af :

« De dagorde van deze vergadering vermeldt de verkiezing van
twee directeuren, ter vervanging van de heeren Pierre BEnGEn en Jean
VANNIEUWENHUYSE,die ontslag hebben genomen.

» De pogingen, die de Belgische overheden sedert maanden heb-
ben gedaan om een aanpassing der algemeene lasten der bezetting te
bekomen, zijn U niet onbekend. Inzake clearing, deden zich in October
en November Il. toenemende moeilijkheden voor en op 19 November,
waren de heeren Pierre BERGEn en Jean VANNIEUWENHUYSEvan oor-
deel de uitoefening van hun mandaat niet meer te kunnen voortzetten.
Het afbreken der besprekingen werd echter door de verschillende
betrokken overheden ongelegen geacht en de onderhandelingen wor-
den voortgezet.

-46 -



» Niettegenstaande ons aandringen, hebben de ontslagnemende
directeuren niet gemeend op hun beslissing te kunnen terugkomen en
het is om deze reden, Mijne Heeren, dat gij vandaag verzocht wordt tot
zekere verkiezingen over te gaan, overeenkomstig art. 83 der statuten.

» Alvorens U de candidaten voor de openstaande plaatsen voor te
stellen, meen ik het gevoelen van gansch de vergadering uit te drukken,
met ons leedwezen te betuigen over het ontslag van de heeren Pierre
BERGEn en Jean VANNJEUWENHUYSE; ik houd er aan hulde te brengen
aan hun toewijding en hen te bedanken voor de gewaardeerde mede-
werking, die zij aan onze instelling hebben verleend. »

Op voorstel van het bestuur werd de heer François Cnxcoo aange-
duid om het mandaat van den heer Pierre BERGER, dat op 1 Januari
1945 ten einde loopt, en de heer Robert VANDEPUTTEom dat van den
heer Jean VANNIEUWENHUYSE,dat op 1 Januari 1947 ten einde loopt,
tc vervullen.

De heeren CRACCOen VANDEPVTTE verklaardon evenwel hun
mandaat slechts voor den beperkten tijd der buitengewone omstandig-
heden waarin het hen werd gegeven, te aanvaarden.

Op de algemeene vergadering van 30 Augustus 1943, werd over-
gegaan tot de verlenging van het mandaat van den heer Jules INGEN-
BLEEK, Directeur, van de heeren Clément SWOLFS, Léon BEKAERT,
André PELTZER, regenten, en van de heeren Fernand DUCHÈNEen Victor
PAREIN, censoren.

Ten slotte werden op de algemeene vergadering van 28 Augustus
1944 de mandaten van de hoeren Léopold FRATEUR en Gustave LARO-
CHE, regenten, verlengd, alsmede dit van de heeren Jules VANDERSTE-
GEN, Alexandre TUEUNTSSENS,Maurice MOGINen Ernest JURION, cen-
soren.

Spoedig na de bevrijding van het grondgebied vond op 3 Novem-
ber 1944 een algemeene vergadering plaats, in uitvoering van de op
5 September 1944 te Londen uitgevaardigde besluitwet, waarbij het
besluit van 27 November 1941 wordt ingetrokken en waarin tevens
bepaald wordt, dat het mandaat van de directeuren, regenten en cen-
soren in functie op het oogenblik van de uitvaardiging van bedoelde
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besluitwet, een einde zal nemen den dag na dezen waarop de eerste
algemeene vergadering zal bijeenkomen, die uiterlijk drie maanden na
den datum van deze besluitwet dient gehouden.

Tijdens deze vergadering gaf dû heer Gouverneur Tnnuxrs een
overzicht inzake het beheer van de Bank te Londen.

De algemeene vergadering ging dan over tot de statutaire
verkiezingen.

Werden tot directeur verkozen: de heeren Hubert. ANSIAUX,Adol-
phe BAUDEWYNS,Pierre BERGER, Franz DE VOGHEL, Léopold SMEERS,
.Jean Van NTEUWENHUYSE.

Tot regent: de heeren Léon BF.KAERT, Paul CHARLES, Charles
DE LAUSNAY,op voordracht van den Minister van Economische Zaken,
Henri DERAEDT, op voordracht van den Minister van Arbeid en Sociale
Voorzorg, Léopold FRATEUR, op voordracht van den Minister van Land-
bouw, en voorts de heeren Georges LALOUX, André HUYSSENS,André
PELTZER, Eugène VAN ROMPA.

Werden tot censor verkozen: de heeren Jean BRAT, op voordracht
van den Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, Albert DEWANDRE,
Fernand DUCIIÈNE, Ernest JURION, op voordracht van den Minister van
Landbouw, Franz LOONTJENS,Maurice MOGIN, op voordracht van den
Minister van Economische Zaken, en de heeren Victor PAHEIN, Léon
HIGo, Jules VANDERSTEGEN,Emile VAN DTEVOET.

Na op 4 November 1944, de eerste algemeene vergadering te
hebben voorgezeten, oordeelde de heer Gouverneur TIIEUNIS dat hij
zijn taak als geëindigd mocht beschouwen en stelde hij zijn mandaat,
waarmede hij op 27 November 1941 belast werd, ter beschikking van
den Regent. De heer Gouverneur TUEUNIShad er aan gehouden zijn
functie zonder bezoldiging en alleen in het ho oger belang van de Bank
en het land te vervullen.

Hij werd vervangen door den heer Maurice FRÈRE, Voorzitter van
de Bankcommissie, die bij besluit van den Regent van 4 November 1944
tot Gouverneur van de Nationale Bank van België werd benoemd.

Op denzelfden datum werd de heer Adolphe BAUDEWYNS aange-
duid tot Vice-Gouverneur, in vervanging van den heer INGENBLEEK,die
op 9 September was afgetreden.
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De heer Joseph VANHEURCK,Directeur-generaal van de Thesaurie
en Staatsschuld, werd aangeduid in hoedanigheid van Regeeringscom-
missaris in vervanging van den heer Léopold SMEERS,verkozen tot
Directeur der Bank.

Het beheer van de Bank houdt er aan, andermaal zijn erkentelijk-
heid uit te drukken voor de medewerking en gastvrijheid haar verleend
door de Banque de France in 1940 en door de Bank of England van
1940 tot 1944.

De Nationale Bank van België denkt met dankbaarheid terug aan
de door deze instellingen bewezen diensten, die den geest van samen-
werking en vertrouwen nog zullen verstevigen.
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PERSONEEL

Met diepe ontroering denken wij terug aan al degenen die onvoor-
waardelijk hun leven voor het Vaderland veil hadden en aldus
tot de overwinning van onze roemrijke Geallieerden hebben bijge-
dragen: de heer Henri PORTETELLE, klerk bij de Hoofdbank, onder-
luitenant bij de karabiniers-mitrailleurs, gevallen op het veld van eer
den 16 Mei 1940; de heer Joseph TEJRLINCK,inkasseerder, sergeant. van
de infanterie, gedood tijdens zijn wegvoering als krijgsgevangene den
30 Mei 1940; de heer Jean INGELs, klerk bij het agentschap Gent, ter
dood veroordeeld en gefusillieerd te Sint-Gillis den 20 October 1943 ;
de heer Emile WILLOCQ, kassier bij het agentschap te Aat, naar Duitsch-
land overgebracht en aldaar in gevangenschap den 28 Maart 1945 over-
leden.

De Bank had eveneens het overlijden te betreuren van den
heer Corneille THEUNIS,kassier bij het agentschap Tongeren, gedood in
den dienst tijdens een bombardement., alsmede van den heer Robert
GELUYCKENS,tijdelijk werkman bij de Drukkerij, vrijwilliger sedert
18 December 1944 en op 27 Maart 1945 door een mijn gedood.

De hiernavolgende leden van het personeel verbleven nog in Sep-
tember 1944 als krijgsgevangenen in Duitseliland : BOUWENS,Edmond,
kantoorjongen bij de Hoofdbank, BUSLAIN,René, klerk bij het agent-
schap Charleroi, COTEUR, Robert, inkasseerder bij de Hoofdbank,
DEwEz, Victor, hulpkassier bij het agentschap Charleroi, DEWIT,
Jean-Joseph, inkasseerder bij de Hoofdbank, FRESOM,René, inkasseer-
der bij de Hoofdbank, LOTIQUET,Ernest, inkasseerder bij het agentschap
Aat, MAHON,Jules, inkasseerder bij de Hoofdkas. PAULUIS, Alphonse,
klerk bij het agentschap Verviers, PLANCQ,Léandre, klerk bij de Hoofd-
bank, ROUBY, Joseph, klerk bij het agentschap Luik, VAN GOETHEM,
Albert, klerk bij het agentschap Charleroi, VERPOORTEN,Lucien, klerk
bij het agentschap Doornik.

-50-



Voorts werden nog leden van het personeel aangehouden en
weggevoerd, omdat zij weigerden gehoor te geven aan de oproeping
van de Werbestelle voor verplichten arbeid.

Werden door den vijand aangehouden en opgesloten als politieke
gevangenen: de heeren François CRACCO,inspecteur-generaal verkozen
tot directeur door de algemeene vergadering van 15 Januari 1943;
BAUWERAERTS,Jean, inkasseerder bij de Hoofdbank, BOECKMANS,
Charles, kantoorjongen bij de Hoofdbank, CLAES,Camille, arbeider bij
de Drukkerij, .JASPERS, Alphonse, boutefeu bij de Hoofdbank,
LAEMONT,Jean, afgevaardigde klerk bij het agentschap Ronse, MAES,
Charles, inkasseerder bij de Hoofdbank, MENTEN,Louis, inkasseerder
bij het agentschap Leuven, MUSSCHE,Robert, klerk bij het agentschap
Gent, PATER, Emile, tijdelijk teekenaar bij de Hoofdbank, ROELANDT,
Léon, tijdelijk bediende bij de Hoofdkas, SPRINGAEL, Raymond,
werkman bij de Drukkerij, VANDENEYNDE,Jules, werkman bij de
Drukkerij, VAN WEDDINGEN,Jean, bureelhoofd bij de Hoofdbank,
Mevr. WrSEMBERG,Marie, klerk bij de Hoofdbank.

Verderhad de Bank gedurende de jaren 1940 tot 1944 het afsterven
te betreuren van de heeren AGLAVE,Louis, bureelhoofd 2de klasse bij d~
Hoofdbank, overleden op 19 October 1942, BOLLEKENS,Robert, bureel-
hoofd 1ste klasse bij de Hoofdbank, overleden op 16 November 1940,
BOTJQUETTE,Hubert, inkasseerder bij het agentschap Luik, overleden op
17 Augustus 1942, BOURGEOIS,Jules, inkasseerder bij het agentschap
Mechelen, overleden op 15 Januari 1943, CHARLIER,François, inspec-
teur-generaal bij de Hoofdbank, overleden op 25 November 1940,
DE BACKER,Maurice, inkasseerder bij de Hoofdbank, overleden op
15 September 1942, DE GROOTE, Octave, hulpinkasseerder bij het
agentschap Gent, overleden op 25 Mei 1940, DE KNOP,William, agent
te Sint-Niklaas, overleden op 12 September 1941, DE-LCOURT,Léopold,
inkasseerder b.-k. bij de Hoofdbank, overleden op 26 Maart 1940,
DEMEY,Emile, hulpklerk bij de Bijbank te Antwerpen, overleden op
18 November 1943, DETAILLE,Gustave, bureelhoofd 2de klasse P.T., bij
de Hoofdbank, overleden op 6 Juni 1941, DEWEZ,Jules, hulpkassier bij
het agentschap Charleroi, overleden op 14 December 1944, DOUTREWE,
François, hnlpinkasseerder bij het agentschap Luik, overleden op
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7 Januari 1941, FIVEZ,Simon, hulpklerk bij de Hoofdbank, overleden
op 15 December 1943, GANTY,Evariste, bureelhoofd 2de klasse, P.T.
bij de Hoofdbank, overleden op 29 Juni 1943, GERIN,Octave, hulpklerk
bij de Hoofdbank, overleden op 22 Mei 1941, GIOT, Omer, brigadier-
inkasseerder bij de Hoofdbank, overleden op 15 Mei 1941, GOOSSENS,
Victor, kantoorjongen bij de Hoofdbank, overleden op 17 Mei 1944,
GRAULS,Théophile, inkasseerder bij het agentschap Hasselt, overleden
op 10 Juni 1940, HELAERTS,Théodore, klerk bij het agentschap Nijvel,
overleden op 10 December 1941, HENUSET,Raoul, klerk bij het agent-
schap Charleroi, overleden op 13 Januari 1941, HOSCHET,Charles,
kassier bij het agentschap Leuven, overleden op 12 Mei 1944, LAMAIRE,
Gilbert, klerk bij het agentschap Gent, overleden op 2 Januari 1944,
LOUIS,Jean, klerk bij het agentschap Luik, overleden op 30 October
1942, MAENHOUT,Emile, portier bij het agentschap Gent, overleden op
13 October 1941, MARECHAL,Auguste, bureelhoofd 2de klasse, P.T. bij
de Hoofdbank, overleden op 10 Februari 1943, ORBECQ, Léon,
inspecteur-generaal bij de Hoofdbank, overleden op 25 November 1944,
RINCHARD, Fernand, hoofdkassier bij het agentschap Charleroi,
overleden op 18 Maart 1941, SCHELFHOUT,Georges, hulpklerk bij de
Hoofdbank, overleden op 30 April 1944, SCHEPERS, Pierre, klerk-
inkasseerder bij het agentschap Tongeren, overleden op 26 September
1944, SCHEYVEN,Albert, agent te Brugge, overleden op 14 Maart 1940,
SCHOOF",François, hulpklerk bij de Hoofdbank, overleden op 4 Septem-
ber 1941, SIBILLE,Théophile, agent te Gent, overleden op 8 Juni 1941,
TASTENHOYE,Pierre, conducteur der biljetten bij de Hoofdbank, over-
leden op 5 Maart 1940, VANACHTER,Clément, hulpklerk bij de Hoofd-
bank, overleden op 25 Mei 1940, VANDENPLAS,Théophile, hulpklerk
bij de Hoofdbank, overleden op 9 September 1943, VERBIST,Joseph,
hulpklerk bij de Hoofdbank, overleden op 2 Juni 1942, VERELST,
Théophile, klerk bij het agentschap Mechelen, overleden op 7 October
1940, WILLEMS,François, bureelhoofd rte klasse P.T. bij de Hoofdbank,
overleden op 30 April 1943, WILLEMS,Jean, hulpklerk bij de Hoofd-
bank, overleden op 21 Mei 1944, WOUTERS,Victor, brigadier-inkas-
seerder bij de Hoofdbank, overleden op 2 Maart 1944.
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Gedurende de bezetting heeft de Bank er in de mate van het moge-
liijke naar gestreefd, den materieelen nood van de leden van haar per-
soneel te lenigen.

Ondanks de belemmeringen vanwege de bezettingsmacht, heeft zij
alles in het werk gesteld om bijkomende vergoedingen toe te kennen
aan het personeel. Na de bevrijding heeft zij afgezien van het terugbe-
talen der aldus tijdens den oorlog toegestane voorschotten. De Bank
zorgde bovendien voor de bedeeling van eetmalen, voedingsmiddelen,
kleederen, artsenijen en vitamine-producten, voor de regeling der kos-
ten van verblijf op den buiten van de kinderen van het personeel,
voor de verzending van pakketten naar de krijgsgevangenen. Verder
werd een medica-socialen dienst ingericht met de vereischte installaties,

Het Beheer houdt er aan met nadruk te getuigen, dat het personeel
wegens zijn ijver en zijn moedige houding, deze voordeelen ruim-
schoots verdiende. Bovendien drukt het hierbij zijn voldoening uit,
voor de nauwgezetheid waarmede het personeel zich heeft gekweten
van de belangrijke taken, die verband houden met de toepassing der
maatregelen voorzien in de financieele besluiten die onmiddellijk na
'5 lands bevrijding werden getroffen, met het oog op de uitvoering van
het breed opgezette regeeringsplan tot monetaire saneering .
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BALANSEN EN WINST- EN VERLIESREKENINGEN
OVER DE BOE:KJAREN 1940 TOT 1944

De mededeeling aan de algemeene vergadering van 24 Fehruari
1941 gedaan door den Heel' Gouverneur JANSSEN,in naam van den
Regentenraad, vermeld dat overeenkomstig art. 60 en 83 van de sta-
tuten, de Gouverneur verslag uitbrengt aan de algemeene vergadering
van Februari over de verrichtingen van het boekjaar.

« De traditie getrouw, bestaat dit verslag uit een beschrijving van
de bedrijvigheid van de Bank in verband met de economische ontwik-
keling van het land. In de huidige omstandigheden, die zulke diepe
inwerking hebben op België, is de Regentenraad van meening geweest
dat dergelijke synthesis voorbarig en bijgevolg gewaagd zou zijn.

» Over de verrichtingen van het jaar, geven de balansen en winst-
en verliesrekeningen per 25 Juni en 25 December 1940 een geheel
volledig beeld. Deze documenten spreken voor zichzelf en schijnen
geen anderen commentaar te vergen, dan dezen gedaan ter gele-
genheid van hun publicatie : zij werden opgemaakt onder dit voorbe-
houd, dat zekere verrichtingen van inventaris en contrôle noodge-
dwongen moeten verdaagd worden; in feite, zijn zij eerder boekhoud-
kundige weergaven van den toestand en resultaatrekeningen, dan
eigenlijke balansen en winst- en verliesrekeningen. »

Een gelijkaardige mededeeling werd naderhand onder hetzelfde
voorbehoud in iedere algemeene vergadering in naam van den Regen-
tenraad gedaan.
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Bovendien ging aan de balansen per 25 Juni en per 25 December
van de jaren 1940 tot 1944 volgende verklaring vooraf, welke een
gelijkaardig voorbehoud bevat :

« Krachtens de organieke wet en de statuten der Nationale Bank
"an België, heeft de Bank om de zes maanden een balans en een verlies-
en winstrekening op te maken. Ofschoon de facto de omstandigheden
waarin de Nationale Bank van Belgiëzich op 25 Juni 1940 bevond, van
dien aard waren, dat het klaarblijkelijk niet mogelijk was onder nor-
male voorwaarden het opmaken van gezegde documenten ter hand te
nemen, is het beheer der Nationale Bank van België de meening toege-
daan, dat ze zich aan de ho oger bedoelde voorschriften niet kan ont-
trekken. Volgende bescheiden zijn dus opgemaakt onder dit voorbe-
houd, dat de verrichtingen van inventaris en contrôle noodgedwongen
moeten verdaagd worden. In feite zijn ze dus meer een boekhoud-
kundige weergave van den toestand en een resultaatrekening dan een
p,igenlij]œ balans en een verlies- en winstrekening. »

Bij besluitwet van 23 December 1944 C), werd de Nationale Bank,
voor den duur van de vijandelijke bezetting ontslagen van de ver-
plichting de semestrieele balansen en winst- en verliesrekeningen op te
maken en te publiceeren, zooals voorzien in art. 31 van het koninklijk
besluit van 24 Augustus 1939 en in art. 41 van haar statuten .

