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MONETAIRE EVOLUTIE

De uitvoering van het plan tot saneering van het geld- en financie-
wezen, waarmede in October 1944 een aanvang werd gemaakt, kende
verder een gunstig verloop in 1945. Doel van dit plan was een gedeelte
der overtollige betaalmiddelen in den vorm van biljetten en bankreke-
ningen - een gevolg van de omvangrijke uitgifte veroorzaakt door de
systematische plunderingen van den bezetter - te steriliseeren of tijde-
lijk onbeschikbaar te maken. Verhinderd moest worden dat deze massa
papiergeld weer in beweging zou komen op een oogenblik dat de
beschikbare goedel'enhoeveelheid ontoereikend was om een toenemende
vraag te bevredigen. Zoo deze maatregelen waren uitgebleven, dan zou
het scherpe opbod onder de koopers onherstelbaar de prijs- en loon-
politiek alsmede de valutastabilitei t, onontbeerlijke voorwaarden voor
de economische heropleving van het land, in het gedrang hebben
gebracht.

Er moge aan herinnerd worden dat door een eerste biljettenom-
wisseling ten beloope van fr 2.000 per persoon, evenals door de vrije
beschikking over de op 9 Mei 1940 bestaande rekeningensaldi en door
enkele onmiddellijke, doch beperkte vrijmakingen, aanvankelijk het
minimum-bedrag aan kasmiddelen, vereisebt voor een nog uiterst
geringe economische bedrijvigheid, verzekerd werd.

Zestig pCt der' gesteriliseerde betaalmiddelen werden definitief
geblokkeerd.

Veertig pCt werden tijdelijk onbeschikbaar gemaakt: dit saldo zou
geleidelijk worden vrijgegeven naarmate de verbetering van de econo-
mische eonjunctuur.
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De in October 1944 genomen schikkingen deden de gezamenlijke
vrije betaalmiddelen, incl. de spaarinlagen, inkrimpen van fr 186 mil-
liard in September 1944 tot zoowat fr 72 milliard in November 1944,
tegen gemiddeld fr 63 milliard tijdens de jaren 1936 tot 1938.

Van einde 1944 af werd de uitzetting van de circulatie door twee
factoren bepaald : de eene hield verband met den particulieren, de
andere met den openharen sector.

Eensdeels werd voor de herneming van de economische bedrijvig-
heid en voor de dekking der behoeften van zekere bijzonder beproefde
landgenooten, overgegaan tot gedeeltelijke deblokkeering der tijdelijk
onbeschikbare tegoeden.

Anderdeels werd de Bank er toe gebracht aanzienlijke voorschotten
aan de Schatkist te verleenen om te voorzien in de behoeften van den
Staat voor de financiering van 's lands bijdrage tot de Geallieerde
oorlogsinspanningen en voor de dekking van een gedeelte van ZIJn
eigen utigaven.

Deze twee oorzaken van expanS18der geldcirculatie kunnen niet
afzonderlijk beoordeeld worden, daar de uitwerking van de eene in
zekere mate het verloop van de andere bepaalt. Dat de vrijmaking
der tijdelijk onbcschikhare tegoeden niet op een grootere schaal, noch
in een sneller tempo gese-hiedde, dient toegeschreven aan het feit dat
de vermeerdering van de circulatie wegens de voorschotten aan den
Staat, reeds oen geldruimte hersteld had, die onder de bijzondere voor-
waarden van de economische evolutie van 1945, meer dan toereikend
was voor de dekking van de liquiditeitsbehoeften.

De gebloldœerde 60 pCt vertegenwoordigden het gedeelte der
betaalmiddelen dat definitief aan den omloop diende onttrokken, daar
het geenszins aan een economise-henoodwendigheid beantwoordde. Dit
doel wordt bereikt in twee etappen. Krachtens de wet van 14 October
1945 werden de geblokkeerde biljetten- en depositorekeningen omgezet
in niet verhandelbare effecten van een geldsaneeringsleening, die, met
ingang van 1 Januari 1946, een rente van 3,5 pCt 's jaars zalopbrengen.
Deze leening zal worden afgelost uit de opbrengst der belastingen, die
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in het uitzonderlijk fiscaal programma, door het Parlement gestemd op
15, 16 en 17 October 1945, zijn voorzien. De wet op de geblokkeerde
tegoeden bepaalt inderdaad dat de effecten van de geldsaneeringsleening
bij voorrang en tot hun nominale waarde ter betaling van de buiten-
gewone belastingen zullen aangewend worden. Het verschil tusschen
het totaal bedrag van de leening en de gezamenlijke opbrengst van de
buitengewone belastingen, zal worden afgelost door middel van een
jaarlijksche budgetaire dotatie. Aldus zullen de gezamenlijke geblok-
keerde saldi en de speciale leening die in de plaats treedt van deze
geldmiddelen, volledig worden opgeslorpt en afgelost.

De geleidelijke vrijmakingen op de tijdelijk onbeschikbarc 40 pCt
geschiedden in verschillende vormen : vrijmakingen op individueele
rekeningen om aan particuliere behoeften, vooral van economischen
aard, tegemoet te komen, collectieve vrijmakingen ten voordeele van
bepaalde groepen of van de gezamenlijke depositohouders.

Op 5 Juni werd de algeheele vrijmaking der 40 pCt voor alle reke-
ningen die oorspronkelijk fr 15.000 niet te boven gingen afgekondigd
terwijl, op 1 December, 25 pCt van het saldo der alsdan bestaande
tijdelijk oubeschikbnre geldmiddelen werden vrijgegeven. Daarenboven
werden de houders van tijdelijk onbeschikbarc rekeningen cr toe
gemachtigd deze ter betaling der belastingen aan te wenden.

Door deze maatregelen werd het gezamenlijk bedrag der tijdelijk
onbeschikbare tegoeden teruggebracht van fr 37 milliard per einde
1944 tot fr 21 milliard per einde 1945.

De voorschotten van de Bank aan den Staat stegen van
fr 25,9 milliard per 25 December 1944, tot fr 41,1 milliard per
25 December 1945. De vermeerdering vertegenwoordigt het saldo van
de voorschotten aa~ den Staat voor eigen behoeften (certificaten A),
voor de financiering der verrichtingen van den Dienst voor Onderlinge
Hulpverleening (certificaten B) alsmede voor de betaling van de soldij
der in België gekantonneerde Geallieerde troepen (certificaten C).

Hoewel de onmiddellijke uitwerkingen van deze verschillende
categorieën voorschotten op de toeneming van de betaalmiddelen niet
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uit elkaar kunnen gehouden worden, is het nochtans noodzakelijk een
fundamenteelonderscheid te maken wat hun meer verwijderden terug-
slag zoowel op monetair en financieel als op algemeen economisch
gebied betreft.

1°) Voorschotten aan den Staat voor eigen rekening
(certificaten A).

In verband o. m. met het voortduren van den oorlog zag de Staat
zich in 1945 verplicht, uitzonderlijk hooge uitgaven voor eigen reke-
ning te bestrijden. Wegens de ontoereikende opbrengst del' belastingen
en de onmogelijkheid de kapitaalmarkt aan te spreken om op afdoende
wijze in zijn behoeften te voorzien, zag de Staat zich genoodzaaU, tijdens
de eerste maanden van het jaar, een beroep te doen op de Bank Evenwel
kreeg hij naderhand, dank zij de verruiming van de kapitaalmarkt, de
beschikking over aanzienlijke geldmiddelen door afgifte van schatkist-
certificaten aan de particuliere banken en de financieele instellingen,
alsmede door emissie van een langloopende leening. Deze middelen,
samen met een toeneming der fiscale ontvangsten, waren oorzaak dat
de voorschotten van de Bank aan den Staat in een vertraagd tempo
verliepen; zij hebben hem zelfs toegelaten op bepaalde oogenblikken
aanzienlijke terugbetalingen te verrichten.

2°) Voorschotten voor financiering der verrichtingen van den
Dienst voor Onderlinge Hulpverleening (certificaten B).

De prestaties van België ten gunste van de Geallieerde legers
geschiedden door tusschenkomst van den Dienst voor Onderlinge Hulp-
verleening (O.M.A.) . Zij vloeiden voort uit de verbintenissen aangegaan
overeenkomstig de verschillende aceoorden die tusschen België en de
Geallieerden werden afgesloten ten einde hun gemeenschappelijke
oorlogsinspanning te vergemakkelijken en tot een maximum op te
voeren; hiermee zijn bedoeld: de wederkeerige leen- en pachtovereen-
komsten met de Vereenigde Staten (Lend Lease en Reverse Lend Lease)
en de overeenkomst van onderlinge hulpverleening (Mutual Aid) met
Groot-Brittannië. Het grondbeginsel van deze overeenkomsten voorzag
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de gemeenschappelijke en onbeperkte aanwending, zonder betaling, der
goederen en werkkrachten waarover beide partijen beschikten.

Het verloop der krijgsverrichtingen en de positie van België als
etappegebied der Geallieerde legers, hadden tot gevolg dat de bijdrage
van OTIS land de prestaties der Geallieerden in den vorm van goederen
en diensten te boven ging.

De oorlogsinspanning van ons land bracht onvermijdelijk zeer
zware financieele lasten mee, die een beroep van den Staat op de Bank
noodzakelijk maakten.