. Voor de periode waarvan sprake, is de Nationale Bank, luidens
bovengenoemd besluit er toe gehouden alleen de op 25 December afge-
sloten jaarbalansen over de boekjaren 1940 tot 1944 op te maken en
te publiceeren.

De hierna volgende jaarbalansen en verlies- en winstrekeningen
werden opgemaakt aan de hand van deze, welke door het beheer van
de Bank te Brussel werden samengesteld. Zij werden alleen bijgewerkt
in de mate waarin zulks door de versmelting van de boekhouding der
Bank te Brussel en te Londen, alsmede door het opmaken van jaar-
balansen in plaats van semestrieele balansen, vereischt was.

Bij de publicatie, overeenkomstig de besluitwet van 23 December
1944, van de volledige balansen aangaande de oorlogsperiode, wil het

(1) « Belgisch Staatsblad » van 31 December 1'9~4, blz. 1'7'63.
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beheer van de Bank er op wijzen, dat hierdoor slechts de beschikkingen
van art. 35 van de statuten en van art. 77 van de samengeordende wetten
op de handelsvennootschappen worden nageleefd.

Bij de uitvoering van deze verplichting ligt het niet in zijn
bedoeling een oordeel te uiten over het beleid van de Bank tijdens de
bezetting.

Alleen de financieele resultaten van de beschouwde periode
worden door deze balanscijfers weergegeven. In verband met de vor-
dering van de Nationale Bank op de Emissiebank te Brussel, legt het
Beheer er nochtans den nadruk op, dat het hem niet mogelijk was over
te gaan tot nazicht en schatting van deze vordering, dewelke aldus in
de balans voor haar boekwaarde werd opgenomen. Zulks zal pas kunnen
gedaan worden nadat de administratieve en gerechtelijlœ onderzoeken
die thans bij de Emissiebank aan den gang zijn, zullen geëindigd en de
conclusies er van gekend zijn.

Om deze reden werd het saldo van de winst- en verliesrekening
per 25 December 1944 andermaalovergebracht op de gezamenlijke
rekening van de uitgestelde inventarisoperatiën.
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ONTLEDING DER BALANSEN
EN DER WINST- EN VERLIESREKENINGEN

VAN 25 DECEMBER 1940 TOT 25 DECEMBER 1943

Voorloopige staten gepubliceerd tijdens de vijandelijke bezetting
en definitieve staten opgemaakt sedert de bevrijding van het land

In de hierna volgende commentaren zijn twee reeksen inlichtingen
naast elkaar gesteld : de eerste geeft de bedragen aan die op de voor-
loopige staten per 25 December van ieder jaar voorkomen en
gedurende de bezetting in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden,
de tweede de bedragen der definitieve balansen na samensmelting der
boekingen van Brussel en van Londen.

ACTIVA

In de balans per 25 December 1939, waren het goud en de Goudvoorraall

buitenlandsche deviezen gegroepeerd onder één rubriek « Goud en
deviezen ». In het totaal bedrag, hetzij fr. 21.131.538.921,81, was het
goud voor fr. 21..072.151.354,10 begrepen en de buitenlandsche
deviezen voor een tegenwaarde van fr. 59.387.567,71.

In de balansen van 25 December 1940 tot 1943 staat nog alleen
de goudvoorraad vermeld. De deviezen komen sedertdien afzonderlijk
op de balans voor onder de benaming cc Vorderingen in vreemde munt ».
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In de voorloopige tijdens de bezetting gepubliceerde staten, stond
de goudvoorraad steeds ongewijzigd geboekt voor .een bedrag groot
fr. 21.654.737.059,27, te weten

Goud in het buitenland
Reserve bij de « Banque de France »
Goud in België

fr. 21.088.767.265,65
fr. 557.780.204,20
fr. 8.189.589,42
fr. 21.654.737.059,27

Aan de hand van de definitieve staten kunnen de schommelingen
van onzen goudvoorraad nagegaan worden:

-
Goud in het buitenland

aan de Engelsche Reserve bij de
Gezamenlijkeper Z5 Deo. regeering geleend Banque de France Goud in België

Goud in depot op vordering aangelegd
goudvoorraad

van de Belgische
regeering

(franken)
1939 20.997.771.214,75 - - 74.380.139,35 21.072.151.354,10
1940 21.074.888.129,35 - 557.780.204,20 8.189.589,42 21.640.857.922,97
1941 17.916.337.497,80 3.097.300.163,15 557.780.204,20 8.189.589,42 21.579.607.454,57

1942 17.915.872.646,07 3.097.300.163,15 557.780.204,20 8.189.589,42 21.579.142.602,84

1943 21.013.172.809,22 - 557.780.204,20 8.189.589,42 21.579.142.602,84

De in 1940 vastgestelde vermeerdering van den goudvoorraad,
ongeveer fr. 568.706.000,- is het gevolg, per saldo, der hieronder
vermelde verrichtingen : aan den eenen kant, de goudaankoopen tijdens
de periode Januari-Mei 1940, ten beloope van fr. 1.987.802.000,-;
en aan den anderen kant, de goudverkoopen ten bedrage van ongeveer
fr. 1.419.096.000,- aan de « Banque de France », ten einde de noodige
Fransche bankbiljetten te verwerven voor de omwisselingen van
Belgische bankbiljetten aan de vluchtelingen.

Ten overstaan van de voorloopige staten zijn de verminderingen
van het goud in depot in het buitenland toe te schrijven aan :

1") de omwisseling van Belgische bankbiljetten in Engeland;

2°) de betalingen in het buitenland voor rekening van de Belgische
Schatkist in den loop van het jaar 1940. Van 1941 af werden de

- 58-



betalingen van de Schatkist in het buitenland gedaan dool' middel van
deviezen dool' de Kolonie verstrekt.

Deze verminderingen werden gereduceerd dool' een goudopneming
tel' vereffening van een termijnverrichting groot £ 350.000
(of Bfr. 35.700.000) die van 1940 tot 1943 in de voorloopige staten
onder de orderekeningen voorkomt.

Het bedrag dat onder deze rubriek in de balans per 25 December
1940 voorkomt, hetzij fr. 452.481.026,70 bleef onveranderd in de
balansen voor de jaren 1941 tot 1943.

Het vertegenwoordigde het saldo der Belgische biljetten die in
Mei en Juni 1940 aan Belgische vluchtelingen omgewisseld werden en
door de (( Banque de France» onder de Duitsche bezetting niet konden
overgemaakt worden; deze biljetten werden einde 1944 aan de Bank
afgeleverd.

De bedragen onder deze rubriek vertegenwoordigen de tegen-
waarde van buitenlandsche deviezen, die bij correspondentan van de
Bank in het buitenland werden gedeponeerd.

In de balans per 25 December 1939 waren deze waarden begrepen
in de rubriek (( Goud en deviezen ».

Verder komt in de balans per 25 December 1940, onder de rubriek
« Heichskreditkasse », een bedrag voor groot fr. 952.169,25 in verband
met onze vordering in marken op deze instelling, en die in April 1941
~?"esaldeerdwerd.

Ons bezit aan bui tenlandsoho deviezen vertoont volgende
evolutie :

Voorloopige staten Definitieve balansen
per

25 Dec. Buitenlandsche I Reichskreditkasse Buitenlandsche . I Reichskreditkassecorrespondenten correspondenten

(franken)
1939 59.387.567,71 - 59.387.567,71 -

1940 56.498.103,80 952.169,25 20.048.748,25 952.169,25
1941 44.989.512,30 - 9.621.997,60 -
1942 45.047.095,95 - 19.312.796,35 -
1943 45.937.278,38 - 46.069.362,08 -
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Bultenlandsche
bankbiljetten
en specie

Emissiebank
te Brussel

De vermindering die in de definitieve balans van 1940 wordt
vastgesteld is hoofdzakelijk toe te schrijven aan den termijn-
verkoop van £ 350.000.

a) Reichskreditkassenscheine.

Deze post vertegenwoordigt de tegenwaarde in Belgische franken
van door den bezetter uitgegeven Reichskreditkassenscheine in het
bezit der Bank, alsmede van Duitsche metalen munten, waarden welke
naderhand door de Emissiebank te Brussel werden overgenomen.

b) Andere.

Het geldt hier de tegenwaarde der buitenlandsche specie en
biljetten in het bezit van de Bank, andere dan de munten waarvan hier-
boven sprake.

Deze deviezen werden met ingang van 25 December 1942 in de
rubriek « Vorderingen in vreemde munt » opgenomen.

BUITENLANDSCHE BANKBILJETTEN EN SPECIE

(franken)
per

25' Dec.
Begrepen in de vorderingen

in vreemde muntReicbskreditkassenscbeine Andere

1939
1940
1941
1942
1943

37.559,36
5.736,18
5.181,08

1.112.999.716,55
143.378.620,61

52.276,93
893.515,38

De vordering van de Nationale Bank van België op de Emissiebank
te Brussel komt voor zoowel op de voorloopige als op de definitieve sta-
ten voor de hierna volgende bedragen:

per
25 Dec.

Vordering
op de Emissiebank te Brussel

(franken)

1.880.849.198,57
10.679.953.776,28
26.497.269.667,14
49.287.601.954,37

1940
1941
1942
1943
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a) Binnenlandsche wissels en chèques.

In de balans per 25 December 1939 waren onder eenzelfde bena-
ming begrepen het handelspapier, de gedisconteerde coupons alsmede
het crediet aan den Staat en aan publiekrechtelijke instellingen in vorm
van disconto van kortloopende overheidsfondsen.

Sedert 25 December 1940 zijn laatstgenoemde verrichtingen
gescheiden van die betreffende het particuliero bedrijfsleven.

De definitieve balansen vermelden voor het crediet aan het parti-
culiere bedrijfsleven dezelfde cijfers als de voorloopige staten.

b) Buitenlandsche wissels en chèques.

In de balans per 25 December 1939 kwamen deze bestanddeelen
onder een speciale rubriek « Wissels op het buitenland» voor.

In onderstaande tabel kan met ingang van 25 December 1942 een
vermindering worden vastgesteld ten overstaan van de cijfers der voor-
loopige staten. Zij stemt overeen met de buitenlandsche wissels, die door
onze correspondenten geïnd en gedeeltelijk in Belgische biljetten
vereffend werden.

DUrl'ENLANDSCHE WISSELS EN CHEQUES.

per 25 Dec. Voorloopige staten Definitieve balansen

1939
1940
1941
1942
1943

(franken)

18.497.204,55
10.758.591,04 10.758.591,04
7.290.034,53 7.290.034,53
6.012.666,55 5.278.407,10
5.960.638,80 5.226.379,35

c) Voorschotten en beleeningen.

Deze verrichtingen kwamen voor in de balans per 25 December
1939 onder de rubriek « Voorschotten op overheidsfondsen ».
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Volgens de definitieve balansen, gaf het eredief door de Bank aan
het particuliere bedrijfsleven verleend, volgend verloop te zien :

per 25 Dec. Binnenlandsche I Buitenlandsche I Voorschotten Totaal bedragwissels en chèques wissels en chèques en beleeningen

(franken)
1939 1.770.642.338,90 18.497.204,55 1.042.129.998,11 2.831.269.541,56
1940 950.100.231,99 10.758.591,04 206.076.557,66 1.166.935.380,69
1941 647.198.592,15 7.290.034,53 165.4 70.536,61 819.959.163,29
1942 637.143.158,97 5.278.407,10 99.113.968,85 741.535.534,92
1943 716.086.224,30 5.226.379,35 141.925.112,77 863.237.716,42

Oredlet
aan den Staat
en de Openbare
lichamen

a) Pasmunt en postchèques.

De voorloopige en de definitieve staten kunnen als volgt verge-
leken worden :.

per
25 Dec. Voorloopige staten Definitieve balansen

1939
1940
1941
1942
1943

(franken)

208.547.982,17
144.284.774,58 144.284.774,58
203.617.796,77 203.617.796,77
177.908.579,61 179.784.046,61
202.912.852,48 205.590.744,48

Oorzaak van de stijging sedert 1942 is de omwisseling van
Belgische munten te Londen.

Bovenstaande definitieve bedragen zijn als volgt samengesteld :

I

____ ~ __ ""e ......

per
Tegoed

Zilvergeld Pasmunt Schatkistbiljetten op postchèque- Totaal bedrag
251Dec. rekening

1939 76.753.452,60 65.261. 750,42 65.642.735,- 890.044,15 208.547.982,17

1940 13.102.687,60 53.684.535,73 71.716.035,- 5.781.516,25 144.284.774,58

1941 8.627.130,85 69.483.689,67 125.343.515,- 163.461,25 203.617.796,77

1942 8.762.197,85 8.398.243,54 160.820.022,- 1.803.583,22 179.784.046,61

1943 9.447.879,85 53.815.472,04 136.752.097,- 5.575.295,59 205.590.744,48

b) Kortloopende overheidsfondsen door de Belgische Schatkist uitge-
geven of door haar gewaarborgd.

Krachtens art. Il, 30, der Organieke 'iVet en art. 17, 3°, der
statuten, is de Bank gemachtigd effecten op korten of halflangen
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termijn, uitgegeven of gewaarborgd door den Belgischen Staat, de
Kolonie, het Groothertogdom Luxemburg, of uitgegeven door lichamen
waarvan de verbintenissen door den Belgischen Staat worden gewaar-
borgd, te disconteeren, aan te koopen en over te dragen.

De krachtens deze bepalingen in de portefeuille van de Bank
voorkomende waarden staan onder bovengenoemde rubriek geboekt.

Zij zijn als volgt ingedeeld :

KORTLOOPENDE OVERHEIDSFONDSEN (1)

per Uitgegeven door de Gewaarborgd door de
25 Dec. Belgische Schatkist Belgische Schatkist Totaalbedrag

19:39 2.978.500.000 80.000.000 3.058.500.000
1940 2.282.437.700 180.000.000 2.462.437.700
1941 323.222.000 200.000.000 523.222.000
1942 124.428.000 124.428.000
1943 1.006.000 1.006.000

c) Vorderingen op den Staat.

1. - Bon van de Belgische Schatkist (wet van 27 December 1930).

Krachtens de overeenkomst van 4 April 1935 tusschen den Staat
en de Bank beloopt het saldo van de schuld van den Staat, uit hoofde
van de intrekking van het Duitsch geld in 1918, fr. 500.000.000,-
vertegenwoordigd door een bon van de Belgische Schatkist, waarop
vóór 31 December 1952 geen afschrijvingen dienen toegepast.

2. - Schu.ldbrief van de Belgische Schatkist (wet van 19 Juli 1932).
Deze rekening vertoont volgend verloop :

per -------- ---.----;,----------

I 10 % IInter~sten van het ~aldo Buitengewone
op overheIdsfondsen der uit te keeren winst afschrijving~--------~--------

Bedragen
van de balansen
na afschrijving

Bedragen besteed aan afschrijving gedurende het jaar

25 Dec.

1939 195.317.297,24 23.521.960,- 3.197.363,68

1940 171.795.337,24 23.521.960,-

1941 148.273.377,24 23.521.960,-

1942 124.751.417,24 23.521.960,-

1943 61. 763. 701,24 19.619.067,85 43.368.648,15

(1) Er is geen verschil tusschen de bedragen der voorloopige staten en der definitieve balansen.
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Op grond van de overeenkomst van 27 Juli 1932 tusschen den Staat
en de Bank, werd van 1940 tot 1943 de opbrengst der intresten op over-
heidsfondsen, verworven ingevolge gezegde overeenkomst, jaarlijks aan
dedelging van dezen schuldbrief besteed. De winst die in 1943 op den
verkoop van 4 % obligaties der Geünificeerde schuld 2de reeks werd
verwezenlijkt, hetzij fr. 43.368.648,15, werd aangewend tot afschrij-
ving van den schuldbrief n. Daar de bedrijfsresultaten over de
beschouwde boekjaren overgeboekt werden op de rekening : « Uitge-
stelde inventarisoperatiën » werd van 1940 tot 1943 tot geen enkele
delging door afneming op de winst overgegaan.

3. - Besluitwet van 10 Mei 1940.
De besluitwet van 10 Mei 1940 voorziet dat voor de verwezenlij-

king van haar bevoegdheid om leeningen aan te gaan, de Regeering
gemachtigd is alle overeenkomsten met de Nationale Bank van België
te sluiten. Binnen de perken van de overeenkomsten die hiertoe
met de Regeering werden afgesloten, is de Bank door geen enkele der
beperkende voorwaarden van het koninklijk besluit n' 29 van 24 Augus-
tus 1939, betreffende de bedrijvigheid, de inrichting en de bevoegd-
heden van de Nationale Bank van België, verbonden.

In uitvoering van deze besluitwet kwamen tusschen de Bank en
den Staat verschillende overeenkomsten tot stand.

Te Brussel:
a) Overeenkomst van 12 Mei 1940, waarbij de grens der aan den

Staat verleende voorschotten in vorm van kortloopende Schatkistcerti-
ficaten, ter bestrijding van zijn algemeene behoeften, op 5 milliard
frank wordt vastgesteld;

b) Overeenkomst van 4 September 1941, waarbij de Bank aan-
vaardt, schatkistcertificaten uitgegeven voor de betaling der bezettings-
kosten, te disconteeren, voor zoover het bedrag dezer certificaten, in
het bezit van de Bank, de 10 milliard frank niet overschrijdt. Deze grens
werd den 16 Februari op 15 milliard en den 16 December 1942 op
20 milliard frank gebracht.

Te Londen:
a) Overeenkomst van 15 Mei 1942, waarbij voor de dekking van

de behoeften der Schatkist, de Bank aanvaardt Schatkistcertificaten te
disconteeren ten beloope van fr. 100 millioen;

(1) Zie blz. 66.
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VORDERINGEN OP DEN STAAT. - BESLUITWET VAN 10 MEI 1940.

b) Overeenkomst van 25 Januari 191,3, betreffende een speciaal
voorschot aan de Schatkist, om deze toe te laten de voorschotten terug
te betalen haar te Londen door de Bank van Belgisch Congo verstrekt.
Dit voorschot is immer beschikbaar en staat in de balans per
25 December 1943 op de passiefzijde voor een zelfde bedrag inge-
schreven als op de actiefzijde;

c) Overeenkomst van 31 Juli 1943. Krachtens de bepalingen dezer
overeenkomst werden in 1943, fr. 657.500.000,- schatkistcertificaten
uitgegeven en aan de Bank overhandigd als tegenwaarde van de
Belgische bankbiljetten die aan de Britsche Thesaurie werden geleverd
om de onderhoudskosten van het Geallieerd expeditiekorps op Belgisch
grondgebied te dekken.

Hieronder de tabel der verschillende voorschotten aan de
Schatkist:

per Overeenkomst Overeenkomst Overeenkomst Overeenkomst Overeenkomst
van 15 Mei 194/2 van \?i5· Januari 1943 van 311Juli 1'943 Totaal bedrag

25' Dec. van 12 Mei IWO van 4' Sept. 1'\MI
(1) (1) (1)

(franken)

1940 5.000.000.000 - - - - 5.000.000.000
1941 5.000.000.000 7.580.000.000 - - - 12.580.000.000
1942 5.000.000.000 12.348.702.500 100.000.000 - - 17.448. 702.500
1943 5.000.000.000 5.330.000.000 100.000.000 3.000.000.000 657.500.000 14.087.500.000

De gezamenlijke vorderingen op den Staat blijken uit de hierna
volgende cijfergegevens van de definitieve balansen :

Bon van de Schuldbrief van de Scha tkistcertifica tenper Belgische Schatkist Belgische Schatkist (Besluitwet van Totaal bedrag
25' Dec. (wet van (wet )Van

1{) Mei 194()i)
27 December Io930) 19 Juli lm»

(franken)

1939 500.000.000 195.317.297,24 - 695.317.297,24
1940 500.000.000 171.795.337,24 5.000.000.000 5.671.795.337,24
1941 500.000.'000 148.273.377,24 12.580.000.000 13.228.273.377,24
1942 500.000.000 124.751.417,24 17.448.702.500 18.073.453.917,24
1943 500.000.000 61. 763. 701,24 14.087.500.000 14.649.263.701,24

,

(1) Deze gegevens komen niet op de voorloopige staten voor.
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Overheidsfondsen a) Overheidsfondsen verworven krachtene de overeenkomst van
27 Juli 1932, in uitvoering van de wet van 19 Juli 1932.

Ingevolge art. 3, § 2, van die overeenkomst zijn deze waarden
op de balansen per 25 December geboekt voor hun aankoopprijs.

Met het acccoord van het Ministerie van Financiën, werden
deze overheidsfondsen in Maart en April 1943 te gelde gemaakt, daar
zulks in verband met het volume van den biljettenomloop en den stand
van de Staatsfondsenmarkt op dat oogenblik gewenscht was C). Zij
werden vervangen door een 3 1/2 % schatkistcertificaat groot
fr. 550.000.000, op 5 jaar. De intresten van dit certificaat zullen aange-
wend worden, tot delging van den door. den Staat overhandigden
schuldbrief om het verlies wegens de waardevermindering van het pond
te dekken. Eenmaal de delging geëindigd, zal tusschen de Bank en den
Staat een overeenkomst worden afgesloten op grond van art. 4 van de

.overeenkomst van 27 Juli 1932.

b) Overheidsfondsen verworven krachtens de statuten.
Deze waarden werden verworven overeenkomstig art. 17 (9°),

18 en 21 der statuten.
Ter oorzake van de stijging der beursnoteeringen werd de afschrij-

ving, groot fr. 64.195.221,79 van 25 December 1939 tegengeboekt op
25 December 1941, zooals blijkt uit de winst- en verliesrekening van
dien datum.

De overheidsfondsen zijn zoowel in de definitieve balansen als in
de voorloopige staten voor de hierna volgende bedragen opgenomen :

OVERHEIDSFONDSBN

per
M Dec.

Verworven krachtens
de 'overeenkomst
van 27 Juli 19\32

Verworven krachtens
de statuten
(franken)

856.481.341,20
1.268.735.051,35
1.901.296.867,44
1.359.854.384,44
1.385.899.890,61

Totaal bedrag

1939
1940
1941
1942
1943

549.989.919,50
549.989.919,50
549.989.919,50
549.989.919,50
550.000.000,-

1.406.471.260,70
1.818.724.970,85
2.451.286.786,94
1.909.844.303,94
1.935.899.890,61

(1) Zie blz. 64.
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De definitieve balansen vertoonen dezelfde cijfers als de voor-
loopige staten,

per '215,Dec.

1939
1940
1941
1942
1943

(franken)

160.000.000
152.835.000
152.835.000
152.835.000
152.835.000

De III 1940 vastgestelde vermindering vertegenwoordigt de
waarde van de schade aan gebouwen, materieel en meubelen door
oorlogshandelingen in 1940 veroorzaakt, hetzij fr. 6.650.000 voor
gebouwen en fr. 515.000 voor materieel en meubelen.

Onder deze rubriek zijn, voor memorie, de waarden opgenomen,
die wegens de onzekerheid omtrent den datum en het oogenblik van
hun verzilvering, niet als tegenwaarde van de verbintenissen op zicht
van de Bank kunnen worden aangewend.

per 2:5' Dec. Voorloopige staten Definitieve balansen

1939
1940
1941
1942
1943

34.995.586,88
58.957.633,95 55.558.157,85
75.051.567,13 61.988.768,03
67.818.107,90 46.079.451,17
70.957.208,54 43.834.198,06

In onderstaande tabel vindt mon het detail der overgangsreke-
ningen op de actiefzijde.

Fiscale

Voorraden
en postzegels, Beheer

Te ontvangen gedeponeerde der Domeinen;
per voor aanmaak intresten op waarborgen, verkoopprijs Totaal bedrag

25 Dec. van biljetten overheidsfondsen te recu pereeren van een
en drukwerken boekjes met onroerend goed

gezegelde chèques

1939 2.885.042,85 31.342.159,84 118.384,19 650.000,- 34.995.586,88
Diverse

niet vereffende
voorschotten

1940 2.443.769,84 45.941.996,18 25.656,60 7.146.735,23 55.558.157,85
1941 4.981. 731,90 47.154.661,58 48.879,05 9.803.495,50 61.988.768,03
1942 4.322.212,25 35.700.564,17 50.229,60 6.006.445,15 46.079.451,17
1943 6.905.509,40 32.538.471,56 223.799,25 4.166.417,85 43.834.198,06
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De verschillen tusschen de bedragen van de voorloopige staten en
die van de definitieve balansen zijn onder meer toe te schrijven aan de
opneming in de rekening Algemeene onkosten van zekere, gedurende
de periode der vijandelijkheden, aan het personeel verstrekte voor-
schotten. Over de regeling der voorschotbedragen die op de overgangs-
rekeningen geboekt blijven, zal later worden beslist.

PASSIVA

Bankbiljetten per 25 Dec. Voorloopige staten Definitieve balansen
in omloop (franken)

1939 27.897.866.800 27.897.866.800
1940 34.475.828.900 34.425.828.900
1941 48.298.512.300 48.245.545.300
1942 67.750.476.600 67.717.946.600
1943 83.048.026.800 83.710.526.800

Van 1940 tot 1942 zijn de bankbiljetten in de definitieve balansen
voor een kleiner bedrag opgenomen dan in de gepubliceerde voor-
loopige staten; deze verschillen spruiten voort uit de omwisseling van
Belgische biljetten in Engeland.

De vermeerdering per 25 December 1943 is in hoofdzaak toe te
schrijven aan de uitgifte van biljetten ten behoeve van het Opperbevel
der Geallieerde strijdkrachten, om op Belgisch grondgebied de onder-
houdsuitgaven van het Geallieerd Expeditiekorps te betalen.

De bedragen op de definitieve balansen zijn per coupure ingedeeld
volgens onderstaande tabel :

per 2:5Dec. Biljetten van

I
Biljetten van Biljetten van Biljetten van

I Totaal bedrag10.000 fr. l.00(} fr. 501(}fr. lOlO· fr.

(franken)

1939 3.297.960.000 13.395.041.000 4.100.483.500 7.104.382.300 27.897.866.800
1940 4.246.150.000 15.909.819.000 5.216.500.000 9.053.359.900 34.425.828.900
1941 5.121.970.000 23.357.104.000 7.083.945.000 12.682.526.300 48.245.545.300
1942 9.610.7/10.000 32.526.352.000 9.694.580.500 15.886.274.100 67.717.946.60lJ
1943 5.799.840.000 45.092.562.000 13.239.701.000 ,19.578.423.800 83.710.526.800
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Op dezelfde datums bedroeg de biljettenomloop voor rekening van
de Schatkist :

per ~, Dec. (franken)

1939 610.340.000
1940 1.184.090.000
1941 2.234.440.000
1942 2.631.340.000
1943 2.938.490.000

pel' 25, Dec.

DIVERSENSCHATKIS'l'

Voorloopige staten I Definitieve balansen Voorloopige staten I Definitieve balansen

1939
1940
1941
1942
1943

19.783.768,61
19.836.653,37
30.184.939,44
5.382.448,59

21.982.921,24

(franken)

19.783.768,61 946.197.626,75
15.803.625,49 1.384.916.911,61
30.184.939,44 1.217.896.172,62
38.088.938,88 1.079.262.018,76
38.234.166,45 1.495.994.352,24

946.197.626,75
1.405.814.028,78
1.174.843.464,32
1.092.303.736,78
1.523.018.104,91

'l'O'l'ALE BEDRAGEN

(franken)

pel' 2'5 Dec. Voorloopige staten Definitieve balansen
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1939
1940
1941
1942
1943

965.981.395,36
1.404.753.564,98
1.248.081.112,06
1.084.644.467,35
1.523.977.273,48

965.981.395,36
1.421.617.654,27
1.205.028.403,76
1.130.392.675,66
1.561.2.52.271,36

Bij de vergelijking van de voorloopige en definitieve bedragen der
rekeningen-courantsaldi « diversen », komt men tot verschillen die
voortspruiten uit de opneming in de boekhouding van diverse te Londen
gedane verrichtingen.

Rekening-
courantsaldi



Totaal
der cnmiddellijk
opvraagbare
verbintenissen

Xapi\aal

Reserves

Het totaal der bankbiljetten in omloop en de saldi der rekeningen-
courant bedraagt:

per 25'Dec. Voorloopigestaten Definitieve balansen
(franken)

1939 28.863.848.195,36 28.863.848.195,36
1940 35.880.582.464,98 35.847.446.554,27
1941 49.546.593.412,06 49.450.573.703,76
1942 68.835.121.067,35 68.848.339.275,66
1943 84.572.004.073,48 85.271.779.071,36

Gedurende de beschouwde periode bleef het
kapitaalongewijzigd op . fr. 200.000.000,-

Het is verdeeld in 200.000 aandeelen van fr. 1.000,- ieder, op
naam of aan toonder.

1939
1940
1941
1942
1943

310.854.678,73
314.125.684,35 310.854.678,73
310.854.678,73 310.854.678,73
310.854.678,73 310.854.678,73
310.854.678,73 310.854.678,73

VOORZIENINGSFONDS
EN AFSCHRIJVINGSREKENINGEN

per 25Dec. 1---------:------- --,-- _

Voorloopigestaten I Definitieve balansen Voorloopigestaten i Definitieve balansen

STATUTAIRE RESERVE

(franken)
107.129.288,57

109.648.137,71 112.919.143,33
119.933.602,50 119.933.602,50
120.926.196,72 ....20.926.196,72
121.682.439,161 121.682.439,1t:

De verhoogingen van de statutaire reserve vertegenwoordigen
voor de periode 1940 tot 1943, het overschot boven 3 1/2 % van het
provenu der overheidsfondsen die het kapitaal, de reserves en de
afschrijvingsrekeningen overschrijden. Dit provenu werd einde 1940
op den voorloopigen staat in de rubriek Voorzieningsfonds en afschrij-
vingsrekeningen gebracht. In den loop van 1941 werd het naar de
statutaire reserve overgeboekt. Bij het opmaken van de definitieve
balans per 25 December 1940, werd met deze wijziging rekening
gehouden.
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De rubriek uitgestelde inventarisoperatiën werd geopend om er
de resultaten van de periode 1940 tot 1943 in onder te brengen, daar
de Bank wegens de vijandelijke bezetting en het functionneeren van
haar zetel te Londen, onmogelijk tot inventarisoperatiën kon overgaan.

per 95 Dec. Voorloopige staten Definitieve balansen
(franken)

1939
1940
1941
1942
1943

120.926.019,80
243.924.428,22
321.379.088,68
350.359.397,77

100.029.838,10
214.375.483,79
281.861.378,58
303.069.352,65

De verminderingen die aan het licht treden bij vergelijking der
bedragen van de definitieve balansen met die van de voorloopige staten,
zijn in hoofdzaak toe te schrijven aan inlijving bij de rekening
« Uitgestelde inventarisoperatiën », van de te Londen gedane uitgaven,
onder meer, kosten van goudverzending naar Canada, onkosten voor den
aanmaak van bankbiljetten, alsmede aande overdracht, na de bevrij-
ding, op de algemeene onkosten van zekere voorschotten aan het in
België gebleven personeel.

In de bedragen der definitieve balansen zijn verder begrepen de te
Londen gemaakte winsten, alsmede geldelijke verplichtingen van den
Staat op de te Londen gedane verrichtingen.

Te dezer moge in herinnering worden gebracht, dat voor het
boekjaar 1941 de rekening « Uitgestelde inventarisoperatiën »
den gunstigen invloed onderging van de tegenboeking van de in
1939 gedane afschrijving op overheidsfondsen ten beloope van
fr. 64.195.221,79.

OVERGANGSREKENINGEN VAN DE PASSIEFZIJDE

Provisie 'I'ota.lebedragenvoor te betalenper 2'5 Dec. Herdisconto Fiscale voorziening bedragen, op de definitieve
essaikosten, enz. balansen

1939 17.213.652,25 1.000.000,- 532.596,55 18.746.248,80
1940 7.886.959,05 1.000.000,- 628.666,20 9.515.625,25
1941 6.469.196,38 1.000.000,- 3.024.283,95 10.493.480,33
1942 7.370.057,20 1.000.000,- 5.814.760,02 14.184.817,22
1943 2.787.551,85 1.000.000,- 5.789.103,03 9.576.654,88
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Schatkist
SPllclale rekening
V00r de toepas8tog
def bepaltogen
va~ de
ov~reenkomst
van 25 Januari 1943

Verbtotenlalen
op termijn

Te tonen wissels

Deze rekening komt voor op de passiefzijde der balans per
25 December 1943 voor een bedrag van. fr. 3.000.000.000,-.

Zij vormt de tegenboeking van de rubriek op de actiefzijde :
« Vorderingen op den Staat - besluitwet van 10 Mei 1940, overeen-
komst van 25 Januari 1943 ». Het onder deze rubriek geboekte bedrag
blijft beschikbaar.

ORDERE:XENINGEN

Te ontvangen bedragen uit hoofde van den verkoop op termijn
van vreemde deviezen die contant werden aangekocht en in de activa
der balans per 25 December 1939 begrepen zijn, onder de rubriek
« Goud en deviezen», en sedert 25 December 1940, onder ({Vorderingen
in vreemde munt - buitenlandsche correspondenten ».

(franken)
per 25 Dec. Voorloopige staten Definitieve balansen

1939
1940
1941
1942
1943

60.266.444,90
47.881.917 12.181.917
35.700.000
35.700.000
35.700.000

De verschillen zijn toe te schrijven aan de vereffening in den loop
van 1941, van een verkoop op termijn van £ 350.000.

Saldi per 25 December der binnen- en buitenlandsche wissels
die door rekening-couranthouders ter incasseering werden over-
handigd :

per 25. Dec. (franken)

1939 95.384.542,92
1940 85.443.062,56
1941 64.142.741,80
1942 49.488.444,11
1943 96.572.455,91
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Tegoed in het buitenland van den Belgisch-Luxemburgschen
Verrekeningsdienst wegens vóór 10 Mei 1940 afgesloten akkoorden en
in de verrichtingen derwelke de Bank slechts als kassier optreedt.

Belgisch-
Luxemburgsche
Verrekeningsdienst

per % Dec. (franken)

1939 142.264.390,69
1940 132.390.853,54
1941 138.964.677,09
1942 105.730.981,01
1943 96.75l.020,16

De diverse bevvaarnemingen vcrtoonen volgend verloop Diverse
bewaarnemingen

per 25 Dec.

Voorloopige staten
en definitieve balansen

Onderpanden
van de voorschotten
in rekening-courant

1939
1940
1941
1942
1943

5.552.273.837,50 I
6.041.458.925,- I

6.307.914.095,-
7.584.595.620,-
9.345.267.412,50

ANDERE BEWAARNEMINGEN

Voorloopige staten I Definitieve balansen

(franken)

5.125.017.775,77
5.646.468.916,62 5.647.735.362,07
5.250.719.661,13 5.251.986.106,58
5.700.905.454,54 5.702.171.899,99
7.341.941.410,79 7.436.387.125,04

Onder de rubriek diverse borgtochten, komen de statutaire en Diverse

reglementaire borgtochten van het Beheer, de Discontokantoren en het borgtochten

personeel voor.

per 2·5 Dec. (franken)

1939 54.606.325,-
1940 53.751.325,-
1941 53.741.325,-
1942 59.312.200,-
1943 63.772.058,05
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Schatkist Bij de vergelijking van de bedragen op de voorloopige staten en
op de definitieve balansen van de Portefeuille en allerlei tegoed van
de Schatkist, komen de hierna volgende verschillen naar voren, die toe
te schrijven zijn aan de samensmelting van de boekingen te Brussel en
te Londen.

per25 Dec. Voorloopige sta ten Definitieve balansen
(franken)

1939
1940
1941
1942
1943

37.058.008,51
87.195.874,46 177.716.521,46
87.267.472,33 137.766.754,33
89.939.904,93 176.828.984,73
92.752.827,01 620.474.508,01

De andere orderekeningen van de Openbare Schatkist hebben
in de definitieve balansen geen wijzigingen ondergaan, zooals blijkt uit
onderstaande tabel :

Gedeponeerde I Waarden van het Fonds I Waarden van het
per 25 Dec. tot Delging Regularisatiefondsoverheidsfondsen der Staatsschuld der renten

(franken)

1939 27.157.471.533,40 5.949.917.045,65 1.061.432.042,50
1940 31.342.189.452,07 6.112.402.236,75 991.604.017,50
1941 33.391.325.252,02 6.107.503.359,30 102.705,-
1942 37.673.942.304,12 6.033.246.888,88 4.200,-
1943 40.599.110.445,60 5.983.495.004,85

per Z5 Dec. Overheidsfondsen
van het Muntfonds

Goudwaarden
der reserve

van de Postchèques

(franken)
1939 362.496.726,30 505.874.150,56
1940 473.183.221,05 505.874.150,56
1941 663.212.932,50 505.874.150,56
1942 590.897.845,- 505.874.150,56
1943 799.349.142,50 505.874.150,56
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De voorloopige beleggingen en de onderpanden van beleeningen
voor rekening van de Algemeene Spaar- en Lijfrentekas beliepen

per 25 Dec.

1939
1940
1941
1942
1943

Voorloopige beleggingen
Onderpanden

van beleeningen

Algemeene Spaar-
en Lijfrentekas

per 25 Dec. (franken) Waarden

1939 166.277.177,38 van de Pensioenkas
van het Personeel

1940 174.746.872,13
1941 203.413.854,74
1942 211.886.627,15
1943 221.464.972,46
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De rubrieken van de winst- en verliesrekeningen der jaren 1940
lot 1943 vîndt men in de omstandige tabel op bladzijden 112-113.

Zij zijn duidelijk en vergen geen bijzonderen commentaar.

De in 1940 gedane belangrijke afschrijving van fr. 25.915.883,79
vertegenwoordigt in hoofdzaak den aankoopprijs van aan het gebouw
der bank palende gronden.