Op 15 Maart 1945, daturn waarop voor hel eerst de splitsing der
schulden van den Stant tegenover de Bank werd doorgevoerd, beliep
het bedrag der certificaten 13,fr 3.769 millioen.

Bij het beëindigen del' vijandelijkheden in Europa op 8 Mei 1945
bereikte dit cijfer fr 7.121 milliocn. Per einde Augustus 1945, op het
oogenhlik van de overwinning op Japan en de opzegging, van de
leen- en pachtovereenkomst door de Vereenigde Staten, "was het tot
fr 14.248 millioen opgeloopen. Op 27 December 1945 overschreed het
fr 16,5 milliard.

Op dit oogenhlik werd het bedrag der certificaten B, dat de voor-
schotten aan de Schatkist voor rekening van O.M.A. vertegenwoor-
digde en sedert 15 Maart afzonderlijk in de weekstaten van de Bank
voorkwam, gevoegd bij de voorschotten aan den Staat voor eigen
rekening om aldus één enkelen post te vormen onder het hoofd
« Voorschotten aan de Schatkist - Certificaten A » (eigen rekening en

"Dienst voor Onderlinge Hulpverleening). Deze wijziging in de balans-
voorstelling vloeit voort uit de uitbreiding en de wijziging der bevoegd-
heden van O.M.A.; in den loop der laatste maanden werd dit orga-
nisme o. m. belast m,et de inning, voor rekening van de Schatkist, der
bedragen die door de Belgische koopers gestort "werden ter betaling
van de goederen, ingevoerd door de Geallieerden onder het « Military
Civil Program » of door de Belgische Economische Zendingen buiten
« Lend Lease » en « Mutual Aid » om. Hieruit volgde dat de bedragen
door de Bank aan de Schatkist ten gunste van dit organisme voorgesoho-
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ten, niet meer overeenstemden met de prestaties die door België aan
de Geallieerden werden verleend.

Toen, begin September 1945, President Truman de « Lend Lease»
aceoorden opzegde, beliep het gezamenlijk bedrag der Belgische pres-
taties onder « Reverse Lend Lease » 177 millioen dollar tegenover
53 millioen dollar leveringen door de Vereenigde Staten. In den loop
der onderhandelingen tijdens de maanden September en October
gevoerd met de Regeering van de Vereenigde Staten, stemde deze
laatste er in toe, door een overeenkomstige vermeerdering der Ameri-
kaansche leveringen, het evenwicht tusschen de prestaties van beide
landen te herstellen. Met Groot-Brittannië wordt eveneens onderhandeld
nopens de bijdragen van België in de Onderlinge Hulpverleening.

Sedert de opzegging van de Ieen- en pachtovereenkomst worden
de Belgische prestaties in den vorm van leveringen en diensten, door de
Vereenigde Staten en Groot-Brittannië algeheel in deviezen vereffend.

3°) lioorschot/en voor de betaling van de soldij der Geallieerde
troepen (certificaten C) .

De voorschotten die door de Schatkist aan de Geallieerde legers
werden toegestaan voor de uitkeering, in Belgische franken, van de
soldij del' in België gekantonneerde troepen, werden door de Bank gefi-
nancierd tegen afgifte van certificaten C. Deze voorschotten zijn volledig
terugbetaalbaar in vreemde munt ten beloope van de werkelijk aange-
wende bedragen.

Gedurende het afgeloopen jaar vertoonde de post « certificaten C »
belangrijke bewegingen. In Maart bereikte het gezamenlijk bedrag van
deze certificaten meer dan fr 12 milliard. Na ten slotte tot ca.
fr 14 milliard te zijn opgeloopen, werd het bedrag van deze voorschotten
geleidelijk teruggebracht tot fr 5.704 millioen per einde jaar, ten
gevolge van terugbetalingen in vreemde munt.

Deze laatste bereikten gezamenlijk fr 8.120 miUioen, waaronder
84,6 millioen Amerikaansche dollar, 20 millioen pond sterling en
21,8 millioen Canadeesche dollar.
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Onderstaande tabel geeft een beeld van het verloop der in 1945
door de Nationale Bank van België aan den Staat verleende voorschotten
ingedeeld naar de verschillende hierboven toegelichte posten.

Voorschotten van de Nationale Bank aan de Schatkist
in den vorm van Schatkistcertificaten (*)

(millioenen franken)

Datum Certificaten Cert ifj ca ten Certifica ten

m4'5' A B C

Il'5 Maart .. , ...... . ........ 19.741 3.7G9 12.528
218 Maart .................. 20.263 H13 11.262
26 April ..................... 20.579 7.013 10.913
3l: Mei ........................ 21.540 8.492 8.562
28 Juni ........................ 20.765 11.001 8.562

26 Juli ....... ................ 20.916 12.213 8.123

30 Augustus ............... 21.479 14.2~8 8.923

27 September ............... 22.093 15.341 8.853

SO October .. ............... 23.762 16.0G8 6.104

'29 November ............... 21.259 .16.640 5.704

211> December ............... 18.802 [6.640 5.704

(1(.) Ingedeeld naar hun bestemming waren deze voorschotten aan den Staat
per 215 December 1944! als volgt samengesteld :

a) Voor eigen rekening van de Schatkist ... ... fr.
b) Voor het Bevrijdingsfonds (later overgenomen door

den Dienst voor Onderlinge Hulpverleening) ... fr
c) Voor rekening der Geallieerde legers fr

16'.5I1J3 millioen

1.000 »
H.4125,»

Totaal ... fr »

De vrijmakingen op de tijdelijk onbeschikbare rekeningen evenals
de voorschotten aan, den Staat voor eigen rekening en ten gunste der
Geallieerden, hadden een sterken terugslag op de geldcirculatie. Het
bedrag der bankbiljetten steeg inderdaad van fr 38,8 milliard per
25 December 1944 tot fr 70,3 milliard per einde 1945. Hoe aanzienlijk
deze expansie ook was, toch overschreed het gezamenlijk bedrag der
betaalmiddelen in omloop niet het peil gewettigd door onzen wissel-
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koers, onze binnenlandsche prijzen, onze loonen en de huidige econo-
mische voorwaarden. Inderdaad, zoo de geldomloop in 1945 bijna
verdubbelde, dient nochtans opgemerkt dat tijdens de beschouwde
periode, 's lands bedrijvigheid in de voornaamste takken van nijverheid
zich afgeteekend uitbreidde, zooals blijkt uit de gegevens opgenomen
in het gedeelte van dit verslag over de economische evolutie.

Uit den toestand van België aan het einde van het jaar 1945 kan
dus worden afgeleid dat, in weerwil van de opgerezen moeilijkheden,
het geldsaneeringsplan bij de bevrijding aangenomen, zonder stoornis-
sen voor onze economie kon worden ten uitvoer gebracht.

Zoo de voorschotten aan de Geallieerde legers - waarvan de
omvang in het begin van het jaar zeer aanzienlijk was' en overigens
niet kon worden voorzien op het oogenblik dat de geldsaneering werd
afgekondigd - een zeer duidelijken terugslag hadden op de toeneming
der betaalmiddelen, werd de geldcirculatie in October 1944 dermate
ingekrompen, dat het volstond de vrijmakingen van tijdelijk onbeschik-
bare tegoeden te beperken om de uitwerkingen eener massale creatie
van nieuwe betaalmiddelen te verzachten op een oogenblik dat 's lands
economische hedrijvigheid haar normaal peil op verre na niet bereikt
had.

De bewegingen der rekening-courantsaldi "varen een trouwe
doch matige weergave van de hoofdtendensen die, tijdens het afgeloo-
pen jaar, de algemeene monetaire evolutie kenmerkten. Tijdens het
eerste halfjaar, gekarakteriseerd door de expansie van den geldomloop,
nam de omvang van de rekening-courantsaldi regelmatig toe : van
gemiddeld fr 3,6 milliard in Januari steeg hij tot bijna Ir 4,7 milliard
in Juni. Met ingang van het tweede halfjaar daarentegen, toen het
tempo der uitzetting van den geldomloop vertraagde, nam het volume
der rekening-oourantsaldi meel' dan cens af.
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onmiddellijk opvraagbare verbintenissen van de Nationale Bank van België

(Maandgemiddelde in mi llioenen Iranken)

Totaal der
onmiddellijk
opvraagbare

verbintenissen

Rekening-courantsaldi

Biljetten
Openbare

Diversen
Schatkist

5,3 3.608

3,1 3.590

5,1 3.852

4,6 1.428

3,9 4.617

4,6 4.685

3,9 3.952

2,7 4.074

3,0 4.949

4,7 4.129

5,5 3.832

3,4 3.578

47.026

50.567

54.148

57.193

59.434

G2.503

04.032

Go.382

68.816

70.122

70.657

72.821

Januari ..

Februari .

Maart , ..

April ..

43.413

46.973

50.290

52.760

Mei

Juni

Juli

54.812

57.812

GO.076

61.705

03.862

65.988

66.819

69.240

Augustus .

September ..

October ..

November

December

Het crediet verleend aan het particuliere bedrijfsleven in den vorm
van disconto Yanhandelspapier, alsmede van voorschotten op overheids-
fondsen, volgde de evolutie van de geldmarld en de uitbreiding van de
economische bedrijvigheid tijdens het afgeloopen jaar.