(franken)

1.720.466.272,24 115.737.400,-
1.542.971.673,65 92.542.300,-
1.391.343.228,30 52.536.100,-
1.111.572.943,49 35.279.600,-
1.239.751.966,83 28.463.600,-

WINST- EN VERLIESREKENINGEN





ONTLEDING VAN DE BALANS

EN VAN DE WINST- EN VERLIESRE'KENING

BOEKJAAR i944

ACTIVA

De aan den meuwen verkoopprijs van het Gou4vooraa4

goud herschatten metaalvooraad, vertegen-
woordigt fr. 32.094.087.716,38
waarvan in het buitenland fr. 32.081.905.440,36
in België fr. 12.182.276,02

Artikel 8 van de besluitwet van 1 Mei 1944, die van kracht werd
op den datum van de bekendmaking in het Staatsblad, d.w.z. op
5 September 1944, bepaalt :

cc De Nationale Bank van België zal voorloopig haar kasvoorraad
in goud welke op den datum der afkondiging van dit besluit bestaat,
herschatten op grondslag van de prijzen waartegen zij goud zal mogen
verkoepen.

» Zij zal de netto-opbrengst van deze herschatting op een onbe-
schikbare rekening in goud boeken. Wanneer het nieuw goudgehalte
van den frank zal vastgesteld zijn, zal er tusschen den Staat en de
Nationale Bank van België een overeenkomst getroffen worden, waarbij
de opbrengst van de herschatting aan den Staat wordt toegekend en
wordt besteed tot delging van zijn schuld jegens de Nationale Bank
van België. »
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Buitenlandsche
deviezen.

Krachtens deze beschikkingen werd de metaalvoorraad der Bank,
die tegen den prijs van fr. 33.193,50 per kg. fijn goud geboekt stond,
herschat aan den voorloopig op fr. 49.318,0822 per kg. fijn vastge-
stelden nieuwen verkoopprijs van het goud.

Het verschil tusschen deze twee schattingen, zegge
fr. 10.493.183.326,17 werd op de actiefzijde ingeschreven onder de
rubriek « Onbeschikbaar goudsaldo na herwaardeering van den goud-
voorraad (besluit n' 5 dd. 1 Mei 1944) ».

De opbrengst van deze herwaardeering werd als tegenwaarde op
de passiefzijde ingeschreven voor een gelijk bedrag onder de rubriek
« Schatkist - Onbeschikbare rekening wegens herwaardeering
(besluitwet n' 5 dd. 1 Mei 1944) ».

Per 25 December 1944, komt de goudvoorraad in de actiefzijde
voor als volgt :
Goudvoorraad fr. 21.600.904.390,21
Onbeschikbaar goudsaldo na

herwaardeering van den
goudvoorraad (besluitwet
n' 5 dd. 1Mei 1944) fr. 10.493.183.326,17

Totaal van den goudvoorraad . fr. 32.094.087.716,38

a) op zicht . fr.
Deze rubriek vertegenwoordigt de tegen-
waarde van de buitenlandsche deviezen op
zicht, bij de correspondenten der Bank in het
buitenland en de vreemde biljetten in het bezit
van de Bank.

b) op termijn . fr.
In deze rekening staat de tegenwaarde geboekt
van chèques op het buitenland, waarvan de
incasseering wegens de omstandigheden is uit-
gesteld, alsook van een vordering op de Neder-
landsche Bank uit hoofde van de voorloopige
monetaire schikking tusschen de Regeering
van het Koninkrijk België en de Regeering van
het Koninkrijk der Nederlanden.
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De portefeuille wissels in Belgische franken op het buitenland
staat in de balans per 25 December 1944 ingeschreven voor
fr. 4.305.521,30.

Deze rubriek vertegenwoordigt normaal het bedrag van de niet
vervallen in Belgische franken luidende wissels, betaalbaar in het bui-
tenland en die, gedisconteerd door de Bank, zich op den datum van de
balans, in haar portefeuille bevinden. Per 25 December 1944 bevat zij
enkel de vóór het uitbreken der vijandelijkheden gedisconteerde
wissels, waarvan de Bank, wegens de omstandigheden, het lot nog niet
kent.

a) Handelspapier.

Deze rubriek bevat :
1°) de portefeuille van het door de Bank

gedisconteerd handelspapier in België betaalbaar,
hetzij per 25 December 1944 fr. 246.573.671,60

2°) de gedisconteerde cou-
pons pf',r25 December 1944 fr. 1.283.980,- 247.857.651,60

b\ Papier uitgegeven door instellingen waarvan de verbintenissen
door den Staat gewaarborgd zijn.

De portefeuille van het onder dezen post geboekte papier, bedroeg
per 25 December 1944 . fr. 324.368.313,-

Het geldt hier promessen die ondermeer van het Centraal
Bureau voor Hypothecaire Krediet ter disconteering werden aanvaard,
ten einde de geteisterden de mogelijkheid te geven voorschotten te
bekomen voor de herstelling van oorlogsschade.

De voorschotten op overheidsfondsen, voorzien in art. 17, 8° der
statuten, bedroegen, per 25 December 1944 fr. 1.724.465.632,66
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Deel- en pasmunt Deze waarden staan in de balans per 25 December 1944 inge-
schreven voor een totaal bedrag van _ fr. 271.433.329,80
te weten:
Zilvergeld
Pasmunt

Tegoed op den
Postchèque-
en girodienst

Vorderingen
op den Staat

fr. 28.253.137,10
33.673.662,70

209.506.530,-
271.433.329,80

fr.
Coupures van de Thesaurie fr.

Totaal : fr.

Het tegoed op den Postchèque- en
25 December 1944

girodienst beliep per
fr. 40.577.685,75

De rubriek « Vorderingen op den Staat »;: bevat
a) Schatkistcertificaten, zonder intrest, ver-

worven in toepassing van de overeenkomsten
afgesloten krachtens de besluitwet van 10 Mei
1940 voor een totaal bedrag van

fr. 25.938.500.000,-
De besluitwet van 10 Mei 1940, machtigt de

Regeering alle overeenkomsten met de Bank te
sluiten ten einde de verwezenlijking van haar
bevoegdheid om leeningen aan te gaan, mogelijk
te maken.

Deze overeenkomsten zijn :
10) Overeenkomst van 12 Mei 1940,

krachtens dewelke de Bank een voorschot zonder
intrest in achtereenvolgende schijven ter
beschikking van den Staat heeft gesteld, voor een
totaal bedrag van. fr. 5.000.000.000,-

2Q

) Overeenkomst van 4 September 1941,
krachtens dewelke fr. 12.005.000.000 werden
toegestaan om bezettingskosten te betalen en
fr. 3.000.000.000, voor de financiering der
behoeften der Geallieerde legers, sedert 's lands
bevrijding, hetzij per 25 December 1944 fr. 15.005.000.000,-

30) Te Londen gesloten overeenkomsten :
a) op 15 Mei 1942, om de Schatkist toe te

laten haar eerste buitenlandsche uitgaven te
dekken. fr. 100.000.000,-

-~80-



b) op 31 Juli 1943 . fr.
en op 4 Januari 1944 fr.

om den Staat toe te laten gelijkwaardige bedragen
in Belgische bankbiljetten aan de Geallieerde
expeditielegers af te staan.

e) op 20 Mei 1944 voor de betaling der
200.000 ton graan in Canada aangekocht. fr.

d) op 13 Juli 1944, voor de opening van een
crediet ten behoeve van de Geallieerde expeditie-
legers fr.

e) op 28 Augustus 1944, om de Belgische
Missie « Civil Affairs» in het bevrijde grond-
gebied toe te Jaten de kassen van de reken-
plichtigen der Schatkist van geld te voorzien. fr.

Totaal : fr.

657.500.000,-
3.000.000.000,-

176.000.000,-

1.000.000.000,-

1.000.000.000,-
25.938.500.000,-

Deze, volgens hun bestemming gegroepeerde voorschotten aan
den Staat, kunnen per 25 December 1944 als volgt onderverdeeld
worden:

a) voor eigen rekening van de Schatkist fr.
b) voor het Fonds der Bevrijding (later

door den Dienst voor Onderlinge Hulpverleening
overgenomen) . fr.

e) voor rekening der Geallieerde legers fr.

16.513.500.000,-

1.000.000.000,--
8.425.000.000,--

25.938.500.000,-
Een andere, dd. 25 Januari 1943, te Londen gesloten overeen-

komst, in uitvoering van de besluitwet van 10 Mei 1940, heeft
betrekking op een bijzonder voorschot aan de Schatkist, om deze

.toe te laten de voorschotten die haar te Londen door de Bank voor
Belgisch Congo verleend werden, terug te betalen. Dit voorschot is
steeds beschikbaar en staat ingeschreven op de passiefzijde onder de
rubriek « Schatkist - Speciale rekening voor. de toepasssing
der overeenkomst van 25 Januari 1943 » voor eenzelfde bedrag als op
de actiefzijde, zegge. fr. 3.500.000.000,-

b) Andere vorderingen op den Staat.
Deze zijn als volgt onderverdeeld :
i. Schatkistbon: overeenkomst van 17 October 1930, bekrachtigd

bij de wet van 27 December 1930. fr. 500.000.000,-
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Overheidsfondsen
en andere krachtens
de statuten
verworven effecten

Op 17 October 1930, hebben de Staat en de Bank een overeen-
komst gesloten (bekrachtigd bij de wet van 27 December 1930),
wegens het intrekken van het Duitsch geld in 1918.

Deze bon vertegenwoordigt het saldo van de schuld van den Staat,
waarbij het saldo van de schuld van den Staat op fr. 1.46l.793.383,81
werd vastgesteld. Dit bedrag moest in 18 annuïteiten over een tijdperk
loopende van 1931 tot 1948 worden aangezuiverd.

Krachtens de met den Staat op 4 April 1935 gesloten overeenkomst
(bekrachtigd bij Koninklijk besluit van 16 April 1935) werden de
hulpmiddelen, die ter beschikking van den Staat werden gesteld door
herwaardeering van den goudvoorraad van de Bank op 31 Maart
1935 en door overname der voor rekening van den Staat in omloop
gebrachte biljetten van fr. 50,- aangewend om de schuld van den
Staat, uit hoofde van het intrekken van het Duitsch geld, terug te
betalen.

Het saldo van deze schuld, aldus tot fr. 500.000.000,- terug-
gebracht, is niet vatbaar voor delging vóór 31 December 1952.

2. Overheidsfondsen fr. 550.000.000'-l overeenk ..dd. ~7-7-32
3. Schuldbrief fr. 42.513.701 24 gesloten III Uitvoer.

, der wet van 19-7-32.
------

fr. 592.513.701,24
Onder dit dubbele hoofd zijn gegroepeerd :

a) Het 3,5 % Schatkistcertificaat, op 5 jaar, van fr. 550.000.000,-
verworven in 1943, en waarvan de intresten zullen bestemd blijven
tot delging van den schuldbrief;

b) Het niet gedelgde saldo van den schuldbrief die door de
Schatkist overhandigd werd als tegenwaarde van het verlies op de pon-
den sterling, die de Bank op 21 September 1931 bezat. Het saldo
per 25 December 1944 is verminderd met fr. 19.250.000,- t.o.v. dit
van 25 December 1943, wegens het incasseeren der intresten van het
certificaat groot fr. 550.000.000,-.

Overheidsfondsen en andere krachtens art. 17 (9°), 18 en 21 der
statuten, verworven effecten fr. 1.408.402.793,66
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Onder deze rubriek bevinden zich fr. 720.563.785,15 overheids-
fondsen, verworven als « open market» en fr. 55.000.000,- kort-
loopende schatkistcertificaten in de markt aangekocht.

Het rendement der krachtens de statuten verworven overheids-
fondsen en andere effecten die in de balans voor hun boekhoudkundige
waarde vermeld staan, bedraagt voor het boekjaar 1944, 3,86 % tegen
3,64 % het vorige jaar.

De waarde der gebouwen, materieel en meubelen staat in de balans
per 25 December 1944, ingeschreven voor fr. 148.465.000,-.

Deze post werd met fr. 4.370.000,- afgeschreven, zijnde het
bedrag der tijdens het boekjaar aan de gebouwen van diverse agent-
schappen aangerichte schade.

Onder deze rubriek zijn, voor memorie, de waarden opgenomen
die, wegens de onzekerheid omtrent den datum en het oogenblik van
hun verzilvering, niet als tegenwaarde van de verbintenissen op zicht
van de Bank kunnen worden aangewend.

Per 25 December 1944, ZIJn de overgangsrekeningen als volgt
samengesteld :

a) Voorraad voor aanmaak van biljetten en
drukwerken fr.

b) Te ontvangen intresten op overheids-
fondsen, hetzij het prorata der tot 25 December
1944 loopende intresten op het totaal der op de
actiefzijde voorkomende overheidsfondsen . fr.

e) Fiscale en postzegels, gedeponeerde
waarborgen, boekjes met gezegelde chèques en
andere te recupereeren uitgaven . fr.

d) Ministerie van Landsverdediging : terug-
vordering van tijdens de bezetting door geheime
formaties weggenomen kasgelden . fr.

5.627.854,71

33.500.008,35

4.381.445,60

4.659.733,40
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Emissiebank
te Brussel

Bankbiljetten
in omloop

Rekening-
courantsaldi
en diversen

e) Emissiebank te Brussel : het door deze
instelling aan de Bank verschuldigde bedrag, voor
saldo, op het oogenblik van 's lands bevrijding,
voor kosten van functionneering . fr.

f) Schatkist : terugvordering van uitgaven
voor het in veiligheid brengen van den goud-
voorraad en van andere gelden en waarden. fr.

Totaal : fr.

7.602.085,58

61.839.913,82
117.611.041,46

Deze drie laatste posten komen voor hun tegenwaarde op
de overgangsrekeningen der passiefzijde voor.

De vordering van de Nationale Bank van België op de Emissiebank
te Brussel, afgezien van het saldo van fr. 7.602.085,58 dat op de over-
gangsrekeningen voorkomt, bedroeg per 25 December 1944,
fr. 64.589.460.272,38.

PASSIVA

Het bedrag der nieu-we bankbiljetten, die naar aanleiding van de
geldsaneering, voorzien bij besluitwet van 6 October 1944, zijn uitge-
geven, beliep per 25 December 1944 . fr. 38.834.462.600,-

Dit bedrag is per coupure als volgt onderverdeeld
biljetten van fr. 1.000 fr. 13.986.507.000,-
biljetten van fr. 500 fr. 17.387.217.000,-
biljetten van fr. 100 fr. 7.460.738.600,-

Totaal bedrag : fr. 38.834.462.600,-

Het saldo der rekeningen-courant en diversen bedroeg in totaal,
per 25 December 1944 . fr. 3.830.853.671,62

als volgt onderverdeeld :
Schatkist fr. 20.525.685,62
Door een bijzondere wet

beheerde organismen fr. 673.059.790,72
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Banken (instellingen aangeno-
men door de Bankcom-
missie en buitenlandsche
banken) fr. 310.195.776,87

1.210.608.306,99Partionlieren fr.

Geallieerde legers :
1.173.429.003,21

Speciaal Fonds van de
bevrijding :

377.917.249,40

I
)

fr. 65.117.858,81

1.551.346.252,61

Diversen
fr. 3.830.853.671,62

De rubriek « diversen» bevat, behalve fr. 35.286.926,31 zijnde
het bedrag der vroegere clearingrekeningen, ook de verbintenissen
wegens bankassignaties, verplaatste chèques, betaalmandaten alsmede
niet door de aandeelhouders geïnde dividenden.

Onder oude clearingrekeningen dient verstaan al de in Belgische
franken gestelde rekeningen, waarvoor de Bank per saldo debet staat
tegenover den Belgisch-Luxemburgschen Verrekeningsdienst, uit hoofde
van de vóór 10 Mei 1940 gedane verrichtingen.

De onmiddellijk opvraagbare verbintenissen omvatten de geheele
bankbiljettencirculatie, alsmede de rekening-courantsaldi en diversen.
Per 31 December 1944, beliep deze rubriek fr. 42.665.316.271,62

Buiten de gewone rekening-courant van de Schatkist in de rubriek
der rekening-courantsaldi, heeft de Bank nog twee andere verbinte-
nissen tegenover de Schatkist :
a) de onbeschikbare rekening wegens herwaar-

deering (besluitwet n' 5 dd. 1 Mei 1944) voor
een bedrag van. fr. 10.493.183.326,17
die de tegenwaarde vormt van den post onbe-
schikbaar goudsaldo na herwaardeering van
den goudvoorraad op de actiefzijde.
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Kapitaal

Reservefonds

Uitgestelde
Inventaris-
operatiën

Overgangs-
rekeningen
op de passiefzijde

b) de bijzondere rekening die in toepassing van
de overeenkomst van 25 Januari 1943 geopend
werd voor een bedrag van. fr.
die de tegenwaarde vormt van de rubriek op de
actiefzijde « Vorderingen op den Staat -
bijzonder voorschot in uitvoering van de over-
eenkomst van 25 Januari 1943 )J.

3.500.000.000,-

Het kapitaal blijft ongewijzigd op fr. 200.000.000,-.
Het is samengesteld uit 200.000 aandeden van fr. 1.000,- op

naam of aan toonder.

Het reservefonds voorzien bij art. 6 van het koninklijk besluit
dd. 24 Augustus 1939 was, per 25 December 1944, samengesteld uit:
de statutaire reserve . fr. 124.286.306,70
het voorzieningsfonds en de afschrijvingsrekeningen

fr. 310.854.678,73
Het saldo van laatstgenoemde rekening werd sinds de balans van

25 December 1943 niet gewijzigd.

De statutaire reserve steeg van fr. 121.682.439,18 tot
fr. 124.286.306,70; de verhooging van fr. 2.603.867,52 vertegenwoor-
digt het overschot boven 3,5 % van het provenu der overheids-
fondsen die het kapitaal, de reserves en de afschrijvingsrekeningen
gedurende het boekjaar 1944 overschrijden.

Luidens bovengenoemd art. 6 vallen bij het te nietgaan van het
recht van uitgifte der Bank, de 3/5 van het reservefonds aan den Staat
ten deel.

Het creditsaldo van deze rekening beliep, per 25 December 1944,
fr. 310.888.682,90 tegen 303.069.352,65 per 25 December 1943.

Per 25 December 1944, waren de overgangsrekeningen als volgt:

a) Herdisconto van de wisselportefeuille op
België en op het buitenland. fr. 1.008.765,26

b) Fiscale voorziening aangelegd op 25 Decem-
ber 1938 . fr. 1.000.000,-
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c) Provisie voor te betalen bedragen, essaikosten
van goudbaren, enz. . fr.

d) Kasmiddelen in verschillende agentschappen
gedurende de bezetting door de geheime for-
maties weggenomen en te recupereeren. fr.

e) Onkosten bij de bevrijding van het grond-
gebied door de Emissiebank te Brussel ver-

schuldigd fr.
f) Uitgaven verschuldigd door de Schatkist

wegens het in veiligheid brengen van den
goudvoorraad alsmede van andere gelden en

2.214.967,04

4.659.733,40

7.602.085,58

waarden fr.

Tolaal : fr.

61.839.913,82
78.325.465,10

De drie laatstgenoemde rekeningen vormen de tegenwaarde
van de overeenstemmende overgangsrekeningen op de actiefzijde.

Bijzondere rekeningen bedoeld bij art. 15
en niet aangegeven oude bankbiljetten . .fr.

Tijdelijk onbeschikbare en geblokkeerde
rekeningen-courant bedoeld bij art. 16. fr.