In verband met de geldsaneeringsmaatregelen, de behoeften van
den jaarultimo en de vrees veroorzaakt door het Duitsche offensief in
de Ardennen, was de inkrimping van de geldcirculatie gedurende de
eerste weken van 1945 vrij duidelijk afgeteekend. Zij kwam inzonder-
heid tot niting in een tamelijk aanzienlijke, doch kortstondige verhoo-
ging van de voorschotten op overheidsfondsen, die hoofdzakelijk aan
de banken werden verstrekt.

Bedoelde voorschotten bereikten fr 2.309,9 millioen per Il Januari
1945, tegen fr 1.724,5 millioen per 25 December 1944. Daarna daalden
zij snel, naarmate de toestand meer normale verhoudingen aannam en
de ruimte op de geldmarkt terugkeerde. Tegen het midden van de
maand Maart was de spanning volledig verdwenen, zoodat de voor-
schotten tot fr 226 rnillioen geslonken waren. Tijdens het overige
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gedeelte van het jaar bleven zij zich om dit VrIJ lage peil bewegen,
tusschen gemiddeld fr 200 en 300 millioen.

De schommelingen van het discontoeredief waren minder afge-
teekend. In den loop van de eerste twee maanden van het jaar viel een
geregelde stijging van het bezit aan handelspapier waar te nemen, waar-
door het totaal bedrag van het gedisconteerd papier van fr 341 millioen
per Il Januari vermeerderde tot fr 604 millioen per 22 Februari. In
verband met de algemeene toeneming der liquiditeit van 's lands econo-
mie kon met ingang van Maart en tot in Juli, een geleidelijke achteruit-
gang van dit discontocrediet worden opgemerkt; aan het einde van
laatstgenoemde maand was het bedrag der binnenlandsche handels-
wissels tot fr 205,6 millioen teruggeloopen. In de laatste maanden van
het jaar was de belangrijke herneming van de industrieele en commer-
cieele activiteit oorzaak van een nieuwe stijging van het volume der
gedisconteerde wissels; deze aangroei die eerst vrij gering bleef, kwam
met ingang van de maand November sterker tot uiting, zoodat per einde
December deze post voor fr 484 millioen te boek stond, hetzij nagenoeg
tweemaal zooveel als in 1944.

Crediet aan het particuliere bedrijfsleven
(millioenen franken)

Voorschotten
Maandgemiddelde Handelspapier op overheide- Totaal

fondsen

Januari ..................... 394,9 2.006,3 2.401,3

Februari ..................... 553,8 1.240,4 1.794,3
Maart ........................ 500,3 388,9 889,3

April ........................ 381,1 167,3 548,5

Mei ........................... 308,3 189,1 497,5

Juni ........................ 260,9 207,1 468,1

Juli ........................... 224,8 197,0 421,8

Augustus .................. 221,5 201,4 422,9

September .................. 239,8 222,3 462,2

October ..................... 257,6 234,1 491,7

November .................. 306,8 264,2 571,1

December .................. 412,3 241,3 653,6
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Sedert de saneeringsmaatregelen van October 1944, voerde de
Bank ten aanzien van de rente voor disconto en voorschotten, een poli-
tiek in overeenstemming met de evolutie van den algemeenen monc-
tairen toestand om zoodoende de doelmatige uitvoering van het
saneeringsplan niet te ontzenuwen en niettemin aan de gewettigde
credietbehoeften van handel en nijverheid tegen matige voorwaarden
te voldoen.

Uitgaande van dit principe bracht de Bank tweemaal vrij aanzien-
lijke wijzigingen ann haar rentetarief.

Toen, na het acute stadium van het vong trimester, een zekere
ontspanning intrad, werd, metingang van 16 Januari, de rente
verlaagd van 2 tot 1 1/2 pCt voor de bij een bank gedomicilieerde
accepten en warrants; van 2 tot 1 3/4 pCt voor de niet bij een bank
gedomicilieerde wissels; van 3 tot 2 1/2 pCt voor de niet geaccepteerde
wissels. Anderzijds, om de financieringsoperaties van onzen buitenland-
schen handel te vergemakkelijken, werden van dezen datum af
schikkingen genomen waarbij een rentevoet van 1 pCt wordt toegepast
op de vooraf door de Nationale Bank van België geviseerde bank-
accepten, alsmede op de geaccepteerde of documentaire wissels uit
hoofde van in- of uitvoer van goederen.

Per 25 December 1945 beliep het bedrag der uitstaande wissels,
door de Bank geviseerd, fr 1.695 millioen voor den invoer en
fr 20,6 millioen voor den uitvoer.

Door deze verschillende maatregelen werden de voorwaarden
verwezenlijkt die, binnen het kader van de nieuwe monetaire structuur,
het best aan de credietbehoeften van de economie beantwoorden.

Van het eene boekjaar op het andere bleef de goudvoorraad prac-
tisch ongewijzigd. Hij bedroeg fr 31.383 millioen per 25 December
1945 tegen fr 32.094 millioen per 25 December 1944. Vermelden wij
evenwel enkele vrij aanzienlijke schommelingen die zich in den loop
van het jaar voordeden in verband met de maatregelen ter verzekering
van 's lands voorziening of naar aanleiding van de monetaire aceoorden
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met vreemde landen (").Aldus veroorzaakte, in Maart Ll., het verstrekken
van de noodige betaalmiddelen aan de Belgische Economische Zendin-
gen voor de uitvoering van hun importprogramma, een goudafgifte
van ruim fr 750 millioen. Toen, begin September 1945, het leen- en
pachtregime werd ingetrokken, besteedde de Bank nog bijna fr 800 mil-
lioen van haar goudreserve aan de betaling van voedingsmiddelen en
grondstoffen die voortaan niet meer onder « Lend Lease » konden
worden aangeschaft. Daarentegen gaf, tijdens de laatste maanden van
1945, de periodische vereffening van het creditsaldo van België tegen-
over Frankrijk, met welk land onze betalingsbalans gedurende het afge-
loopen jaar ruim actief was, aanleiding tot een substantieelen goud-
Invoer.

De bewegingen in vreemde munt waren tijdens het verslagjaar
zeer omvangrijk. Ten einde het land van voedingsmiddelen, grondstof-
fen en industrieele producten te voorzien, moest voor een tegenwaarde
van fr 22,7 milliard aan deviezen uitgegeven worden. Ondanks deze
belangrijke afvloeiing, vermeerderden de valutareserves van de Bank
in aanzienlijke mate; van fr 574 millioen per 25 December 1944, stegen
ze tot fr 3.594 millioen per 25 December 1945.

Dit resultaat werd bereikt dank zij de stortingen in vreemde valuta
door de Geallieerde Hegecringen ter vereffening van de soldijuitkeerin-
gen, de besparing op de buitenlandsche uitgaven wegens de leveringen
ontvangen in het raam van Lend Lease en Military Civil Program,
alsmede onze creditstaande betalingsbalans tegenover bepaalde landen.

België kan aldus het tweede jaar van zijn wederopbouw ingaan
met een gesaneerd geldwezen en aanzienlijke goud- en deviezen-
reserves C).

(1) België sloot monetaire- of betalingsaccoorden af met volgende landen: Groot-Britbannie, Neder-
land, Frankrijk, Denemarken, Finland, Noorwegen, Portugal, Zweden, Zwitserland.

(2) Krachtens art. 8 van het koninklijk besluit van 2J5 October 1lÇ}26,werd de wisselkoers van den
Belgischen frank tegenover het buitenland in veelvouden van vijf frank, onder de benaming van belga,
bepaald. De besluitwet van 8 Januari 11914'6heeft deze benaming afgeschaft; alleen de frank blijft de
officieels Belgische munteenheid.
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GELD- EN KAPITAALMARKT

De in October 1944 doorgevoerde geldcontractie oefende tot in
April haar invloed op de geldmarkt uit. Reeds in Maart kon een grootere
geldruimte en een geleidelijke ontspanning van den rentevoet worden
vastgesteld.

Daggeld

Marktnoteering
191415 (maand-

gemiddelde)

Januari 1,00

Februari .

Maart .

April .

Mei

Juni

Juli

AugustliS .

September .

October

November .

December .

1,00

0,846

0,583

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Het beschikbare daggeld werd
steeds ruimer bij zooverre dat de call-
markt een tot nog toe in België ongc-
kenden omvang ging aannemen.

Voor het jaar 1945 WHShet geza-
menlijk bedrag der op dezemHrkt
belegde kapitalen meer dan tweemaal
hooger dan het overeenkomstig bedrag
voor de jaren 1943 en 1944.

Er bestaat geen enkele vergelijkings-
basis met de vooroorlogsche jaren, doch
het lijdt geen twijfel dat het bedrag der

. gedurende die periode uitgevoerde ver-
richtingen ver beneden het huidige volume bleef. Er zij eveneens op
gewezen dat, in tegenstelling met de gewone verhoudingen op deze
markt, het aandeel van de particuliere banken in de « call-money »-
verrichtingen in 1945 over het geheel grooter was dan dit van de
parastatale instellingen.

De andere geldmarktnoteeringen voor kortloopende beleeningen
en voorschotten, alsmede de rentetarieven voor bankdeposito 's, ver-
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Effectenmarkt

Emissies

Begin del' maand
Basistijdvak

m~6i-1008J = 100

1'944 Augustus ......... 273
1'945·Juli ............... 289

Augustus ......... 300
September ...... 293
October ............ 2G5
November ...... 248
December ......... 255

Loonden over het algemeen dezelfde daling omstreeks hel. midden van
het jaar, waarna ze stabiel bleven.