74.134.150.525,11

259.134.782,19

fr. 74.393.285.307,30

Er weze hier aan herinnerd, dat luidens art. 15 van de besluit-
wet van 6 October 1944, het bedrag der gedeponeerde biljetten op het
credit wordt gebracht van speciale rekeningen, welke van ambtswege
op naam van de in de aangifte als eigenaren aangeduide personen wor-
den geopend door de inrichtingen die de deposito's ontvangen; verder
voorziet art. 16 de onbeschikbaarheid van het tegoed op rekening bij
de instellingen, die deposito's met ten hoogste twee jaar looptijd mogen
aanvaarden.

Voorts zij herinnerd, dat luidens art. 1 van de besluitwet van
6 October 1944, het bedrag van de niet aangegeven en niet geruilde of
deponeerde biljetten, overeenkomstig de beschikkingen van bovenge-
noemde besluitwet, den Staat ten goede komen, Dit bedrag dat eerst na
beëindiging der geldsaneering kan bepaald worden is mede begrepen in
het vermelde bedrag van fr. 74.134.150.525,11.
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Te innen
wissels

Belglsch-
Luxemburgsche
Verreken;:l.gs-
dienst

Diverse
bewaarnemingen

Diverse
borgtochten

Schatkist

ORDERE'KENINGEN.

Per 25 December 1944, beliep het bedrag der door de rekening-
couranthouders ter incasseering afgegeven
wissels fr. 82~695.908,68

Tegoed in het buitenland van Belgisch-Luxemburgschen Verreke-
ningsdienst uit hoofde van de vóór 10 Mei 1940 gesloten accoorden,
in de verrichtingen derwelke de Bank alleen als kassier handelde

fr. 61.040.258,41

De diverse bewaarnemingen zijn samengesteld uit
onderpanden van de voorschotrekeningen op Belgische

overheidsfondsen fr. 11.796.159.080,-
andere bewaarnemingen fr. 16.836.394.810,57

fr. 28.632.553.890,57

Statutaire en reglementaire borgtochten van het Beheer, de
Discontokantoren en het personeel fr. 66.483.735,-

Portefeuille en allerlei tegoed . 572.484.152,01fr.
Diverse waarden waarvan de Staat eigenaar is :
gewone aandeelen van de

N.M.B.S. fr. 1.000.000.000,-
deelhebbende obligaties van

de N.M.B.S. fr. 638.305.187,-
Annuïteiten onderschreven

door de Kolonie van
Belgisch Congo fr.

Diverse waarden . fr.
1.228.759.743,26

729.434.530,-
3.596.499.460,26
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Diverse waarden door den Staat m bewaring
genomen:

Waarden door derden
gedeponeerd . fr. 4.745.172.271,84

Dienst van de ingeschreven
schuld fr. 11.416.797.000,-

Deposito- en Consignatie-
kas . fr. 20.451.947.522,84

Als borgstelling gedepo-
neerde waarden 632.308.320,90fr.

Af te leveren waarden
Ingetrokken effecten .
Fonds voor delging van de Staatsschuld .
Muntfonds :

Overheidsfondsen

Reserve der Post.chèques :
Goud .

37.246.225.115,58

fr. 3.225.539.060,-
fr. 3.575.097,50
fr. 5.940.740.462,50

fr. 813.018.877,50

fr. 751.615.310,74

fr. 52.149.697.536,09

a) Voorloopige beleggingen pel· 25 Decem-
ber 1944 fr.

Algemeene Spaar-
2.711.462.867,46 en Lijfrentekas

23.700.100,-b) Onderpand van leenirtgen . fr.

fr. 2.735.162.967,46

Per 25 December 1944, beliep het totaalbedrag der waarden van
de Pensioenkas van het personeel. fr.. 231.200.801,91
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Waarden van de
Pensioenkas .
van het personeel



WINST- EN VERLIESREKENING VAN HET BOEKJAAR :194i4i.

De posten van de win st- en verliesrekening vergen geen bijzondere
toelichting.

CREDIT

1. Disconto, wissel, intresten en prOVlSLeS fr.
2. Provenu der overheidsfondsen en andere

effecten verworven krachtens de statuten fr.
3. Rechten op bewaarnemingen, courtages en

huur der brandkasten fr.
4. Geïnd op afgeschreven en te verzilveren

waarden fr.
5. Diverse winsten fr.
6. Geldelijke verplichtingen en vergoedingen van

den Staat:
a) Ristorno van zegelrecht op den biljetten-

omloop (koninklijk besluit dd. 24 Augus-
tus 1939, art. 34) . fr.

b) Vergoeding van 0,25 % 's jaars op de
Staatsschuld (koninklijk besluit dd. 24
Augustus 1939, art. 33) . fr.

c) Vergoeding van 0,25 % 's jaars op het
bedrag der kleine coupures voor rekening
van de Schatkist uitgegeven (overeen-
komsten van 19 April 1935 en 9 Decem-
ber 1944 resp. afgesloten in uitvoering van
het koninklijk besluit dd. 16 April 1935 en
van het koninklijk besluit dd. 10 Mei
1940) fr.
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41.602.399,31

51.877.654,49

8.876.432,13

902.988,02
753.825,30

110.521.556,60

44.316.105,77

9.858.642,70
268.709.604,32



soneel
3. Afschrijvingen :

a) gebouwen, materieel en meubelen fr.
b) schade aan gebouwen, materieel en meu-

belen . fr.
4. Herdisconto op f25 December 1944 fr.
5. Storting op de statutaire reserve

van het overschot boven de 3,5 % van het
provenu der overheidsfondsen die het kapitaal,
de reserves en de afschrijvingsrekeningen
overschrijden (koninklijk besluit dd. 24 Augus-
tus 1939, art. 20, § 2) fr.

6. Geldelijke verplichtingen teqetunier den Staat:
a) Provenu der disconto-

verrichtingen boven
3,5 % fr. 2.453,96

b) zegelrecht op den biljet-
tenomloop fr. 115.125.518,80

DEBET

1. ;llgemeene onkosten .
2. Toelage aan de Pensioenkas van

fr. 130.171.622,27
hel per-

fr. 6.110.000,-

1.498.046,26

4.370.000,-
1.008.765,26

2.603.867,52

115.127.972,76
260.890.274,07

7. Uitgestelde incenuirisoperaiiën :
Batig saldo van de winst- en verliesreke-

IlIng fr. 7.819.330,25
268.709.604,32

De Gouverneur, MAURICE FRÈRE.

De Regentenraad,

HH. ADOLPHE BAUDEWYNS, Vice-Gouverneur,
LÉOPOLD SMEERS,

PIERRE BERGER,.

JEAN VAN NlEUWENHUYSE,

FRANZ DE V OGHEL,

HUBERT ANSIAUX,

GEORGES LALOUX,

CHARLES DE LAUSNAY,
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Li,;oPOLD FRATEUR,

EUGÈNE VAN ROMPA,

ANDRÉ PELTZER,

PAUL CHARI_ES,

HENRI DERAEDT,

ANDRÉ HUYSSENS,

LÉON BEKAERT.





Balansen

Winst= en Verliesrekeningen

Orderekeningen



ACTIVA BALANS PER

Goud in het buitenland
Bij de Banque de France aangelegde reserve
In België

Bankbiljetten en specie te leveren door de Banque de France.
Vorderingen in vreemde munt:

Buitenlandsche correspondenten
Reichskreditkasse

Buitenlandsche bankbiljetten en specie:
Reichskreditkassenscheine
Andere

Emissiebank te Brussel
Crediet aan het particuliere bedrijLsleven :

Binnenlandsche wissels en chèques
Buitenlandsche wissels en chèques
Voorschotten en beleeningen

Crediet aan den Staat en openbare lichamen:
Pasmunt en postchèques
Kortloopende overheidsfondsen :

Uitgegeven door de Belgische Schatkist
Gewaarborgd door de Belgische Schatkist.

Vorderingen op den Staat:
Wet v" 27 December 1930 - Bon vn de Belgische Schatkist
Wet vn 19 Juli 1932 - Schuldbrief v" de Belgische Schatkist
Wetsbesluit van 10 Mei 1940 - Schatkistcertificaten .

Overheidsfondsen :
a) Verworven krachtens de overeenkomst van 27 Juli 1932

gesloten in uitvoering der wet van 19 Juli 1932 .
b) Verworven krachtens de statuten.

Gebouwen, materieel en meubelen
Afgeschreven en te verzilveren waarden
Overgangsrekeningen

- 94-

Vroeger gepubl. staat Definit. staat

Fr. 21.088.767.265,65 Fr. 21.074.888.129,35
557.780.204,20 557.780.204,20

I8.189.589,42 8.189.589,42 ,
452.481.026,70 452.481.026,70 'I~

I
I

56.498.103,80 20.048.748,25
,
i

952.169,25 952.169,25 I

I
1.112.999.716,55 1.112.999.716,55

i
I

5.736,18 5.736,18
1.880.849.198,57 1.880.849.198,57

I

950.100.231,0P 950.100.231,99 I

10.758.591,04 10.758.591,04 I
I206.076.557,66 206.076.557 ,66
I
I

144.284.774,58 144.284.774,58

2.282.437.700,- 2.282.437.700,- ,

180.000.000,- 180.000.000,-

!
500.000.000,- 500.000.000,- ~
171.795.337,24 171.795.337,24 I

5.000.000.000,- 5.000.000.000,- I

I
I

549.989.919,50 549.989.919,50 ~
1.268.735.051,35 1.268.735.051,35 I152.835.000,- 152.835.000,-

pro memorie pro memorie
58.957.633,95 55.558.157,85

36.634.493.807,63 36.580.765.839,68

-



1940

25 DECEMBER 1940 PASSIVA
,,'

Vroeger gepunt. staat Definit. staat

Bankbiljetten in omloop Fr. 34.475.828.900,- Fr. 34.425.828.900,-
Rekening-courantsaldi :

! Schatkist 19.836.653,37 15.803.625,49,
Diversen 1.384.916.911,61 1.405.814.028,78

Totaal der onmiddellijk opuraaqbere nerbinienissen, 35.880.582.464,98 35.847.446.554,27

Xapitaal 200.000.000,- 200.000.000,-
Reserves :

Statutaire reserve 109.648.137,71 112.919.143,33
Voorzieningsfonds en afschrijvingsrekeningen 314.125.684,35 310.854.678,73,

Uitgestelde inventarisoperatiën 120.926.019,80 100.029.838,10
Overgangsrekeningen 9.211.500,79 9.515.625,25

,

-
36.634.493.807,63 36.580.765.839,68
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DEBET WINST- EN VERLIESREKENING

Afschrijvingen:
a) Dienstgebouwen, materieel en meubelen
b) Verwoesting aan gebouwen, materieel en meubelen
c) Andere verwoeste waarden

Uitgestelde inventarisoperatiën
Herdisconto op 25 December 1940
Algemeene onkosten
Toelage aan de pensioenkas van het personeel .
Statutaire reserve : overschot boven 3 Yz % van het provenu der

overheidsfondsen die het kapitaal, de reserves en de afschrij-
vingsrekeningen overschrijden (§ 2 van artikel 20 van het
koninklijk besluit van 24 Augustus 1939)

Geldelijke verplichtingen tegenover den Staat :
a) Provenu van disconto boven de 3,5 %
b) Zegelrecht op den biljettenomloop

257.491. 754,18

Vroeger gepub!. staat
(2 semesters) Definit. staat

Fr. 25.915.883,79
7.165.000,-
2.787.991,26

120.930.565,95
16.847.966,35
54.843.987,77
5.200.000,-

Fr. 25.915.883,79
7.165.000,-
2.787.991,26

100.029.838,10
7.886.959,05

58.685.639,97
5.200.000,-

3.271.005,62 3.271.005,62

1.245.654,64
45.303.781,75

1.245.654,64
45.303.781,75

283.511.837,13
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ORDEREKENINGEN PER-

l,..
I

Verbintenissen op termijn
Te innen wissels
Belgisch-Luxemburgsche Verrekeningsdienst :

Compensatierekeningen in het buitenland
Diverse bewaarnemingen

(in het buitenland, ten bedrage
van fr. 454,716,790,51)
In onderpand voor de rekeningen-courant

v, voorschot, op Belg. overheidsfond.
Andere bewaarnemingen

Diverse borgtochten
Schatkist:

(in het buitenland, ten bedrage
van fr. 30,725.310.892,18)
Wisselportefeuille en allerlei tegoed
Neergelegde overheidsfondsen .
Fonds voor Delging der Staatsschuld
Fonds tot regul. v.fd. Staatsfondsenmarkt
Muntfonds :

Overheidsfondsen
Reserve der Postchèques :

Goud
Algemeene Spaar- en Lijfrentekas :

Voorloopige beleggingen
Beleende fondsen

Waarden v. de pensioenkas v.fh. personeel

I

I

I
Ij



PER 25 DECEMBER 194;0

1940

CREDIT

Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden
Disconto, wissel en intresten
Intresten op overheidsfondsen .
Rechten op bewaarnemingen
Diverse winsten
Ristorno mobiliënbelasting dienstjaar 1939-1940
Geldelijke verplichtingen en vergoedingen van den Staat :

a) Ristorno van zegelrecht op den biljettenomloop .
b) Vergoeding van 0,25 % 's jaars op de Staatsschuld .
c) Vergoeding van 0,25 % 's jaars op het bedrag van kleine

voor rekening van de Schatkist uitgegeven coupures

Vroeger gepubl. staat
(2 semesters)

Fr. 5.341.987,72
171.787.409,51
48.983.687,83
5.761.057,36

372.058,74
5.823.782,86

36.318.499,-
7.357.754,80

1.765.599,31

283.511.837,13

Definit. staat

Fr. 5.341.987,72
145.771.872,71
48.983.687,83
5.761.057,36

372.058,74
5.823.782,86

36.316.837,45
7.354.870,20

1.765.599,31

25 DECEMBER 1940

257.491. 754,18

1.542.971.673,65
92.542.300,-

174.746.672,13

Vroeger gepubl. staat

Fr. 47.881.917,-
85.443.062,56

132.390.853,54

6.041.458.925,-
5.646.468.916,62

53.751.325,-

87.195.874,46
31.342.189.452,07
6.112.402.236,75

991.604.017,50

473.183.221,05

505.874.150,56

Defintit. staat

Fr. 12.181.917,-
85.443.062,56

132.390.853,54

6.041.458.925,-
5.647.735.362,07

53.751.325,-

177.716.521,46
31.342.189.452,07
6.112.402.236,? 5

991.604.017,50

473.183.221,05

505.874.150,56

1.542.971.673,65
92.542.300,-

174.746.872,13

7

----
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ACTIVA BALANS PER" r

I-Vroeger gepubl. staat Definit. staat I

I
Fr. 21.088.767.265,65 Fr. 17.916.337.497,80 /i

557.780.204,20 557.780.204,20
8.189.589,42 8.189.589,42 I

- 3.097.300.163,15
452.481.026,70 452.481.026,70
44.989.512,30 9.621.997,60

143.378.620,61 143.378.620,61
5.181,08 5.181,08

10.679.953.776,28 10.679.953.776,28

647.198.592,15 647.198.592,15
7.290.034,53 7.290.034,53 I

165.470.536,61 165.470.536,61

203.617.796,77 203.617.796,77 i

I
323.222.000,- 323.222.000,-

I
200.000.000,- 200.000.000,-

I
I

500.000.000,- 500.000.000,-
148.273.377,24 148.273.377,24

I

I
I

5.000.000.000,- 5.000.000.000,-
7.580.000.000,- 7.580.000.000,-

I

549.989.919,50 549.989.919,50
1.901.296.867,44 1.901.296.867,44

152.835.000,- 152.835.000,-
pro memorie pro memorie

75.051.567,13 61.988.768,03

50.429.790.867,61 50.306.230.949,11

Goud:
in het buitenland
bij de Banque de France aangelegde reserve
in België
op vorder. v / d Belg. Regeering aan de Eng. Reg. geleend

Bankbiljetten en specie te leveren door de Banque de France
Vorderingen in buitenlandscha munt
Buitenlandsche bankbiljetten en specie:

Reichskreditkassenscheine
Andere

Emissiebank te Brussel
Crediet aan het particuliere bedrijfsleven:

Binnenlandsche wissels en chèques
Buitenlandsche wissels en chèques
Voorschotten en beleeningen

Crediet aan den Staat en openbare lichamen :
Pasmunt en postchèques
Kortloopende overheidsfondsen :

Uitgegeven door de Belgische Schatkist
Gewaarborgd door de Belgische Schatkist .

Vorderingen op den Staat :
Wet van 27 December 1930 . Bon van de Belg. Schatkist
Wet van 19 Juli 1932 - Schuldbrief van de Belg. Schatkist
Wetsbesluit van 10 Mei 1940 :

Overeenkomst van 12 Mei 1940 : schatkistcertificaten
Overeenkomst van 4 Sept. 1941 : schatkistcertificaten

Overheidsfondsen :
a) verworven krachtens de overeenkomst van 27 Juli 1932

(wet van 19 Juli 1932) .
b) verworven krachtens de statuten .

Gebouwen, materieel en meubelen
Afgeschreven en te verzilveren waarden
Overgangsrekeningen
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1941

'. 25 DECEMBER 19~1
t PASSIVA

Vroeger gepubl. staat Definit. staat
! Bankbiljetten in omloop Fr. 48.298.512.300,- Fr. 48.245.545.300,-i

Rekening-courantsaldi :
Schatkist 30.184.939,44 30.184.939,44

I Diversen 1.217.896.172,62 1.174.843.464,32

Totaal der onmiddellijk opvraagbare verbintenissen. 49.546.593.412,06 49.450.573.703,76

Kapitaal 200.000.000,- 200.000.000,-
Reserves :

a) Statutaire reserve 119.933.602,50 119.933.602,50
b) Voorzieningsfonds en afschrijvingsrekeningen 310.854.678,73 310.854.678,73

Uitgestelde inventarisoperatiën 243.924.428,22 214.375.483,79
I Overgangsrekeningen 8.484.746,10 10.493.480,33

i

i
I

:

50.429.790.867,61 50.306.230.949,11

-
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DEBET WINST- EN VERLIESREKENING :.

Vroeger gepubl. staat Definit. staat
(2 semesters)

Afschrijvingen :
a) Dienstgebouwen Fr. 4.812.036,50 Fr. 4.812.036,50
b) Materieel en meubelen . 2.419.354,52 2.419.354,52

I
Uitgestelde inventarisoperatiën 122.998.408,42 114.345.645,69 ,
Herdisconto op 25 December 1941 22.595.227,19 6.469.196,38
Algemeene onkosten . 49.709.342,72 60.439.043,52 I

Toelage aan de pensioenkas van het personeel .. 5.280.000,- 5.280.000,-
Buitengewone toelage aan de pensioenkas van het personeel . 19.400.000,- 19.400.000,-
Statutaire reserve : overschot boven 3 Yz % van het provenu der

overheidsfondsen die het kapitaal, de reserves en de afschrij-
vingsrekeningen overschrijden (§ 2 van art. 20 van het konink-
lijk besluit van 24 Augustus 1939) 7.014.459,17 7.014.459,17

Geldelijke verplichtingen tegenover den Staat :
a) Provenu van disconto boven de 3 Yz % 398.079,09 398.079,09
b) Zegelrecht op den biljettenomloop 59.659.870,35 59.659.870,35

294.286.777,96 280.237.685,22

-········100 .~.