De effectenbeurzen, die in verband met de krijgsverrichtingen die
de bevrijding van ons grondgebied voorafgingen, begin September 1944
gesloten werden, zijn eerst op 4 Juni 1945 heropend geworden. De
transacties hernamen onder ietwat speciale voorwaarden, ten gevolge
van de hlokkcering der effecten, die met een fiscale bedoeling was afge-
kondigd geworden en slechts aan het einde van het jaar werd opge-
heven. De omvang der verrichtingen bleef dan ook beperkt.

Tot half Augustus was de tendens
stijgend, doch vertoonde geen ongere- Algemeen indexcijfer
geld verloop. Daarna trad een ommekeer der aandeelennoteeringen ter
in en viel een koersdaling der niet vast- Beurze van Brussel en Antwerpen

rendeerende effecten waar te nemen, die
regelmatig -tot half November aanhield.
Nu het vertrouwen in de munt terugge-
keerd is, schijnen de kapitaalbezitters
opnieuwaan rendeerende beleggingen
de voorkeur te geven, dan wanneer ze
onder den oorlog hun toevlucht namen
tot industrieaandeelen, waarbij de veilig-
heid boven het rendement verkozen
werd.

Deze evolutie kwam gedeeltelijk ten goede aan de rentenmarkt.
De 4 pCt Geünificeerde schuld bereikte den parikoers terwijl voor de
andere categorieën staatsfondsen de noteeringen insgelijks verbe-
terden.

Tijdens de eerste maanden na de geldsaneering waren de crediet-
behoeften wegens de toen heerschende economische voorwaarden, niet
zeer belangrijk. Het beroep op de kapitaalmarkt van particuliere zijde
bleef dan ook zeer gering tot September, in welke maand een veran-
dering in den toestand intrad. De economische heropleving nam
duidelijker vormen aan en de ondernemingen zagen van dan af
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reorganisatie- of uitbreidingsmogelijkheden die een beroep op nieuw
kapitaal ·wettigden.

Netto·kapitaaluitgiften in 1945
(millioenen franken)

Maand Bedrag

In dit verband moge worden onder-
streept dat de Schatkist, die zich sedert
lang tot uitgifte van certificaten op korten

of halflangen termijnmoest beperken, in het verloopen jaar met groot
succes op de markt op langen termijn kon optreden.

Januari .

Februari .

Maart .

April

Mei

Juni

Juli

Augustus .

September .

October

November .

December .

90,3

55,3

60,2

134,9

43,8

62,9

87,0

G6,1
517,3

13G,9
273,1

i07,G

De Staat bleef niettemin de belang-
rijkste geldopnemer; in den loop van
het tweede halfjaar plaatste hij door
rechtstreeksche verkoepen op de markt,
voor iets meer dan fr 1,2 milliard
effecten van de 4 pCt Geünificeerde
schuld.

In November werd de 4 pCt Bevrij-
dingsleening tegen 99 pCt geëmitteerd,
hetgeen een bedrag van fI' 10.610 mil-
lioen opleverde.

De eenige parastatale instelling die een beroep deed op het publiek,
was het Gemeentekrediet : in September gaf het een leening uit, groot
fr 1.300 millioen, die eveneens 4 pCt rente opbrengt; de stukken, aange-
boden tegen 97,5 pCt, zijn terugbetaalbaar over een periode van dertig
jaar. Deze emissie was onmiddellijk ruim gedekt.

De geldsaneering van October 1944 moest onvermijdelijk op den Bankevolutie

toestand van de banken een diepgaanden invloed uitoefenen, daar ze een
drastische inkrimping van het papier- en giraalgeld teweegbracht. De
onmiddellijke gevolgen van de saneeringsmaatregelen kwamen tot
uiting in een vermindering van de vrije bankdeposito 's - op zicht en
op termijn - van fr 43.631 millioen per einde September tot
fr 15.774 millioen per einde December 1944. Naderhand veroorzaakte
de nieuwe en aanzienlijke uitzetting der biljettencirculatie - waardoor
een gedeelte van de aldus gecreëerde, bijkomende koopkracht naar de
banken terugvloeide - een nieuwe aanzwelling der deposito 's; deze
laatste waren per einde September 1945 tot fr 30.701 millioen
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gestegen. Dit. snelle herstel van het depositovolrune bewijst dat. de
geldsaneeringsmaatregelen het crediet der financieele instellingen niet
aangetast hebben en hun actiemiddelen opnieuw toereikend waren om
hun respectieve rol in de financieele structuur van het land te hand-
haven. Van niet minder beteekenis in dit opzicht is het feit dat de ver-
houding tusschcn den biljettenomloop en de bankdeposito's van
43,8 pCt per einde September 1944 en 38,2 pCt per einde December
1944, terug gestegen was tot 47,7 pCt per einde September 1945.

Daar de kasmiddelen geleidelijk ruimer werden vertoonde de
credietverleening door de banken aan het bedrijfsleven in den
vorm van disconto van handelspapier, bankaccepten, voorschotten
in rekening-courant, prolongaties en beleeningen van effecten, tijdens
het jaar 1945, een aanzienlijke vermeerdering, hetgeen blijkt uit onder-
staande tabel.

Bähkcrediet aan het particulier bedrijfsleven
(millioenen franken)

Disconto Prolongaties Diverse Debiteuren Gezamenlijk

Einde maand van en voorschotten wegens crediet aan het

handelswissels op effecten debiteuren verstrekte particulier
accepta.ties bedrijfsleven

l'\Jl414 September ... ~30 309 3.\)42 51 4.732

December ... Sn3 411 5.8GS 50 13.910

1'\}4'~ Maart ......... 1370 5013 5.8~0 150 7.175

Juni ............ 1.2137 5138 G.54~ 13813 9.0G~

September ... 1.1322 541 o.eos 1.1130 10.318

De snelle aangroei der depositos liet de banken eveneens toe van
het tweede halfjaar van 1945 af in ruime mate bij te dragen tot de
bevrediging der credietbehoeften van den Staat, door inschrijving op
schatkistcertificaten.
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ECONOMISCHE EVOLUTIE

In ons vong verslag werd een uiteenzetting gegeven van den
toestand der industrieele uitrusting van België onmiddellijk na de
bevrijding, alsmede van de taak die het land te vervullen had om zich

weder op te richten, zijn fabrieken terug op gang te brengen en zijn
verkeersmiddelen te herstellen.

Dank zij de medewerking van de Geallieerden en de volhardende
inspanningen van heel het land, werd in één jaar tijds, een vrij groote
en wellicht 001< de moeilijkste afstand afgelegd op den weg naar het
herstel. De evolutie der voornaamste bedrijfstakken tijdens het afge-
loopen jaar, geeft een denkbeeld van den ingetreden vooruitgang.

In verhand met het gebrek aan werkkrachten was, einde 1944, Nijverheid

de vermindering' der productiviteit onzer steenkoolnijverheid zeer
zorgwekkend geworden. Van December 1944 tot Mei 1945 schom-
melde het aantal ingeschreven arbeiders in de steenkolenmijnen
tusschen 105.000 en 107.000, terwijl het in 1939 gemiddeld 143.800
bedroeg. Het tekort aan houwers was het meest nijpend en de herne-
ming van de productie werd hierdoor ten zeerste bedreigd. Benevens de
ontoereikendheid van het aantal ingeschreven arbeiders deed zich mede
de invloed gelden van de herhaalde afwezigheid der mijnwerkers. Zoo
kan worden waargenomen dat, terwijl het gemiddelde der aanwezige
arbeiders in 1939, 128.700 heliep, dit getal in October 1944 tot 75.000
gedaald was en verder tot in J uui 1945 iets beneden de 90.000 bleef.
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Gemiddeld
aantal arbeiders in de steenkolenmijnen

Bron : Directie van het Mijnwezen

Onder- Onder-

Daggemiddelde Houwers grondsche 6'11 boven-
grondsche

arbeiders (1) arbeiders

Gcmid. 1936·1936 ... 18.086 86.827 125.238

1'944 September ... 4.621 29.417 57.650

October ...... 6.938 42.642 75.028
November ... 8.530 50.261 85.255
December ... 9.111 52.787 88.624

1~451 Januari ...... 8.738 50.44D 84.408
Februari ...... 9.287 51.172 88.942
Maart ......... 9.266 54.907 DO.880
April ......... 8.D40 52.0G8 87.566
Mei ............ 9.184 52.504 87.168
Juni . . . ......... 9.757 51.615 90.010
Juli .. .... . . .... 10.268 55.970 !l1.1G5
Augustus ... 11.39G GO.51O 96.356
September ... 13.388 G!l.369 106.308
October ...... 15.904 80.519 118.763
November ... 18.173 90.719 128.076
December ... 19A·OI, 93.632 131.309

De moeilijkheden
die bij de voorziening
van mijnhout dienden
overwonnen, zijn bekend.
Ons land, dat maanden-
lang in een gesloten eco-
nomie had geleefd, was op
eigen bronnen aangewe-
zen. Bovendien was de
exploitatic el' van vóór
en na het Duitsche offen-
sief in de Ardennen vaal,
belemmerd, terwijl de
strenge weersomstandig-
heden een bijkomenden
hinderpaal vormden.

Wel is waar ].;011, lil

verband met deze moei-
(1) Incl. houwers.

lijkheden. de herneming
van de steenkoolproductie slechts later intreden; het hoofdprobleem
lag evenwel bij de werkkrachten. Het Ministerie voor Steenkoolvoorzie-
ning was el' dan ook ten zeerste om bezorgd de schaarschte aan 1111]n-
'werkers te verhelpen.

Ten gevolge van de toepassing, in April 1945, van het principe del'
burgerlijke mobilisatie op de steenkoolnijverheid, werd de verdere
ontwikkeling van de crisis in de werkkrachten gestuit. Het toekennen
van diverse voordeelen _. die samen het statuut van den mijnwerker
vormen - aan het personeel der kolenmijnen en inzonderheid (lan de
ondcrgrondsche arbeiders heeft niouwe vwct'kkt-achten aangetrokken.
Ten slotte hebben de onderhandelingen met de Geallieerden geleid tot
een geleidelijlœ tewerkstelling van Duitsoho krijgsgevangenen in de
mijnen; einde 1945 bereikte hun aantal ca. 45.000.

Feitelijk was deze aanwinst van nieuwe werkkrachten van door-
slaggevende beteekenis voor de aanhoudende stijging van het aantal
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mijn werkers tijdens het tweede halfjaar van 1945; dit gunstig verloop
werd nog in de hand gewerkt door een vermindering van het ab sen-
tisme der mijnwerkers sedert Augustus. Wegens het dringend karakter
van het probleem zijn deze voorloopige maatregelen gerechtvaardigd,
tot het tijdstip waarop geschoolde arbeidskrachten opnieuw kunnen
aangeworven worden.

De steenkoolproduc-
tie hield geen gelijken
tredmet de toeneming
van het arbeidersperso-
neel, daar de scholing der
Duitsche krijgsgevange-
nen een langen tijdsduur
vereischt. Intusschen had
zulks een aanmerkelijke
daling van het gemiddeld
nuttig effect per arbeider
tot gevolg .

De dagproductie die
In -1939 gemiddeld
103.000 t bereikte, was
III September 1944 tot
21.000 t gevallen. Daarna
steeg zij geleidelijk tot iets
minder dan 50.000 t in

Februari, bleef zich om hetzelfde peil bewegen tot in Augustus om
naderhand in December 75.000 t te bereiken.

Steenkoolproductie
Bron: Directie van het Mijnwezen

Zuider- I Kempisch I Het Rijk
bekken bekken

Tijdvak
, (duizenden tonnen)

I

Maandgemiddelde
19'31&-100s......... 1.880 540 2.420

19414September ... 137 36 173
October ...... 511 176 687
November ... 691 ~:83 974
December ... 795 297 1.092

1945; Januari ...... 748 289 1.037
Februari ...... 767 305 1.072
Maart ......... 986 336 1.322
April ......... 783 251 1.034
Mei ............ 616 304 920
Juni ......... 912 379 1.291
Juli ............ 765 375 1.140
Augustus ... 835 442 1.277
September ... 940 469 1.409
October ...... 1.174 562 1.736
November ... 1.189 558 1.748
December ... 1.166 566 1.732

Anderdeels konden, tijdens de tweede helft van het jaar, de in het
land beschikbare voorraden door middel van invoer verhoogd worden.
Voor de laatste maanden van het jaar, werden overeenkomstig de plan-
nen van de cc European Coal Organisation» maandelijks ca. 400.000 t
buitenlandsche steenkool aan België toegewezen.

Uit hoofde van de steenkoolschaarschte bleek een strenge hand-
having van de contrôle op de distrihutic onvermijdelijk. Iedere maand
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wordt door het Verdeelingsbureau Steenkool een plan tot verdeeling
- der beschikbaar gesteldo voorraden opgemaakt, nadat de eigen behoef-

ten der mijnen gedekt zijn. Krachtens deze plannon wordt bij voorrang
in de behoeften der vitale sectoren, met name spoorwegen, electrische
centrales, cokes- on gasfaln-icken, voorzien. Ofschoon de voor het
huishoudelijk verbruik bestemde hoeveelheden tijdens den Winter
1944-1945 uiterst gering waren en ook gedurende de laatste maanden
van 1945 zeer karig werden toebedeeld, konden over het geheel de
behoeften der industrie slechts ten deele bevredigd worden. De
verhooging der beschikbare voorraden tegen het einde van het jaar liet
niettemin toe een verbetering in dit opzicht te verwezenlijken.

In de lijn van haar algemeene prijspolitiek heeft de Regeering bij
besluit van 27 September 1944, gewijzigd bij besluit van 12 Maart
1945, een schaal opgesteld, waarbij de prijs, af mijn, voor steenkool en
steenkolenbriketten gemiddeld op fI' 320 'per ton neerkomt. De vermin-
derde productie, die den kostprijs per eenheid product grootendeels
belast, de prijsstijging van hulpstoffen en de vcrhocging van 100rlCn
en wedden, hebben de bedrijfskosten aanmerkelijk opgevoerd zoodat
do bedrijfsresultaten der steenkoolondernemingen zeer narleelig werden
beïnvloed door de onevenwichtige verhouding tusschen kostprijzen en
officieele verkoopprijzen. De Schatkist zag er zich dan ook toe genoopt
de bedrijfsverliezen ten deele voor eigen rekening te nemen.

De productie der cokes- en brikettenfabrieken, afhankelijk van de
voorziening van ruwe steenkool, werd natuurlijk geremd door een
onvoldoenden aanvoer. Verder oefende de schaarschte aan cokes een
bijzonder nadeeligen invloed uit op de herneming in de ijzer- en staal-
nijverheid. De laatste maanden van het jaar viel nochtans een aanzien-
Iijke stijging der cokesproductie waar te nemen; in December bereikte
zij 280.000 t tegen 7l.600 t in September 1944.

Ondanks de prioriteit bij de brandstofvoorziening, bleef de
productie van electrische energie tot en met September 1945 beneden
het vooroorlogsehc peil. Nochtans was het productievermogen tijdens
het eerste halfjaar verhoogd geworden door de inschakeling van twee
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door middel van stookolie gedreven centrales, door de Geallieerden
Lel' beschikking gestelcl. Verder hadden de verkeersmoeilijkheden
wegens de ontwrichtîngvan het vervoer per spoor, en het dichtvriezen
der kanalen tijdens den Winter 1944-1945, den nadeeligen invloed
van de stcenkoolschaarschto nog verscherpt. De ontoereikende stroom-
productie in den loop der volgende maanden hield groolendeels verband
met de stagnatie der industrieelo bedrijvigheid, met name in de ijzer- en
staalnijverheid wier centrales vóór den oorlog bijna de helft van de
stroomproductie leverden.

De omvang en Jiet dringend karakter
van 's lands materieelen wederopbouw ver-
cischten een spoedige herneming van de
bedrijvigheid der ijzer- en staalindustrie.
Doch wegens de onvoldoende cokesleve-
ringen en de onmogelijkheid de ertsvoorra-
den te vernieuwen, kon dit herstel pas later
intreden. Laatstgenoemde moeilijkheid kon
in den loop van het jaar ten deele worden
opgelost, dank zij de ruilovereenkomsten

-- cokes tegen erts -- met Frankrijk en den toevoer van Luxemhurgsoho
en Zweedsche ertsen.

Productie
electrische energie
-Bron : Electricitcitsccntralc

J\hnnd Millioenen

k\Vh.

H)'-:1'5, J'anuari 307
Februari 282
Maart 3S!)
April 3/,7

Mei 3·fl
Juni ........ 357
JuLi 370
Augustus 3!)6
September 408
October --- ![57
November 471
December 890

Uit nevenstaande tabel blijkt duide-
lijk dat, ofschoon de verbetering slechts
hngzaarn intrad, zij niettemin een constant
verloop vertoonde.

De ertshoeveelheden die aan de ijzer- en staalnijverheid tijdens de
laatste maanden konden beschikbaar gesteld worden, vertegenwoor-
digden wel iswaar nog niet de helft van het vooroorlogsch verbruik.
Zulks neemt echter niet weg dat de ontoereikende ijzer- en staalpro-
duotie in 1945 hoofdzakelijk diende toegeschreven aan de onvoldoende
cokesvoortbrenging. Deze laatste is in tweeërlei opzicht van groot
belang : niet allen levert zij aan de metaalnijverheid de onmisbare
hranrlstof maar zij dient eveneens als ruilmiddel voor het verkrijgen van
ertsen.
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Gedurende het afgeloopen Jaar en
meer bepaald tijdens de jongste maanden,
kon voor de eerste maal een herneming in
het hoogovenbedrijf waargenomenworden ;
van de 57 bruikbare hoogovens in België
waren el' in Februari 1945 slechts 5 in
werking; dit aantal werd in December tot
22 opgevoerd. De ruwijzerproductie die in
Februari 1945 tot 13.500 t gevallen was,
gaf hierdoor een geleidelijke stijging te
zien, zoodat zij in de laatste maand van het
jaar 130.000 t bereikte. Doch in weerwil
van dit belangrijk herstel, vertegenwoor-
digde het productiepeil nauwelijks de helft
van de gunstige jaarcijfers van vóór den
oorlog. De bedrijvigheid in de staalfabrie-
ken was in groote trekken gelijkloopend met deze van de hoogovens.