ORDEREKENINGEN PER 1-

Verbintenissen op termijn
Te innen wissels
Belgisch-Luxemb. Verrekeningsdienst :

Compensatierekeningen in het buitenland
Diverse bewaarnemingen :

(in het buitenland, ten bedrage
van .fr. 320.060.400,51)
In onderpand voor de rekeningen-courant

v. voorschot. op Belg. overheidsfonds.
Andere bewaarnemingen

Diverse borgtochten
Schatkist:

(in het buitenland, ten bedrage
van .fr. 505.874.150,56)
Wisselportefeuille en allerlei tegoed
Neergelegde overheidsfondsen .
Fonds voor delging der Staatsschuld
Fonds tot regul. v Id Staatsfondsenmarkt
Muntfonds :

Overheidsfondsen
Reserve der Postchèques :

Goud
Algemeene Spaar- en Lijfrentekas :

Voorloopige beleggingen .
Beleende fondsen

Waarden vld Pensioenkas van het Personeel.



, PER 25 DECEMBER 1941

1941

CREDIT

Vroeger gepubl. staat Definit. staat
(2 semesters)

Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden Fr. 5.623.366,13 Fr. 5.623.366,13
Disconto, wissel en intresten 89.567.523,73 75.518.430,99
Intresten op overheidsfondsen 60.990.989,72 60.990.989,72

! Rechten. op bewaarnemingen 5.260.392,25 5.260.392,25
Diverse winsten . 645.220,96 645.220,96
Tegenboeking van de delging per 25 December 1939 op overheide-

fondsen 64.195.221,79 64.195.221,79
Geldelijke verplichtingen en vergoedingen van den Staat :

a) Ristorno van zegelrecht op den biljettenomloop . 43.609.452,04 43.609.452,04
b) Vergoeding van 0,25 % 's jaars op de Staatsschuld· 20.045.198,40 20.045.198,40
c) Vergoeding van 0,25 % ,

s jaars op het bedrag van kleine
voor rekening van de Schatkist uitgegeven coupures. 4.349.412,94 4.349.412,94

i
I

294.286.777,96 280.237.685,22

25 DECEMBER 194t

Vroeger gepubl. staat

Fr. 35.700.000,- Fr.
64.142.741,80

138.964.677,09

6.307.914.095,-
5.250.719.661,13

53.741.325,-

87.267.472,33
33.391.325.252,02
6.107.503.359,30

102.705,-

663.212.932,50

505.874.150,56

1.391.343.228,30
52.536.100,-

203.413.854,74

Definit. staat

64.142.741,80

138.964.677,09

6.307.914.095,-
5.251.986.106,58

53.741.325,-

137.766.754,33
33.391.325.252,02
6.107.503.359,30

102.705,:-

663.212.932,50

505.874.150,56

1.391.343.228,30
52.536.100,-

203.413.854,74

101



ACTIVA -

Goud:
in het buitenland
bij de Banque de France aangelegde reserve
in België
op vordering vld Belg. Regeer. aid Engelsche Regeer. geleend.

Bankbiljetten en specie te leveren door de Banque de France.
Vorderingen in buitenlandsche munt
Emissiebank te Brussel
Crediet aan het particuliere bedrijfsleven:

Binnenlandsche wissels en chèques
Buitenlandsche wissels en chèques
Voorschotten en beleeningen

Crediet aan den Staat en openbare lichamen :
Pasmunt en postchèques
KortIoopende overheidsfondsen :

Uitgegeven door de Belgische Schatkist
Vorderingen op den Staat :

Wet van 27 December 1930 - bon van de Belg. Schatkist
Wet van 19 .Juli 1932 - schuldbrief v / d Belg. Schatkist .
Wetsbesluit van 10 Mei 1940 :

Schatkistcertificat. (overeenkomst van 12 Mei 1940).
» (overeenk. van 4 Septemb. 1941).
» (overeenk. van 15 Mei 1942)

Overheidsfondsen :
a) verworven krachtens de overeenkomst van 27 J'uli 1932

(wet van 19 .Juli 1932) .
b) verworven krachtens de statuten

Gebouwen, materieel en meubelen.
Afgeschreven en te verzilveren waarden
Overgangsrekeningen .
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BALANS PER

Vroeger gepub!. staat Defintit. staat

Fr. 21.088.767.265,65 Fr. 17.915.872.646,07
557.780.204,20 557.780.204,20

8.189.589,42 8.189.589,42 i

3.097.300.163,15
452.481.026,70 452.481.026,70
45.047.095,95 19.312.796,35

26.497.269.667,14 26.497.269.667,14

637.143.158,97 637.143.158,97
6.012.666,55 5.278.407,10

99.113.968,85 99.113.968,85

177.908.579,61 179.784.046,61

124.428.000,- 124.428.000,-

500.000.000,- 500.000.000,-
124.751.417,24 124.751.417,24

5.000.000.000,- 5.000.000.000,- i
12.348.702.500,- 12.348.702.500,-

- 100.000.000,-

549.989.919,50 549.989.919,50
1.359.854.384,44 1.359.854.384,44

152.835.000,---'- 152.835.000,-
pro memorie pro memorie

67.818.107,90 46.079.451,17
I
I
I

69.798.092.552,12 69.776.166.346,91 !-I



1942

25 DECEMBER 1942 PASSIVA

Vroeger gepub!. staat Defintit. staat

Bankbiljetten in omloop Fr. 67.750.476.600,- Fr. 67.717.946.600,-

Rekening-courantsaldi :
Schatkist 5.382.448,59 38.088.938,88
Diversen 1.079.262.018,76 1.092.303.736,78

Totaal der onmiddellijk opvraagbare verbintenissen. 68.835.121.067,35 68.848.339.275,66

Kapitaal 200.000.000,- 200.000.000,-

Reserves:
a) Statutaire reserve . 120.926.196,72 120.926.196,72
b) Voorzieningsfonds en afschrijvingsrekeningen 310.854.678,73 310.854.678,73

, Uitgestelde inventarisoperatiën 321.379.088,68 281.861.378,58
Overgangsrekeningen 9.811.520,64 14.184.817,22

69.798.092.552,12 69.776.166.346,91
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DEBJl:T WINST- EN VERLIESREKENING
---------------------:---------;-------""'""'7'-·!r

Afschrijvingen op gebouwen, materieel en meubelen
Uitgestelde inventarisoperatiën .
Herdisconto op 25 December 1942 .
Algemeene onkosten .
Toelage aan de pensioenkas van het personeel .
Statutaire reserve: overschot boven 3 X % van het provenu der

overheidsfondsen die het kapitaal, de reserves en de afschrij-
vingsrekeningen overschrijden (§ 2 van art. 20 van het konink-
lijk besluit van 24 Augustus 1939)

Geldelijke verplichtingen tegenover den Staat:
a) Provenu van disconto hoven de 3 X %
b) Zegelrecht op den biljettenomloop

992.594,22 992.594,22

Vroeger gepubl. staat Definit. staat
(2 semesters)

Fr. 2.635.620,03 Fr. 2.635.620,03
77.454.660,46 67.485.894,79 t
18.214.362,35 7.370.057,20
53.381.332,74 63.575.640,42

5.840.000,- 5.840.000,-

10.554,10
83.241. 776,25

10.554,10
83.241. 776,25

-----------
241. 770.900,15 231.152.137,01

-lt14' -.

ORDEREKENINGEN PER

Verbintenissen op termijn
Te innen wissels
Belg.-Luxemb. Verrekeningsdienst :

Compensatierekeningen in het buitenland
Diverse bewaarnemingen :

(in het buitenland, ten bedrage
van . fr. 320.060.400,51)
In onderpand voor de rekeningen-courant
van voorschot. op Belg. overheidsfonds.
Andere bewaarnemingen

Diverse borgtochten
Schatkist:

(in het buitenland, ten bedrage
van . fr. 505.874.150,56)
Wisselportefeuille en allerlei tegoed
Neergelegde overheidsfondsen .
Fonds voor delging der Staatsschuld
Fonds tot regul. v / d Staatsfondsenmarkt
Muntfonds :

Overheidsfondsen
Reserve der Postcheques :

Goud
Algemeene Spaar- en Lijfrentekas:

Voorloopige beleggingen .
Beleende fondsen

Waarden van de Pensioenkas van het Person.

i

\
t

---------------------""',,-



:
PER 25 DECEMBER 194;2

Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden
Disconto, wissel en intresten
Intresten op overheidsfondsen
Rechten op bewaarnemingen
Diverse winsten
Geldelijke verplichtingen en vergoedingen van den Staat :

a) Ristorno van zegelrecht op den bilj ettenomloop .
b) Vergoeding van 0,25 % 's jaars op de Staatsschuld.
c) Vergoeding van 0,25 % 's jaars op het bedrag van kleine

voor rekening van de Schatkist uitgegeven coupures.

1942

CREDIT

Vroeger gepubl. staat Definit. staat
(Z semesters)

:Fr. 14.158.596,96 Fr. 14.158.596,96
48.603.360,92 37.839.734,77
48.918.696,02 48.918.696,02
5.481.867,26 5.481.867,26

625.364,37 625.364,37

75.173.393,55 75.173.393,55
42.897.379,70 43.042.242,71

5.912.241,37 5.912.241,37

25 DECEMBER 1942

241.770.900,15 231.152.137,01

Vroeger gepubl. staat

Fr. 35.700.000,-
49.488.444,11

105.730.981,01

7.584.595.620,-
5.700.905.454,54

59.312.200,-

89.939.904,93
37.673.942.304,12
6.033.246.888,88

4.200,-

590.897.845,-

505.874.150,56

1.111.572.943,49
35.279.600,-

211.886.627,15

Defintit. staa~

Fr.
49.488.444,11

105.730.981,01

7.584.595.620,-
5.702.171.899,99

59.312.200,-

176.828.984,73
37.673.942.304,12
6.033.246.888,88

4.2°9,-

590.897.845,-

505.874.150,56

1.111.572.943,49
35.279.600,-

211.886.627,15

- 105 -.



ACTIVA BALANS PER ,
4,

Vroeger gepub!. staat Definit. staat

Fr. 21.088.767.265,65 Fr. 21.013.172.809,22
557.780.204,20 557.780.204,20

~~

8.189.589,42 8.189.589,42
452.481.026,70 452.481.026,70
45.937.278,38 46.069.362,08

49.287.601.954,37 49.287.601.954,37

716.086.224,30 716.086.224,30
5.960.638,80 5.226.379,35

141.925.112,77 141.925.112,77

202.912.852,48 205.590.744,48

1.006.000,- 1.006.000,-

500.000.000,- 500.000.000,-
61.763.701,24 61.763.701,24

5.000.000.000,- 5.000.000.000,-
5.330.000.000,- 5.330.000.000,-

- 100.000.000,-
- 3.000.000.000,-
- 657.500.000,-

550.000.000,-
!

550.000.000,-
1.385.899.890,61 1.385.899.890,61

152.835.000,- 152.835.000,-
pro memorie pro memorie

70.957.208,54 43.834.198,06

85.560.103.947,46 89.216.962.196,80

Goud:
in het buitenland
bij de Banque de France aangelegde reserve
in België

Bankbiljetten en specie te leveren door de Banque de France.
Vorderingen in buitenlandsche munt
Emissiebank te Brussel
Crediet aan het particuliere bedrijfsleven:

Binnenlandsche wissels en chèques
Buitenlandsche wissels en chèques
Voorschotten en beleeningen

Crediet aan den Staat en openbare lichamen :
Pasmunt en postchèques
Kortloopende overheidsfondsen :

Uitgegeven door de Belgische Schatkist
Vorderingen op den Staat :

Wet van 27 December 1930 - Bon van de Belg. Schatkist
Wet van 19 Juli 1932 - Schuldbrief van de Belg. Schatkist
Wetsbesluit van 10 lVIei1940 :

Schatkistcertificat. (overeenkomst van 12 Mei 1940)
» (overeenkomst van 4 Sept. 1941)
» (overeenkomst van 15 Mei 1942)
» (overeenkomst van 25 Jan. 1943)
» (overeenkomst van 31 Juli 1943)

Overheidsfondsen :
a) verworven krachtens de overeenkomst van 27 Juli 1932

(wet van 19 Juli 1932) .
b) Verworven krachtens de statuten

Gebouwen, materieel en meubelen.
Afgeschreven en te verzilveren waarden .
Overgangsrekenîngen .
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25 DECEMBER 194;3

1943

PASSIVA

Vroeger gepubl. staat Definit. staat

Kapitaal
Reserves:

a) Statutaire reserve
b) Voorzieningsfonds en afschrijvingsrekeningen

Uitgestelde inventarisoperatiën .
Overgangsrekeningen
Schatkist: bijzondere rekening voor de toepassing van de bepalin-

gen der overeenkomst van 25 Januari 1943

Bankbiljetten in omloop
{ Rekening-courantsaldi :

Schatkist
Diversen

Totaal der onmiddellijk opvraagbare verbintenissen.

-107 -

Fr. 83.048.026.800,- Fr. 83.710.526.800,-

27.982.921,24 38.234.166,,45
1.495.994.352,24 1.523.018.104,91

84.572.004.073,48 85.271. 779.071,36

200.000.000,- 200.000.000,-

121.682.439,18 121.682.489,18
310.854.678,73 310.854.678,73
350.359.397,77 303.069.352,65

5.203.358,30 9.576.654,88

- 3.000.000.000,-

89.216.962.196,8085.560.103.947,46



DEBET

Afschrijvingen op gebouwen, materieel en meubelen
Uitgestelde inventarisoperatiën
Herdisconto op 25 December 1943 .
Algemeene onkosten .
Toelage aan de pensioenkas van het personeel
Statutaire reserve : overschot boven 3 X % van het provenu der

overheidsfondsen die het kapitaal, de reserves en de afschrij-
vingsrekeningen overschrijden (§ 2 van art. 20 van het konink-
lijk besluit van 24 Augustus 1939)

Geldelijke verplichtmgen tegenover den Staat :
a) Provenu van disconto boven de 3 X %
b) Zegelrecht op den biljettenomloop

- 108-

Verbintenissen op termijn
Te innen wissels
Belgisch·Luxemb. Verrekeningsdienst :

Compensatierekeningen in het buitenland
Diverse bewaarnemingen :

(in het buitenland, ten bedrage
van fr. 176.757.329,36)
In onderpand voor de rekeningen-cour, vn

voorschot. op Belg. overheidsfondsen
Andere bewaarnemingen

Diverse borgtochten
Schatkist:

(in het buitenland, ten bedrage
van fr. 505.874.150,56)
Wisselportefeuille en allerlei tegoed
Neergelegde overheidsfondsen
Fonds voor delging der Staatsschuld
Muntfonds :

Overheidsfondsen
Reserve der Postchèques :

Goud
Algemeene spaar- en Lijfrentekas :

Voorloopige beleggingen
Beleende fondsen

Waarden van de pensioenkas v Ih personeel

..



CEMB

1943

. PER 25 DE ER 1943 CREDIT

Vroeger gepubl. staat Definit. staat
(2 semesters)

Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden Fr. 1.478.000,69 Fr. 1.478.000,69

I Disconto, wissel en intresten 28.843.471,98 28.797.184,34
I Intresten op overheidsfondsen 47.178.397,86 47.178.397,86i

i Rechten op bewaarnemingen 7.253.337,35 , 7.253.337,35
I

I Diverse winsten 1.000.341,05 1.000.341,05
I Geldelijke verplichtingen en vergoedingen van den Staat :I
I a) Ristorno van zegelrecht op den biljettenomloop . 98.958.638,14 99.318.392,84
I h) Vergoeding van 0,25 %

,s jaars op de Staatsschuld. 34.764.573,08 35.551.952,89
I

c) Vergoeding van 0,25 % ' s j aars op het bedrag van kleineI
I

I
voor rekening van de Schatkist uitgegeven coupures . 6.888.182,49 6.962.942,76

I
I
I
I 226.364.942,64 227.540.549,78J

PER 25 DECEMBER 1943

Vroeger gepubl. staat

Fr. 35.700.000,-
96.572.455,91

96.751.020,16

9.345.267.412,50
7.341.941.410,79

63.772.058,05

92.752.827,01
40.599.110.445;60

5.983.495.004;85

799.349.142,50

505.874.150,56

1.239.751.966,83
28.463.600,-

221.464.972,46

Definit. staat

96.751.020,16
96.572.455,91

9.345.267.412,50
7.436.387.125,04

63.772.058,05

620.474.508,01
40.599.110.445,60

5.983.495.004,85

799.349.142,50

505.874.150,56

1.239.751.966,83
28.463.600,-

221.464.972,46
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ACTIVA

RUBRIEKEN 1940 1941

(franken)