Hoogovens in 'bedrijf
Bron : Directie van het Mijnwezen

Einde maand Aantal

l~lS:61December Oo. 44

HJ~7 December Oo. 47
11938December Oo' 37
194'5 Januari ...... 9

Februari ...... 5
Maart ......... 7
April ......... 12
Mei ............ 11
Juni ......... -11

Juli ............ 14
Augustus Oo' 15
September Oo' 16
October ...... 16
November Oo' 19
December Oo' 22

Ten gevolge van den beperkten omvang der staalproductie was
een handhaving van de marktcontrôle onvermijdelijk en werd op de
verdeeling der staalproducten nog steeds toezicht uitgeoefend.

In overeenstemming met de grondbeginselen van de prijspolitiek
bleven de producten van de ijzer- en staalindustrie, wat de binnen-
landsche markt betreft, bij voortduring aan prijsregeling onderworpen.
Het voor den uitvoer overblijvende contingent is zeer beperkt in ver-
band met de heerschende moeilijkheden in deze industrie en de
noodwendigheid om bij voorrang een belangrijk deel van de productie
voor de binnenlandsche economie aan te wenden. De Belgische ijzer-
en staalnijverheid kon zich dan ook slechts in geringe mate de buiten-
gewoon sterke vraaag op de wereldmarkt ten behoeve van den weder-
opbouwen de ruimere winstmarges die op de uitvoerprijzen verkregen
worden, ten nutte maken.

Naarmate de invoer van 'grondstoffen hernam, kon de industrie
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der non-ferrometalen ge-
leidelijk haar bedrijvig-
heid hervatten. Ter bespa-
ring van brandstof werd
de voorkeur gegeven aan
den Invoer van ruwe
metalen veeleer dan aan
ertsen. De omvang van de
herneming in de diverse
sectoren van de industrie
der non-ferrometalen ver-
schilde naar gelang het
productiestadium en het
vcrwerkte metaal. De in-
voer van ruwkoper stel-
de de gieterijen en wal-
serijen in staat een groo-
tere bedrijvigheid aan den

dao' te leo'o'en en de behoeften der verbruikers te bevredigen;o <:lb

de ruwsteen die het land binnenkwam, werd in voorraad gebracht,
daar de olectrolytische raffineering pas bij het begin van November
kon hernemen en dan nog op een beperkte schaal. Ook de tinmarkt
werd, dank zij den invoer, m voldoende mate van metaal voorzien.
Hierdoor kon de vrijheid van handel voor deze twee metalen hersteld

Productie van ruwijzer, ruwstaal en afgewerkt staal
Bron : Directie van het Mijnwezen -

Ruwijzer I Ruwstaal I Afgew. staal
Tijdvak I

(duizenden tonnen)

Maandgem iddeldo

}9!36'19G'8 ......... 264 253 la3
HM"!. September ... 5 1 2

October ...... 19 10 9
November ... 26 21 10
December ... 30 9 16

1~Jl4'5'Januari ...... 23 8 16
Februari ...... 13 10 15
Maart ......... 19 14 26
April ......... 40 30 3.1,
Mei . . . . . ... . ... 47 37 31
Juni ............ 54 52 50
Juli ............ 63 56 50
Augustus 73 68 58

• September ... 77 79 66
October ... 85 108 79
November ... 104 111 87
December ... 130 132 101

worden.

Minder gunstig bleek de toestand in de lood- en zinkindustrie ;
ofschoon laatstgenoemd 'metaal van buitengewone beteekenis is voor
de uitvoering van herstelwerken, bleef de invoel' van ruwzink, in ver-
band met de wereldschaarschte in dit metaal, tot geringe hoeveelheden
beperkt. De productie van electrolytisch zink, die tegen het einde van
het jaar werd hernomen, bleef onbeduidend: wegens gebrek aan
steenkool zagen de producenten zich genoodzaakt een aanzienlijk deel
der ingevoerde grondstoffen op te slaan.
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Ook hier zal de verhooging van de beschikbaar gestelde steenkool-
hoeveelheden, het herstel van een normaal productietempo in de geza-
menlijke industrie der non-ferrometalen bepalen. In dit verband weze
opgemerkt dat de buitenlandsche markten vóór den oorlog het belang-
rijkste afzetgebied vormden.

De uitputting der grondstoffenvoorraden, .waardoor in de meeste
sectoren der textielnijverheid de bedrijvigheid tot een uiterst laag peil
gedaald was, heeft ook tijdens de eerste maanden van 1945 haar
nadeeligen invloed doen gelden; het gebrek aan steenkool en de restrio-
tiemaatregelen bij de stroomvoorziening waren verder oorzaak, dat de
bedrijvigheid in de weinige fabrieken die over vervangingsgrondstoffen
beschikten, nog verzwakte. Maandenlang zag de textielnijverheid zich
verplicht haar productie tot een klein percentage van haar capaciteit te
beperken. Pas in de tweede helft van Maart kwamen de eerste voor-
raden grondstoffen het land binnen. Doch tegen het einde van het jaar
was, dank zij den gestegen invoel' en de overname van grondstoffen
in het bezit der oorlogvoerende legers, de voorziening van de bewerk-
bare grondstof nagenoeg normaal in de twee belangrijke sectoren wol
en katoen; hierdoor ontstond een duidelijke verbetering in al de overige
takken der textielnijverheid.

Aan den anderen kant werd hoe langer hoe meel' brandstof tel'
beschikking van de ondernemingen gesteld, terwijlook de stroomvoor-
ziening aan minder restricties onderhevig was, zoo zij niet reeds geheel
hersteld werd.

De textielnijverheid is dan ook een der basisindustrieën, waarvan
de herneming de snelste vorderingen maakte. De voornaamste hinder-
paal, die een nog meel' volledige uitbreiding van de bedrijvigheid lil

den weg staat, is het tijdelijk tekort aan geschoolde werkkrachten.

Einde 1945 bereikte de bedrijvigheidscoëfficiënt in den sector van
de wolnijverheid ongeveer 80 pCt van het vooroorlogsche peil, behalve
in de kamwolspinnerijen en -weverijen waar hij practisch 50 pCt niet te
boven ging.
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De toestand was iets minder gunstig in den katoensector. waar de
bedrijvigheid omtrent twee derden van het vooroorlogsche niveau
bedroeg.

De productie in de vlas- en jutenijverheid bleef tijdens het grootste
deel van het jaar beneden de helft van de normale activiteit. In den
loop der laatste maanden hebben een verhoogde invoer van jute en een
terugkeer tot normale verhoudingen op de vlasmarkt een ruimere her-
neming in deze twee sectoren toegelaten.

De afzet der afgewerkte producten op de markt is evenwel niet
vooruitgegaan in de mate die men in verband met de herneming der
productie had kunnen verwachten. Er dient rekening gehouden met
den normalen fabricageduur, het loonwerk uitgevoerd in opdracht van
de Geallieerde legers tot aan het einde van den oorlog over de geheele
wereld, alsmede met het gebruik, in alle stadia van de productie en den
handel in textielgoederen, voorraden aan te leggen.

De distributie en de verdeeling der textielgoederen bleven steeds
gereglementeerd; bij besluit van 30 Augustus 1945 werd een nieuw
distributiestelsel ingevoerd, hetwelk een meer normalen afzet der pro-
ducten bij den verbruiker beoogde.

In de ceramische industrie evenals in de glasnijverheid, kon naar
verhouding van de buitengewoon groote behoeften, slechts een zeer
beperkte en ontoereikende bedrijvigheid tijdens het grootste deel van
het jaar worden onderhouden. De hoofdoorzaak van al de moeilijk-
heden lag eens te meer bij het zeer netelige steenkoolprobleem, ook al
waren bepaalde grondstoffen evenmin voorhanden. Bij de vensterglas-
productie geschiedde de herneming sneller, daar dit product onmisbaar
is voor de herstellingswerken aan de onroerende goederen. Bij het
einde van het jaar waren vier ovens in bedrijf met een maandelijksche
productie van één millioen m". Hoewel de prioriteitshehoeften grooten-
deels werden gedekt, kon aan de gezamenlijke vraag van de binnen-
landsche markt, van het Groothertogdom Luxemburg en van de bui-
tenlandsche markten, tot dusver slechts gedeeltelijk beantwoord worden.
Voor het vervaardigen van gegoten glas waren er slechts twee fabrieken
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ln werking; wat het gedrukt glas hetreft, heliep de productie tijdens
de laatste maanden van 1945, 375.000 m" per maand.

Daar de productie van spiegelglas minder dringend werd
geacht, werden pas in de laatste weken van het jaar de eerste ovens
terug aangestoken; hun productie is vooral voor de herneming van den
uitvoer van beteekenis.

België, vóór den oorlog het belangrijkste uilvoerland voor cement,
zag er zich toe verplicht in het afgeloopen jaar dit product uit het bui-
tenland te betrekken. Het productievermogen der cementfabrieken dat
in normalen tijd 400.000 t per maand bedroeg, kon steeds in verband
met de steenkoolschaarschte, in de eerste maanden van het jaar slechts
in een zeer beperkte mate benuttigd worden. Naderhand trad hierin
verbetering en kon de rnaandelijksche voortbrenging gedurende de
laatste maanden van het jaar tot 100.000 t opgevoerd worden. Dit peil
volstaat om de huidige behoeften van de hinnenlandsche markt te
dekken, zoodat de Regeering er toe kon besluitenmet ingang van
1 November 1945 de vrijheid van den cementhandel te herstellen. Even-
wel kon de uitvoer naar de traditioneelc afzetgebieden in Nederland,
Groot-Brittannië en de Vcreenigde Staten tot dusver niet in overweging
genomen worden.