BALANSEN per 25 December

1942

~~~~~~==~~~~~======~====~~================~I~
1943

I Goud:
In het buitenland
Aangel. provo in de Banq. de France;
In België
Op vorder. v / d Belgische Regeering

a / d Engelsche Regeering geleend

Door de Ban.que de France te leveren
biljetten en specie

Vordering. in buitenlandsche deviezen :
Buitenlandsche correspondenten
Reichskreditkasse

Buitenlandsche biljetten en specie .
Reichskreditkassenscheine
Diverse

Emissiebank te Brussel

Crediet aan het parti cul. bedrijfsleven:
Wissels en chèques op het binnenl.
Wissels en chèques op het buitsul.
Voorschotten en beleeningen

Credo aan den Staat en openb. licham. :
Pasmunt en postchèques
Kortloopende overheidsfondsen :

Uitgegeven dr de Belg. Schatkist
Gewaarborgd dr de Belg. Schatkist

Vorderingen op den Staat :
Wet van 27 December 1930 - Bon

van de Belgische Schatkist .
Wet van 19 Juli 1932 - Schuld-

brief van de Belg. Schatkist
Wetsbesluit van 10 Mei 1940 -

Schatkistcertificaten :
Overeenkomst vn 12 Mei 1940

:t 4 Sept. 1941 .
:t 15 Mei 1942
:t 25 Jan. 1943
» 31 Juli 1943

Overheidsfondsen :
a) Verworven krachtens de overeen·

komst v. 27 Juli 1932 gesloten in
uitvoering vld wet V. 19 Juli 1932

b) Verworven krachtens de statuten

Dienstgebouwen, materieel en meubel.

Afgeschreven en te verzilveren waard.

Overgangsrekeningen

21.074.888.129,35
557.780.204,20

8.189.589,42

452.481.026,70

20.048.748,25
952.169,25

1.112.999.716,55
5.736,18

1.880.849.198,57

950.100.231,99
10.758.591,04

206.076.557,66

144.284.774,58

2.282.437.700,-
180.000.000,-

500.000.000,-

171.795.337,24

5.000.000.000,-

549.989.919,50
1.268.735.051,35

152.835.000,-

pro memorie

55.558.157,85

17.916.337.497,80
557.780.204,20
. 8.189.589,42

3.097.300.163,15

452.481.026,70

9.621.997,60

14B.B78.620,61
5.181,08

10.679.953.776,28

647.198.592,15
7.290.034,53

165.470.536,61

203.617.796,77

323.222.000,-
200.000.000,-

500.000.000,-

148.273.377,24

5.000.000.000,-
7.580.000.000,-

549.989.919,50
1.901.296.867,44

152.835.000,-

pro memorie

61.988.768,03

17.915.872.646,07
557.780.204,20

8.189.589,42

3.097.300.163,15

452.481.026,70

19.312.796,35

26.497.269.667,14

637.143.158,97
5.278.407,10

99.113.968,85

179.784.046,61

124.428.000,-

500.000.000,-

124.751.417,24

5.000.000.000,-
12.348.702.500,-

100.000.000,-

549.989.919,50
1.359.854.384,44

152.835.000,-

21.013.172.809,22
557.780.204,20

8.189.589,42

pro memorie

46.079.451,17

452.481.026,70

46.069.362,08

49.287.601.954,37

716.086.224,30
5.226.379,35

141.925.112,77

205.590.744,48

1.006.000,-

500.000.000,-

61.763.701,24

5.000.000.000,-
5.330.000.000,-

100.000.000,-
3.000.000.000,-

657.500.000,-

550.000.000,-
1.385.899.890,61

152.835.000,-

pro memorie

43.834.198,06

36.580.765.839,68 50.306.230.949,11. 69.776.166.346,91 89.216.962.196,80
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del' [aren 19~ tot 1948

(franken) PASSIVA
!

RUBRIEKEN 1940 1941 1942 1943

I
t

Bankbiljetten in omloop 34.425.828.900,- 48.245.545.300,- 67.717.946.600,- :83.710.526.800,-

I
Rekeningen-courant :

Schatkist 15.803.625,49 30.184.939,44 38.088.938,88 38.234.166,45

Diversen 1.405.814.028,78 1.174.843.464,32 1.092.303.736,78 1.523.018.104,91

Totaal der onmiddell. opvraagb. verbint. 35.847.446.554,27 49.450.573.703,76 68.848.339.275.66 85.271.779.071,36

Kapitaal 200.000.000,- 200.000.000,- 200.000.000,- 200.000.000,-

Reserves:

Statutaire reserve 112.919.143,33 119.933.602,50 120.926.196,72 121.682.439,18
Voorzieningsfonds en afschrijvings-

rekeningen 310.854.678,73 310.854.678,73 310.854.678,73 310.854.678,73

Uitgestelde inventarisoperatiën 100.029.838,10 214.375.483,79 281.861.378,58 303.069.352,65
:

Overgangsrekeningen 9.515.625,25 10.493.480,33 14.184.817,22 9.576.654,88

Schatkist : bijzondere rekening bij toe-
toepassing der beschikkingen der
overeenkomst van 25 Januari 1943 . - - - 3.000.000.000,-

l

,

36.580.765.839,68 50.306.230.949,11 69.776.166.346,91 89.216.962.196,80

-111-



DEBET

RUBRIEKEN

Afschrijvingen :

1. Dienstgebouwen, materieel en
meubelen

2. Verwoestingen aan gebouwen, ma-
terieel en meubelen

I

I
3. Verwoestingen van andere waard.

Uitgestelde inventarisoperatiën

Herdisconto op 25 December

Algemeene onkosten

Toelage aan de Pensioenkas van het
personeel

Buitengewone toelage aan de Pensioen·
kas van het Personeel

Statutaire reserve : overschot boven
3 X % van het provenu der over-
heidsfondsen die het kapitaal, de
reserves en de afschrijvingsrekening.
overschrijden (§ 2 van art. 20 van
het koninkl. besl, van 24 Aug. 1939).

Vergoedingen aan den Staat :

1. Provenu van disconto boven de
3 X x .

2. Zegelrecht op den biljettenomloop

WINS,.- 'ENI
der per 25 December der jaren;1

(franken)

Dienstjaar 1940 Dienstjaar 1941 Dienstjaar 1942 Dienstjaar 1943

25.915.883,79

7.165.000.-

2.787.991,26

100.029.838,10

7.886.959,05

58.685.639,97

5.200.000,-

3.271.005,62

1.245.654,64

45.303.781,75

257.491.754,18

._.112-

7.231.391,02

114.345.645,69

6.469.196,38

60.439.043,52

5.280.000,-

19.400.000,-

7.014.459,17

398.079,09

59.659.870,35

280.237.685,22

2.635.620,03

67.485.894,79

7.370.057,20 .

63.575.640,42

5.840.000,-

992.594,22

10.554,10

83.241.776,25

231.152.137,01

21.207.974,07

3.272.787,54

. 2.787.551,85

84.020.227,11 I

5.835;000,-

i
I
i

756.242,46

1.048,55

109.659.718,20

227.540.549,78



IVERLIESREKENINGEN
11940 tot 1948 afgesloten dienstjaren

(franken)l OREDIT

RUBRIEKEN
!

I
i I-----------------------------~------------~------------~------------~------------

Geïnd op afgeschr. en te verzilv. waard.

Disconto, wissel en intresten

Intresten op overheidsfondsen

Rechten op bewaarnemingen

Diverse winsten

Ristorno mobiliënbelasting (dienstjaar
1939-1940) .

I

I Tegenboeking van de afschrijving op
overheidsfonds. per 25 Decemb. 1939.

Geldelijke verplichtingen en vergoe-
dingen van den Staat :

1. Ristorno van zegelrecht op den
bilj ettenomloop

2. Vergoeding van 0,25 % 's jaars
op de Staatsschuld

3. Vergoeding van 0,25% 's jaars
op het bedrag v" kleine v" rekening
v / d Schatkist uitgegeven coupures

I

Dienstjaar 1940 Dienstjaar 1941 Dienstjaar 1942 Dienstjaar 1943

5.341.987,72

145.771.872,71

48.983.687,83

5.761.057,36

372.058,74

6.823.782,86

36.316.837,45

7.354.870,20

1.765.599,31

5.623.366,13

75.518.430,99

60.990.989,72

5.260.392,25

645.220,96

64.195.221,79

43.609.452,04

20.045.198,40

4.349.412,94

257.491.754,18
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280.237.685,22

14.158.596,96

37.839.734,77

48.918.696,02

5.481.867,26

625.364,37

75.173.393,55

43.042.242,71

5.912.241,37

231.152.137,01

1.478.000,69

28.797.184,34

47.178.397,86

7.253.337,35

1.000.341,05

99.318.392,84

35.551.952,89

6.962.942,76

•

227.540.549,78
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ORDEREKENINGEN
per 25 December der jaren 19~O tot 1943

Definitieve cijfers in franken

RUBRIEKEN 1940 1941 1942 1943

Verbintenissen op termijn 12.181.917,- - - -

Te innen wissels 85.443.062,56 64.142.741,80 49.488.444,11 96.572.455,91

Verrekeningsdienst :

Compensatierekening. in het
buitenland 132.390.853,54 138.964.677,09 105.730.981,01 96.751.020,16

Diverse bewaarnemingen :
In onderpand vr de reken.-

courant van voorschotten
op overheidsfondsen 6.041.458.925,- 6.307.914.095,- 7.584.595.620,- 9.345.267.412,50

Andere bewaargevingen 5.647.735.362,07 5.251.986.106,58 5.702.171.899,99 7.436.387.125,04

Diverse borgtochten 53.751.325,- 53.741.325,- 59.312.200,- 63.772.058,05

·S chatkist :

Portefeuille en allerlei tegoed 177.716.521,46 137.766.754,33 176.828. 984, 73 620.474.508,01
Neergelegde overheidsfonds= 31.342.189.452,07 33.391.325.252,02 37.673.942.304,12 40.599.110.445,60

Fonds tot delging der Staats·
schuld 6.112.402.236,75 6.107.503.359,30 6.033.246.888,88 5.983.495.004,85

Fonds tot regularisatie van
de Staatsfondsenmarkt . 991.604.017,50 102.705,- 4.200,- -

Muntfonds : Overheidefonds. 47.3.183.221,05 663.212.932,50 590.897.845,- 799.349.142,50

Reserve der postchèq. : goud 505.874.150,56 505.874.150,56 505.874.150,56 505.874.150,56

Algam, Spaar- en Lijfrentekas.

Voorloopige beleggingen . 1.542.971.673,65 1.391.343.228,30 1.111.572.943,49 1.239.751.966,83

Beleende fondsen 92.542.300,- 52.536.100,- 35.279.600,- 28.463.600,-

W aarden van de pensioenkas
van het personeel 174.746.872,13 203.413.854,74 211.886.627,15 221.464.972,46
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AOTIVA BALANS PER
Goudvoorraad .
Onbeschikbaar goudsaldo na herwaardeering van den goudvoorraad (besluitwet

nr 5 d.d. 1 Mei 1944)

Totaal van den goudvoorraad.

Buitenlandsche deviezen \ opzicht .
J op termijn

Papier in Belgische franken op het buitenland

l Handelspapier . . . .
Papier op België Uitgegeven door instellingen waarvan

door den Staat gewaarborgd zijn
Voorschotten op overheidsfondsen .

de verbintenissen

Deel- en pasmunt .
Tegoed op den postchèque- en girodienst
Vorderingenop den Staat:

Schatkistcertificaten verworven in uitvoering van overeenkomsten gesloten
krachtens de besluitwet van 10 M ei 1940 .
Voorschotten aan de Schatkist.
Bijzonder voorschot voor de toepassing van de overeenkomst van

25 Januari 1943
Andere vorderingen :

Schatkistbon: Overeenkomst van 17 October 1930 bekrachtigd door de
wet van 27 December 1930

Overheidsfondsen : 550;000.000,-; overeenkomst van27 Juli 1932

S h ldb . f . 42 513 701 24 gesloten krachtens de wet van
c u rIe . .., 19 Juli 1942 . . . .

i

Overheidsfondsen en andere effecten verworven krachtens de statuten
Gebouwen, materieel en meubelen .
Afgeschreven en te verzilveren waarden

Overgangsrekeningen

Emissiebank te Brussèl .

Totaal van de activa.

Fr. 21.600.904.390,21

10.493.183.326,17

32.094.087.716,38
471.220.754,29
102.870.625,-

4.305.521,30
247.857.651,60

324.368.313,-
1.7211.465.632,66

271.433.329,80
40.577.685,75
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25 DECEMBER 1944 PASSIVA

1944

Bankbiljetten in omloop
Rekening-courantsaldi en diversen :

Schatkist
Instellingen door bijzondere wet beheerd
Banken .
Particulieren
Geallieerde legers en bijzond. fonds vr de bevrijding
Diversen .

Fr. 20.525.685,62
673.059.790,72
310.195.776,87

1.210.608.306,99
1.551.346.252,61

65.117.858,81

Totaal der onmiddellijk opvraagbare verbintenissen.

Onbeschikbare rekening wegens herwaardeering (besluitwet n" 5
d.d. 1 Mei 1944) . .

Speciale rekening geopend voor de toepassing van de overeenkomst
van. 25. Januari 1943, .

Sêha~t l
Kapitaal
Reservefonds :

a) Statutaire reserve
b) Voorzieningsfonds en afschrijvingsrekeningen

Uitgestelde inventarisoperatiën
Overgangsrekeningen

Besluitwet van 6 October 1944 :
Speciale rekeningen bedoeld bij art. 15 en niet

aangegeven oude biljetten
Tijdelijk onbeschikbare en geblokkeerde rekening-

courant bedoeld bij art. 16

74.134.150.525,11

259.134.782,19

Totaal van de passiva.
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Fr. 38,834.462,600,-

3.830,853.671,62

42.665.316.271,62

10.493.183.326,17

3.500.000.000,-
200.000.000,-

124.286.306,70
310.854.678,73
310.888.682,90

78.325.465,10

57.682.854.731,22

74.393.285.307,30

132.076.140.038,52



DEBET

2.453,96
115.125.518,80

WINST- EN VERLIESREKENING

Toelage aan de Pensioenkas van het Personeel
Afschrijvingen :

Gebouwen, materieel en meubelen .
Schade aan gebouwen, materieel en meubelen

Herdisconto op 25 December 1944
Storting op de statutaire reserve (kon. besl. dd. 24 Augustus 1939, art. 20, § 2).
Geldelijke verplichtingen tegenover den Staat:

a) Provenu der discontoverrichtingen boven de 3 X %. Fr.
b) Zegelrecht op den biljettenomloop

Uitgestelde inventarisoperatiën

Algemeene onkosten Fr. 130.171.622,27
6.110.000,-

1.498.046,26
4.370.000,-
1.008.765,26
2.603.867,52

115.127.972,76

7.819.330,25

268.709.604,32

ORDEREKENINGEN PER ~
r-

C~mpe~sati~reke: I
Te innen wissels .
Belgisch -Luxem burgsche Verrekeningsdienst.

ningen in het buitenland
Diverse bewaarnemingen :

Onderpand van de uoorechoirekeninçeii op Belgische overheide-
fondsen .

Andere bewaarnemingen

Diverse borgtochten
Schatkist:

Portefeuille en allerlei tegoed
Diverse waarden toebehoorend aan den Staat:

Gew. aand. N.M.B.S. .
Deelh. obI. N.M.B.S.
Annuït. ondersch. door Kolonie van Belg. Congo
Diverse waarden

Diverse waarden door den Staat in bewaring genomen:
\Vaarden door derden gedeponeerd
Dienst der ingeschreven schuld
Deposito- enConsignatiekas .
Als borgstelling gedeponeerde waarden

Af te leveren uiaarden .
Ingetrokken effecten
Fonds voor delging van de Staatsschuld
Muntfonds :

Overheidsfondsen .
Reserve der poeichèquee :

Goud

Algemeene Spaar- en Lijfrentekas
Voorloopige beleggingen
Beleende fondsen

l'

I.

Waarden van de Pensioenkas van het Personeel
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~ YAN HET BOEKJAAR 1944

Disconto, wissel, intresten en provisies.
Provenu der overheidsfondsen en andere effecten verworven krachtens de

statuten
Rechten op bewaarnemingen, courtages en huur der brandkasten
Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden .
Diverse winsten
Geldelijke verplichtingen en vergoedingen van den Staat :

a) Ristorno van zegelrecht op den biljettenomloop (koninklijk besluit dd.
24 Augustus 1939, art. 34)

b) Vergoeding van 0,25 % 's jaars op de Staatsschuld (koninklijk besluit
dd. 24 Augustus 1939, art. 33) .

c) Vergoeding van 0,25 % 's jaars op het bedrag del' kleine coupures uitge-
geven voor rekening van de Schatkist (Overeenkomsten van 19 April 1935

en 9 December 1944, resp. gesloten in uitvoering van het koninklijk
besluit dd. 16 April 1935 en van de besluitwet dd. 10 Mei 1940).

CREDIT

41.602.399,31

51.877.654,49
8.876.432,13

902.988,02
753.825,30

110.521.556,60

44.316.105,77

9.858.642,70

268.709.604,32

1944

r25 DECEMBER 1944
Fr. 82.695.908,68

61.040.258,41

Fr. 11.796.159.080,-
16.836.394.810,57

28.632.553.890,57
66.483.735,-

572.484.152,01

Fr. 1.000.000.000,-
638.305.187,-

1.228.759.743,26
729.434.530,-

8.596.499.460,26

Fr. 4.745.172.271,84
11.416.797.000,-
20.451.947.522,84

632.308.320,90
37.246.225.115,58

3.225.539.060,-
3.575.097,50 •

5.940.740.462,50

813.018.877,50

751.615.310,74
52.149.697.536,09

2.711.462.867,46
23.700.100,-

2.735.162.967,46
231.200.801,91
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Verslag van het College der Censoren
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MIJNE HEEREN,

Wij deelen ten volle de gevoelens van erkentelijkheid van den
Regentenraad jegens de roemrijke Geallieerde bevrijdingslegers en
jegens onze landgenooten, soldaten en burgers die aan hun zijde hebben
gestreden om ons land te verlossen van de hatelijke vijandelijke
bezetting.

Met ontroering denken wij terug aan allen die op het slagveld en in
concentratiekampen hun leven gaven voor België's voortbestaan.

Onze dankbaarheid gaat naar onze gekwetsten en geteisterden,
naar hen die de ergste moreele beproevingen hebben doorstaan, naar
de gefolterden, krijsgevangenen en weggevoerden wier offer de tol
was voor onze onafhankelijkheid.

*• *

Nauwelijks een jaar na het begin van de vijandelijke bezetting,
betreurde de Bank het vroegtijdig afsterven van zijn eminenten
Gouverneur, den heer Georges JANSSEN, die nagenoeg vier jaren lang
onzeinstelling léiddé met eèn~éldzame kundigheid en een voortdurende
toewijding aan het ,algemeen belang.

Zijn buitengewoon schandere geest, waardoor hij zich uitstekend
aan zijn taak had weten aan te passen, zijn .rechtschapen inborst, zijn
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aanhoudende bezorgdheid om het welzijn van het personeel, zijn onver-
moeibare werklust tot kort vóór zijn overleden, waren zoovele eigen-
schappen die hem geschikt maakten om een leidende rol te spelen in
het openbare leven van ons land; hij was dan ook de bij uitstek
geschikte man voor de vervulling van zijn taak.

Zijn naam zal in de geschiedenis van de Bank geprent blijven als
van iemand die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt.

In de maand April 1940 betreurde ons College het overlijden van
den heer Louis-Jean MAHIEU, Directeur, wiens heengaan voor onze
Instelling een groot verlies beteekende. Hij stierf op veertigjarigen leef-
tijd toen voor hem een schitterende loopbaan openlag. Zijn ontbetwist-
bare intellectueele eigenschappen, zijn technische bekwaamheid, zijn
dynamisme, zijn hoogstaande opvattingen en zijn edelmoedig karakter
maakten hem tot een geliefden bestuurder, wiens aandenken wij trouw
zullen bewaren.

Wij sluiten ons ook aan, bij de gevoelens die door den Regenten-
raad werden geuit bij het afsterven gedurende de bezetting van twee
zijner leden, de heeren Louis CANON-LEGRANDen Clément SWOLFS.

MIJNEHEEREN,

Overeenkomstig de wet en onze statuten hebben wij de eer U
rekenschap te geven van de uitvoering van ons mandaat en U verslag
uit te brengen over de balansen, de winst- en verliesrekeningen alsmede
over de orderekeningen der op 25 December afgesloten boekjaren van
1940 tot 1944.

Deze documenten, die op grond van de beschikkingen der
besluitwet van 23 December 1944 per jaar en niet meer !lel' semester
worden opgemaakt, werden ons door den Regentenraad voorgelegd en
geven de versmelting weer van de te Londen en te Brussel gevoerde
boekhoudingen der Bank.
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Bij 'Ben vergelijking met de tijdens de bezetting gepubliceerde
semestrieele balansen, die met dit doel tot jaarbalansen werden
vereenigd, treden zekere verschillen naar voren. Zij worden verklaard
door de te Londen uitgevoerde operaties alsmede door de overschrij-
ving op algemeene onkosten, van voorschotten die vroeger op de over-
gangsrekeningen geboekt stonden en die door de Bank aan de leden
van het personeel werden verleend om tegemoet te komen aan de
beperking der bezoldigingen door den bezetter opgelegd; verdere ver-
schillen zijn toe te schrijven aan de herdiscontoberekeningen op basis
van een jaarlijksehen inplaats van op een semestrieelen vervaldag.

Het College der Censoren vereenigt zich met de verklaringen van
den heer Gouverneur in naam van den Regentenraad, welke in zijn ver-
slag over de analyse der balansen en winst- en verliesrekeningen
aangaande de boekjaren 1940 tot 1944 worden opgenomen. Het
hecht eenparig zijn goedkeuring aan de maatschappelijke rekeningen,
alsmede aan het besluit om het winstsaldo der beschouwde boekjaren
over te brengen op de rekening {{Uitgestelde inventarisoperatiën »,
waarvan per 25 December 1944 het creditsaldo groot fr. 310.888.682,90
het totale winstcijfer vertegenwoordigt dat gedurende de laatste vijf
jaar werd verwezenlijkt.

Evenals de Regentenraad, is het College der Censoren de meening
toegedaan; dat dit saldo eerst dan zal mogen aangewend worden,
wanneer een beslissing zal getroffen zijn omtrent de vordering op de
Emissiebank te Brussel.

De Algemeene Raad die overeenkomstig art.69 der statuten, een
definitieve regeling treft inzake de winstverdeeling, keurde deze ziens-
wijze goed.

U zult opgemerkt hebben, dat de balans en de winst- en verlies-
rekening over het boekjaar 1944, ten opzichte van de balansen en de
winst- en verliesrekening over de vorige jaren, vrijbelangrijke
wijzigingen in de voorstelling hebben ondergaan. Deze laatste werden
uiteengezet in het verslag van den Regentenraad.
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Dit was trouwens de reden waarom de commentaar over het
boekjaar 1944 in dit verslag gescheiden werd van dit over de voor-
gaande boekjaren.

Overeenkomstig art. 66 der statuten, heeft het College de
begrooting der uitgaven onderzocht en goedgekeurd. Het heeft even-
eens toezicht uitgeoefend op de aanwending van deze laatste en de
degelijkheid der gebruikte methode kunnen vaststellen.

De talrijke dienstinspecties en de diverse boekhoudkundige veri-
ficaties waartoe het College gedurende de jaren 1940 tot 1944 is over-
gegaan, hebben het in de overtuiging gesterkt dat de werking van de
Bank algeheele bevrediging geeft.

Derhalve drukt het zijn voldoening uit aan alle leden
van het personeel zonder onderscheid, voor de lofwaardige
toewijding waarmede zij zich gedurende een uiterst moeilijke periode
van hun taak hebben gekweten en inzonderheid voor de zorg waarmee
de vrijwarende maatregelen werden uitgevoerd, die reeds vóór den
oorlog door de Bank en de Bestendige commissie voor de mobilisatie
van het land waren genomen. Het in veiligheid brengen van enorme
hoeveelheden fondsen en waarden, buiten het bereik van denvijand,
alsmede hun gedeeltelijke repatrieering geschiedden zonder het ge-
ringste verlies, dank zij de medewerking van een personeel dat in ieder
opzicht voor zijn taak was opgewassen.

Het College der Censoren, De Voorzitter,

ERNEST JURlON,

LÉON RIOO,

ALBERT DEW ANDRE,

VICTOR PAREIN,

FRANS LOONTJENS,

EMIEL VANDIEVOET,

MAURICE MOGIN,

FERNAND DUCHÈNE,

JEAN BRAT.

JULES VANDBRSTEGBN.
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Hoofdbank

Bijbank te Antwerpen = Agentschappen

Discontocomité 's en -kantoren

Groothertogdom Luxemburg





HOOFDBANK
DIRECTIECOMITE, REGENTENRAAD, COLLEGE DER CENSOREN

GOUVERNEUR:

VICE-GOUVERNEUR
DIRECTEURS:

REGENTEN:

CENSOREN:

SECRETARIS:
SCHATBEWAARDER

Regeeringscommissaris :

H. MAURICE FRÈRE.

H. ADOLPHE BAUDEWYNS.

HH. LÉOPOLD SMEERS,

PIERRE BERGER,

JEAN VAN NIEUWENHUYSE,

FRANZ DE V OGHEL,

HUBERT ANSIAUX.

HH. GEORGES LALOUX,

CHARLES DE LAUSNAY,

LÉOPOLD FRATEUR,

EUGÈNE VAN ROMPA,

ANDRé PELTZER,

PAUL CHARLES,

HENRI DERAEDT,

ANDRÉ HUYSSENS,

LÉON BEKAERT.

HH. J ULES VANDERSTEGEN, Voorzitter,
ERNEST JURION,

LÉON RIGO,

ALBERT DEW ANDRE,

VICTOR PAREIN,

FRANS LOONTJENS,

EMIEL VAN DIEVOET,

MAURICE MOGIN,

FERNAND DUCHÈNE,

JEAN BRAT.

HH. THOMAS BASYN,

HENRI SONTAG.

H. JOSEPH V ANHEURCK.
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Algemeene Boekhouding
Effecten,'
Disconto,'
Algemeene Inspectie "
Economische Studiën "
Drukkerij "

Dienst Personeel
Hoofdkas "
Algemeen Secretoriaat
Betwiste Zaken "
Lnoorderinqskae "
Rijks kas "
Dienst Buitenland
Gebouwen,'
M edico-eociale dienst

Discontocomité

ALGEMEENE DIENSTEN

HH. P. BASTINE,

E. ROBIN,

G. PIRSOUL,

P. BAUDEWYNS,

J.-J. VINCENT,

P. AUSSEMS,

A. BOVYN,

F. SIMONAHT,

J. VAN KESSEL,

E. CHAHLES,

R. HAMES,

P. VEHHOEVEN,

R. LIBHECIi:,

H. JAMBERS,

Dr L. HANNAEHT,

HH. P. ECTORS,

J. DE COOMAN,

P. DELBAERE,

O. BOSSAERT,

H. FÉHON,

E. HAYOIT.
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BIJBANK ANTWERPEN

Beheerder: H. A. NEVEN.

Secretaris: H. J. V ANDERGUCITT,

Discontocomité HH. E. BRACHT,

E. VAN LECKWYCK.

A. DE BROUCIŒRE,

E. VAN ROMPA.

AGENTSCHAPPEN

AGENTSCHAPPEN MET EEN DISCONTOKANTOOR

Agenten Leden der Dieconiokomioren.

Aalst HH. L. DEHOUX, HH. CH. VANDER HAEGEN,

P. MICHIELS,

F. CALLEBAU'l'.

Aarlen L. HAULOT, HH. M. LEFEVRE,

P. LEPAGE,

L. DE lVIA'rUELIN.

Aat J. LELEUX, HH. E. DUCHATEAU,

H. DUCHA'l'EAU,

A. DESCAMPS.

Bergen J. DUPONT, HH. E. MENIER,

M. DE RAUW,

A. FRANEAU.

Brugge E. RENARD, HH. R. TERMOTE,

BARON K. VAN CALOEN,

R. RAPAER'l' DE GRASS.
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Agenten

Charleroi HH. G. WILLAME,

Dendermonde J. VANDENBOSCH,

Dinant J. LEMAITRE,

Doornik P. POTVIN,

Eekloo K. DEWAELE,

Geeraardsbergen A. TOURNAY,

Gent G. THIRIAUX,

Hasselt A. DE VULDER,

Hoei BARON EDMOND

DE MOREAU D'ANDOY,

-132 -

Leden der Discontokantoren

HH. L. DEW ANDRE,

BARON P. GENDEBIEN,

A. GUJLIEAUX,

F. PHILIPPE.

HH. J. VAN DAMME,

J. DE COENE,

E. VANDEN BERGHE.

HH. L. LAURENT,

R. DECOUX,

M. SCHOOF.8.

HH. RIDDER V. THORN,

E. CARBONNELLE,

V. VANDERllORGHT,

V. LEFEBVRE.

HH. A. SPAEY,

L. VAN DAMME,

R. VAN BRABANDT.

RR. G. FLAMANT,

J. RENS,

P.-E. WILLOCX.

HR. BARON BRAUN,

F. BEERNAERTS,

Graaf H. DE HEMPTINNE.

RH. P. NAVEAU DE MARTEAU,

A. JANSSENS,

J. SPAAS.

HH. C. PRION,
J. PREUD'HOMME,

H. DELATTRE,

Graaf G. DE LIEDEKERKE.



Kortrijk

La Louvière

Leuven

Luik

Mechelen

Moeskroen

Namen

Neufchâteau

Nijvel

Agenten Leden der Discontokantoren

HH. M. DE SOHAEPMEESTER, HH. M. DE CONINOK,

J. DUMONT,

P. DELVA.

R. DEFEVRIMONT, HH. L. GRAFE,

H. TOMBEUR,

L. PONOEAU.

J. HAUTAIN, HH. A. BAUOHAU,

G. DE LA VELEYE,

R. VAN DER VAEREN.

A. HIERNAUX, HH. Ridder M. DE LAMINNE DE BEX,

E. LAMAROHE,

P. DE HARENNE-T' SERSTEVENS,

P. HERMAN.

G. MATAGNE, HH. P. CARTUYVELS,

L. LEMAIRE,

J. VIGNERON.

G. GINION, HH. E. BLANOKE,

H. STORME,

A. SOARCEZ.

A. CARLIER, HH. F. HIGGUET,

O. HIGGUET,

L. HUART.

R. DROULANS, a. i., HH. Ridder E. ZOUDD.

L. GOURDET,

A. MINETTE.

A. CAUPAIN, HH. A. VAN GINDERTAELEN,

E. DE STREEL,

E. DESOAMPE.
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Oostende

Oudenaarde

Péruwelz

Philippeville

Roeselaere

Ronse

Sint-Niklaas

Tienen

Tongeren

Agenten

HH. F. COLLUMBIEN,

P. HERTSCHAP, a. i.

P. FABRI,

A. DERENNE,

A. V AN COETSEM,

ED. BURLlON,

F. LEFEVER,

H. COLIN,

E. HUYBRECHT,

Leden der Discontokantoren

HH; F. VAN CAILLU,

E. DEVIŒESE,

F. LOOTENS.

HH. R. DE BEER,

J. MAERE,

R. VAN CAUWENBERGHE.

HH. P. SIMON,

J. BREBART-CARBONELLE,

H. LEMAIRE.

HH. R. DUCHATEAU,

A. PEPIN,

P. DE WEISSENBRUCH.

HH. F. DE CLERCQ-CARLIER,

A. DE MEESTER-D'HoORE,

J. SOUBRY.

HH. C. DUPONT,

R. VAN BUTSELE,

J. DELERS.

HH. C. STANDAERT,

F. BEHAEGEL,

F. POPPE.

HH. L. BEAUDUIN,

J. GILAlN,

L. HALFLANTS.

HH. J. BEAUDUIN,

F. GHINEAU,

W. WILSENS_
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Turnhout

Verviers

Zinnik

Boom

Ieper

Malmédy

Marche

Veurne

Waver

Luxemburg

Agenten Leden der Disconiokaniorew

HH.F. VAN BAEL, HH. J. DE RIDDER,

J. DIERCXSENS,

L. JANSEN.

M. CHAUVIAUX, HH. A. PELTZER,

L. VAN GINDERTAELEN,

VICOMTE A. SIMONIS.

J. LEJUSTE, HH. L. BASTIN-PONCEAU,

G. DEFEVRIMONT,

H. LE MAISTRE D'ANSTAING.

AGENTSCHAPPEN ZONDER DISCONTOKANTOOR

Agenten

HH. J. MASSET,

L. NEYRINCK, a. J.

L. VANDERWINKEL,

F. FISENNE,

Cu. SIBILLE,

G. SEMAILLE,

GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG
Agent Leden van het Dieconiokanioor

H. J. POTVIN, HH. E.-J. COLLETTE,

A. GROENEN,.

J. NEUBERG.
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BIJLAGE '2
RENTETARIEF

DER DISCONTO- EN VOORSCHOTTENVERRICHTINGEN

WIJZIGINGEN VAN HET RENTETARIEF

25
Januari

1941()

7
October

194'1

00
October

19\44

29
Januari

1Wf.l1

DISCONTO % % % %

1,5

3

- Geaccepteerde of documentaire wissels en bank-
accepten die den verkoop van Belgische producten
aan het buitenland vertegenwoordigen .

- Geaccepteerde wissels en warrants; coupons van
Belgische leeningen met een looptijd van ten
hoogste 120 dagen .

- Niet geaccepteerde wissels en promessen; aan- en
verkoop van wissels in buitenlandsche valuta 3

2 2

3

VOORSCHOT'rEN EN BELEENINGEN
- Beleeningen en voorschotten in rekening-courant

op overheidsfondsen met een looptijd van ten
hoogste 120 dagen
Quotiteit van het voorschot : 95 %.

- Beleeningen en voorschotten op schatkistcertifi-
caten met een looptijd van den hoogste 8, 12, 24
en 36 maanden, al of niet verlengd en op 4 maan-
den, verlengd. Quotiteit van de beleening 95 %

- Beleeningen en voorschotten in rekening-courant
op overheidsfondsen met een looptijd van meer
dan 120 dagen .
Quotiteit van het voorschot :
a) Schatkistcertificaten en certificaten

Onafhankelijkheidsleening .
b) Tienjaarlijksche obligaties (1940-1950)
c) Vijfjarige 3 Yz % Schatkistcertificaten

1941-1946, op 5 jaar .
d) 3 Yz% Schatkistcertificaten op ten
hoogste 15 jaar (uitgifte 1942, leen 2e

re~~ 00%
e) Kasbons met een jaar looptijd N.M.K.N. 95 '%
f) 3 Yz % Schatkistcertificaten met 5, 10

of 20 jaar looptijd, 1943 . 90 %
g) 0 Yz % Schatkistcertificaten met 10 jaar loop-

tijd (1944, pte en 2de reeksen) . . 90 '%
h) Kasbons van de Nationale Kredietkas ten

behoeve van den Middenstand met ten hoogste
een jaar looptijd . 95 %

i) Andere overheidsfondsen . 80%
- Beleeningen en voorschotten in rekening-courant

op Schatkistcertificáten uitgegeven ter veref-
fening van Belgische finantieele vorderingen op
het buitenland (besluit van 3 Februari 1942) en
3 Yz % Schatkistcertificaten met 5 jaar looptijd
(besluit van 25 October 1941 - Opeischingen)
Quotiteit van het voorschot 90 %
(Dit voorschot wordt slechts verleend in de
bijzondere door de Nationale Bank van België
aangenomen gevallen)

2 2

3

van de
95 %
90 %

90 %

2 2

3 (') 3

2 2

3 2,5

33

3,53,5

(1) Van t October 1942 af worden de wissels die verkoopen op afbetaling vertegenwoordigen en de
mobilisatiepromessen van soortelijke transacties niet meer in disconto aanvaard.
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Blz.

Verslag uitgebracht door den Gouverneur, lil naam van den
Regentenraad

Hulde: aan de Geallieerden en de oorlogsslachtoffers
aan de afgestorven leden van het Beheer .

5

5
6

9
9
13
13
14
19
19
20
21
22
22~

I

Monetaire evolutie .
Geldomloop
Goudvoorraad

Discontq ,©Pypor,spl).O~ten
Wisselkoers en clearin~

Kapitaalmarkt
Geldmarkt
Effectenmarkt
Emissies .
Rentestand
Evolutie bij het bankwezen

Economische evolutie
Industrie .
Landbouwen voedselvoorziening .
Vervoer
Arbeid
Prijzen

25

Personeel

27
31
33
36
38

40
42
50

Wijzigir,tz. der statufen ,

Beheer



Blz.

Goudvoorraad
Bankbiljetten en specie te leveren door de « Banque de France »,

- Vorderingen in vreemde munt 59
Buitenlandsche bankbiljetten en specie. - Emissiebank te

57

Balansen en winst- en verliesrekeningen over de boekjaren 1940 tot
1944 54

Ontleding der balansen en der win st- en verliesrekeningen van
25 December 1940 tot 25 December 1943 57

Activa

B~~ 00
Crediet aan het particuliere bedrijfsleven 61
Crediet aan den Staat en de Openbare lichamen 62
Overheidsfondsen 66
Gebouwen, materieel en meubelen. - Afgeschreven en te verzil-

veren waarden. - Overgangsrekeningen 67

Passiva

Bankbiljetten in omloop
Rekening-courantsaldi .
Kapitaal. - Réserves .
Uitgestelde inventarisoperatiën. - Overgangsrekeningen
Schatkist. - Speciale rekening voor de toepassing der bepalingen

van de overeenkomst van 25 Januari 1943

68
69
70
71

72

Orderekeningen

Verbintenissen op termijn. - Te innen wissels
Belgisch-Luxemburgsche Verrekeningsdienst.

bewaarnemingen. - Diverse borgtochten
Schatkist .
Algemeene Spaar- en Lijfrentekas. - Waarden van de Pensioen-

72
Diverse

73
74

kas van het Personeel 75

Winst- en verliesrekeningen 75
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Ontleding van de balans en de winst- en verliesrekening,
boekjaar 1944 77

Activa

Goudvoorraad 77
Buitenlandsche deviezen 78
Papier in Belgische franken op het buitenland. - Papier op

België. - Voorschotten op overheidsfondsen 79
Deel en pasmunt. - Tegoed bij den Postchèque- en Girodienst.

- Vorderingen op den Staat .
Overheidsfondsen en andere krachtens de statuten verworven

effecten 82

80

Gebouwen, materieel en meubelen. Afgeschreven en te
verzilveren waarden. - Overgangsrekeningen 83

Emissiebank te Brussel 84

Passiva

Bankbiljetten in omloop. - Rekening-courantsaldi en diversen 84
Bijzondere rekeningen van de Schatkist . 85
Kapitaal. - Reservefonds. - Uitgestelde inventarisoperatiën.

- Overgangsrekeningen
Besluitwet van 6 October 1944 .

86
87

Orderekeningen

Te innen wissels. - Belgisch-Luxemburgsche Verrekenings-
dienst. - Diverse bewaarnemingen. - Diverse borgtochten.
- Schatkist 88

Algemeene Spaar- en Lijfrentekas. - Waarden van de Pensioen-
kas van het personeel 89

Winst- en verliesrekeningen

Credit
Debet

90
91
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Balansen. :.::..::..c Winst- en verliesrekeningen. ""-'-Orderekeningen :
25 December 1940 94
25 December 1941 98
25 December 1942 102
25 December 1943 106
Vetgelijkende tabellen 1940-1943 . 110
25 December 1i)44 . 116

Verslag van het College van Censoren 123

Hoofdbank. - Bijbank. - Agentschappen. ~ Discontocomité's en
-kantoren. - Groothertogdom-Lusetaburg . 129

Directiecomité. - Regentenraad. - College van Censoren. 129

Algemeene diensten. - Discontocomité . 130

Bijbank en Discontocomité Antwerpen 131

Agentschappen. - Discontokantoren 131

Groothertogdom-Luxemburg 135

BIJLAGEN

1. Lijst van de overheidsfondsen waaruit per 25 December 1940,
1941, 1942, 1943 en 1944 de onderscheiden portefeuilles van de
Bank zijn samengesteld .

2. Rentetarief der disconto- en voorschottenverrichtingen

139

143
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