Verkeer!
{)

De taak die België met het oog op een snellewederinrichting van
zijn bijzonder dicht verkeersnet heeft ten uitvoer gebracht, mag hiel'
speciaal worrlen onderstreept. Deze taak was van essentieel belang, daal'
bij ontwrichting van het V81'VOer,alle inspanningen voor het herstel der
bedrijvigheid in de verschillende industrieele sectoren, zouden ver-
geefsch geweest zijn. Bij de bevrijding bleek hoezeer in dit opzicht
's lands uitrusting onder den oorlog en de bezetting geleden had.

Onder de oorlogshandelingen, die hoofdzakelijk den ernstigen toe-
stand op verkeersgebied geschapen hebben, zijn vooral de vijandelijke
opeischingenen de vernielingen van rollend materieel te vermelden.
Op het oogenblik van de bevrijding hadden het park van locomotieven,
spoorwagens en voertuigen evenals de binnenvloot aanzienlijke
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verliezen geleden. Gelukkig was het materieel slechts ten eleele bescha-
dig-cl en kon dit naarmate de bedrij-
vigheid in de reparatiewerkplaatsen
hervatwerd, weder m gebruil{
genomen worden. Het grootste
gedeelte van het behouden materieel
had echter veel geleden onder de
sterke slijtage en het gebrek aan
onderhoud. HeLvast materieel, inzon-
derheid kunstwerken, rangeersta-
tions en reparatiewerkplaatsen wer-
den het meest direct getroffen.

Vervoer
der voornaamste zware goederen

per spoor
Bron: N.M.ES.

Millioenen Duizenden
Maand ton- vervoerde

kilometers tonnen

Hi3'1J.1938'
Gemiddelde ...... 464 5.584·

Hl,H September ... 11 218

October ...... 48 881

November ... 73 1.318

December ... 65 1.113

1<945·Januari ...... 53 882

Februari ... 83 1.176

Maart ......... 9\) 1.497

April ......... 74 1.183

Mei ............ 8G 1.312

Juni ......... 120 1.772

Juli ............ 165 2.129

Augustus ... 188 2.355

September ... 225 2.592

October ...... 281 3.347

November ... 294 3.520

December ... 378 3.925

Na de bevrijding moest ten
behoeve van de verdere oorlogvoe-
l'mg, al dadelijk een aanzienlijk
deel van hel. transport.vermogen
voor militaire doeleinden worden
ingezet; zoowerden de Belgische
wagons ter beschikking van een
continentale « poo] )) gesteld, die al
de wagons van de bevrijde landen
omvatte.

In November 1944vverd een parastatale instelling, het Nationaal
Bureau voor Regeling van het Vervoer, opgericht, ten einde een optimale
benuttiging van ieder vervoermiddel te bekomen en te verhinderen
dat een ongeordend gebruik van de verkeersmiddelen, de bedrijvigheid
van het gezamenlijk net zou verminderen.

Begin 1945 beschikten onze spoorwegen over ongeveer duizend
locomotieven tegen 2,690 per 10 Mei 1940; ze waren dan nog niet alle
onmiddellijk bruikbaar. Ook het wagonpark "vas in een overeen-
komstige verhouding ingekrompen. Van het tweede halfjaar af kon een
duidelijke vooruitgang worden geboekt, die nochtans af en toe
(b.v. in October) dreigde te 1001' te gaan door het feit dat een groot
aantal wagons in het buitenland weerhouden werden. Oorzaak van
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dezen vooruitgang waren toene-
mmg van het aantal herstelde en
bruikbare wagons, snellere rotatie
van het rollend materieel en vermin-
dering van het vervoer ten behoeve
van de Geallieerde legers. Dit laatste
bereikte in April een maximurnoijfcr,
toen het 60 pCt van het vervoer in
beslag nam, terwijl het in Augustus
tot 27 pCt terugliep. Voorts werd het
spoorwegverkeer aanzienlijk drukker
door het vervoer van grootere hoe-
veelheden steenkool en door de
hiermee gepaard gaande industrieele

Aantal geladen wagons
Bron : N.M.B.S.

Wagons Wagons
van de van spoor-

Maand spoorweg- wegmaatseh.
maatschap- en parti-

pijen culieren

193~-!l.~381

Gemiddelde ;,QO.-'>28 508.264
]1944> September ... 1\1.713 lQ.Q83

October ...... 99.197 100.73G
November 132.120 13l.288
December ... 116.lQl 1 L8.Q87

194'5' Januari ...... 89.730 92.005
Februari ...... 10G.G78 L09.337
Maart .... .... L2G.!l38 132.-'>27
April .. ...... 110.503 J IGA·02
Mei ............ 121.351 127.GlO
Jrmi ......... 1G6.058 171.608
.Tuli ............ 174.067 182.510
Augustus ... 203.GB3 212.11,2
September ... 20l,710 211.2-'>7
October ...... 244.517 255.322
November ... 262.445 272.527
December ... 230.44G 241.080

Reizigersvervoer per spoor

Brou ; N.M.B.S.

Duizenden
Millioenen

Maand
reizigers reizigers-

km.

HKlI6,l'938

Gemiddelde ...... 16.299 4!l3
lig'4i4i September ... ;'.060 116

October ...... 6.741 186
November ... 6.576 184
December ... 7.023 196

1'94'5 Januari ...... 8.042 238
Februari ...... 7.!l78 222
Mailrt ... ..... 10.819 301
April ......... 12.61G 360
Mei . . . . ...... 13.445 378
J uni ..... ., .. 13.277 3S9
Juli ............ 15.417 472
Augustus ... 15.875 511
September ... 17.195 524
October ...... 19.023 550

herneming, alsmede door het herstel
van het eerste uitvoerverkeer.

Alhoewel 455 vernielde of
ernstig beschadigde kunstwerken
moesten herbouwd of voorloopig
hersteld worden, waren aan het
einde van 1945 al de lijnen van hel
norrnnnlspoornet voor het vcrkeer
opengesteld .

Wat de hunrtspoorwegen be-
treft" beliep haar rnaandolijksch aan-
deel ca. 265.000 t; dit vcrleeers-
middel is in bepaalde streker; van
bijzonder belang O.m. in de Arden-
nen, "vaar het een groot deel van hel
houttransport verzekert.

Ten aanzien van onze betrekkin-
gen met de overzeesche landen is de
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ongeschonden instandhouding van de outil-
leering onzer belangrijkste havens een
verheugende omstandigheid. Tot aan de
overgave van Duitschland, werden deze
havens als ravitailleeringsbasis voor de
Geallieerde legers gebruikt. Sedert ver-
scheidene maanden werd de haven van
Gent algeheel voorhet civiele verkeer vrij-
gegeven, terwijl de haveninrichtingen van
Antwerpen geleidelijk voor het handelsver-
voer beschikbaar gesteld worden. De koop-
vaardijvloten maken nog immer deel uit
van de internationale « pool », zoodat de
voorhanden scheepsruimte beperkt blijft.

De binnenwateren zijn thans onder
goede voorwaarden geheel en al bevaar-
baar. Alleen op de minder belangrijke

Wegverkeer
Bron : Centrale Dienst voor de Statistiek

Aantal voertuigen I
bestemd voor :

" Einde maand Totaal

personen goederen

(1) (2) (8)

l'!M\5i Februari ... 33.631 33.447 69.725
Maart ......... 41.783 36.432 81.344
April ......... 43.455 38.421 85.005
Mei ............ 45.825 40.058 89.498
Juni ......... 50.029 41.367 94.930
Juli ............ 54.974 42.517 101.116
Augustus ... 59.196 43.615 105.995
September ... 64.764 44.869 112.816
October ...... 79.118 49.691 124.159

(1) Motorrijwielen, personenwagens en taxis, autobussen,
autocars en autorails.

(2) Zware en lichte vrachtwagens, tractors met vervoer-
bewijs.

(3) Met inbegrip van de speciale wagens.
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Goederenvervoer
per buurtspoorweg

Bron: N.M.B.

Duizenden

Maand vervoerde
ton-

kilometers

l'\)I3'6c1'93&

Gemiddelde ...... 5.964

1'9414 September ... 1.339

October ...... 4.287

November ... 7.833

December ... 7.182

11\U5'Januari ...... 3.298

Februari ... 4.942

Maart ......... 6.730

April ........ 6.023

lVIei 5.580

Juni ............ 6.975

Juli ........... 6.358

Augustus ... 6.064

September ... 6.247

October ...... 8.217

November ... 8.519

waterwegen blijft hier en
daar het verkeer belém-
merd. Wegens noodza-
kelijke herstellingswer-
ken zullen tot in de Lente
sommige sluizen van het
Albertkanaal voor het ver-
keer ongeschikt zijn. Tij-
dens de eerste maanden
van het jaar was de" bin-
nenvaart gekenmerkt
door de aanwending, ten
behoeve van het militair
vervoer, van een groot
deel der reeds in aantal
verminderde vrachtsche-
pen. Sinds Juli en Augus-



Landbouwen
Voedselvoorziening

tus kon een vermindering van het militair verkeer worden waarge-
nomen. Een groot aantal van de aldus beschikbaar gekomen binnen-
schepen wordt gebruikt voor het Rijnverkeer in verband met den steen-
koleninvoer uit het Ruhrgebied. Ten gevolge van den gespannen toe-
stand in het spoorwegvervoer, bij het begin der industrieele herne-
ming, werd in ruimeremate op het vervoer te water een beroep
gedaan; wegens de vertraagde rotatie der binnenschepen tijdens de
wintermaanden, konden de behoeften moeilijker gedekt worden.

Het Belgisch wegennet is nagenoeg algeheel bruikbaar, doch de
schade aangericht door de militaire kolommen zal langdurige herstel-
lingswerken vereischen.

Het autopark omvat talrijke voertuigen waarvan de gemiddelde
gebruiksduur langer dan normaal is; een groot deel er van kon wegens
gebrek aan motorbrandstof, luchtbanden of wisselstukken nog niet in
gebruik worden genomen.

Per 31 October 1944 waren slechts 19.754 autovrachtwagens tot
het verkeer toegelaten. Einde October 1945, was dit aantal gestegen
tot 47.000 hetzij 65 pCt van het vrachtwagenpark dat vóór den oorlog
voorhanden was.

Vóór de vijandelijkheden werden maandelijks 50 millioen liter.
benzine ingevoerd; de huidige behoeften, op 25 à 30 millioen geraamd,
konden tot dusver niet volledig gedekt worden. Voor « gasoil » is de
toestand gunstiger.

De bevrijding van het grondgebied bracht niet onmiddellijk de
substantieele en definitieve verbetering van de voedselvoorziening, die
door de openbare meening verwacht werd.

Eerst na het einde van de vijandelijkheden in Europa kon, dank zij
een steeds toenemenden invoer, een aanmerkelijke vooruitgang op dit
gebied worden vastgesteld. Zoo de opeenvolgende verbeteringen, die
in de rantsoeneeringstabellen tot uiting kwamen, aan de bevolking nog
geen volledige en toereikende voedselvoorziening verzekerden, werd
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niettemin de hoeveelheid calorieën van het officieele dagrantsoen van
l.325 in Augustus 1944 tot 2.260 in December 1945 opgevoerd.

Tot dusver kon het verbruik niet op het vooroorlogsche peil
worden hersteld, doordat bepaalde levensmiddelen, zooals aardappelen,
zuivelproducten en vleesch nog steeds, wegens de deficitaire productie
en de onvoldoende invoermogelijkheden, in karige hoeveelheden wor-
den toebedeeld.

Aan de broodvoorziening der bevolking, het meest zorgwekkende
probleem gedurende de bezetting, kwam vrij spoedig een volledige
oplossing. De bedeeling van het rantsoen werd regelmatig
verzekerd, terwijlook een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering
intrad. Bij de bevrijding bedroeg het rantsoen 250 g; het werd vermeer-
derd tot 300 g op 18 October 1944, 350 g op 18 December 1944,
400 g op 16 Mei 1945 en 450 g op 13 October 1945.

Voor de uitvoering van dit programma was de import van belang-
rijke hoeveelheden tarwe en meel vereischt, te meer daar de binnen-
landschebroodgraanoogstvan het landbouwjaar 1944-1945 slechts
844.000 t had opgeleverd tegen 891.000 t tijdens de vorige campagne.

Begin Maart werd het dagolijksch'
aardappelrantsoen tot 300 g
teruggebracht; deze vermin-
dering is te wijten aan het aan-
zienlijk tekort van den binnen-
landschen oogst en het practisch
uitblijven van den aardappel-
invoer. De vermindering der
beteelde oppervlakte en het
ongunstige rendement wegens
tekort aan buitenlandsche en
binnenlandsche plantaardappe-
len evenals de schaarschte aan

Areaal, gemiddelde opbrengst per, ha.
en productie der broodgraanteelten

(Tarwe, rogge, spelt, musteluin)

Bron : Centrale Dienst Voor de Statistiek

I l!I)44 I 119<451

Areaal der teelten
(duizenden ha) ......... 352,7 293,4

Gemiddeldeopbrengst
per ha (metrieke cente-
naars) ..................... 24 17

Gezamenlijke productie
(duizenden tonnen) ... 844,1 490,4

meststoffen waren oorzaak van de ontoereikende productie; vóór den
oorlog bereikte de opbrengst het dubbel van de hoeveelheden vereischt
voor de menschelijke voeding.
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Areaal, gemiddelde opbrengst per ha
en productie der aardappelteelten

Het vleeschverbruik blijft aan even scherpe restrioties onderwor-
als tijdens de bezetting. Om de
distributie der voorziene rant-
soenen te verzekeren, zonder
hierdoor het op peil brengen van
den rundveestapel te bedreigen,
werden buitenlandsche vleesch-
eonserven ingevoerd, III af-
wachting dat de propaganda-
actie voor een massale produc-
tie van varkensvleesch haar
vruchten afwerpe. Uit de statistische gegevens over den veestapel
blijkt nochtans dat de vooruitzichten zich gunstig laten aanzien, behalve
wat de evolutie van het aantal melkkoeien betreft. De opbrengst van
den veestapel gaf weinig voldoening tot op het oogenblik dat de invoer
van veevoeder een zekeren omvang had aangenomen.

De vooruitzichten ten aan-
ZIen van de suikervoorziening
zijn niet bepaald gunstig. De
binnenlandsche oogst 1945 zal

aanmerkelijk minder opleverend van de vorige jaren, ten gevolge van
de belangrijke inkrimping van hetsuikerbietenareaal (38.317 ha tegen
57.660 ha in 1944) en van de geringe opbrengst per ha (210,8
metrische centenaars tegen 294 in 1944); deze nadeelige factoren
werden gelukkigerwijze eenigszins goedgemaakt door een ho oger sui-
kergehalte. Niettemin zal de overgang naar den nieuwen oogst den
invoer vergen van een bepaalde hoeveelheid suiker, wat trouwens even-
eens het geval was voor de overeenkomstige periode van 1944-1945.

Veestapel
(duizenden stuks)

Bron : Centrale Dienst voor de Statistiek

11944!

Landbouwpaarden 218

Runderen 1.493

waarvan melkkoeien . 815

Varkens 445

Pluimvee 1 2.035

250

1.628

806

629

2.391
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Bron : Centrale Dienst voor de Statistiek

I 1944 I 1'94·5

Areaal der teelten
(duizenden ha) ......... 102,9 90,6

Gemiddelde opbrengst
per ha (metrieke cente-
naars) ..................... 185 134

Gezamenlijke productie
(duizenden tonnen) ... 2.120,7 LZ15,4

De vetstofvoorziening IS

tamelijk bevredigend, althans
wat de margarine betreft. Daar-
tegenover wordt de boter nog
steeds in kleine rantsoenen toe-
bedeeld.



De suikerschaarschte die over de geheele wereld heerscht zal het even-
wel niet mogelijk maken, ruime hoeveelheden uit het buitenland te
betrekken.

Voor. het meerendeel der andere producten die in de rant-
soeneeringstahel opgenomen zijn, is ons land nagenoeg uitsluitend op
invoer aangewezen. In dit opzicht werd ons door de Geallieerden een
degelijke hulp verstrekt.

Daar de Belgische landbouw tijdens de bezetting een rol van aller-
hoozste beteekenis voor 's lands ravitailleering te vervullen had,

u ~

moest hij hiertoe gTondige wijzigingen ondergaan.

Thans wordt opnieuween tendens naar grootere veevoederpro-
duotie waargenomen. ne oorzaak van dezen terugkeer naar' den
vooroorlogsehen toestand ligt bij de hoogere rendabiliteit van de
veeteelt, de noodzakelijkheid de uitputting van den grond door middel
van wisselbouw te-
gen te gaan, en vooral
de omstandigheid dat
weldra de aanvoer
v an overzeesche
hroodgranen, evenals
vóór den oorlog, het
grootste deelonzer
behoeften zal dekken.

De meest ken-
merkende uiting van

Bebouwde oppervlakten
(duizenden ha)

Bron: Centrale Dienst voor de Statistiek

Jaar Voeder-
\Veiden Brood- Aard-

teelten granen appelen

1939 187 251 (1) 267 148
1941 163 721 314 104
1942 144 750 344 121
1943 132 701 375 116
1944 . 141 669 353 103
1945 179 742 293 90

(1) In l,giS!} waren alleen hooiweiden geteld -, Van [914] af zijn vet-
en hooiweiden medegeteld.deze « reconversie » is

de uitbreiding van weidegrond en veevoederteelt
koste van broodgraan- en aardappelareaal.

in het algemeen ten

De stagnatie die tijdens de eerste maanden na de bevrijding geheel Werkkrachten

's lands productieapparaat kenmerkte, veroorzaakte een ernstige uitbrei-
ding van de werkloosheid. Ondanks de afwezigheid van een belangrijk
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deel der werkkrachten die nog in Duitschland waren weerhouden,
ondanks ook de eerste mobilisatiemaatregelen en inzonderheid de werk-
gelegenheid bij de Geallieerden, was het aantal werldoozenper einde
Januari 1945 tot 308.953 gestegen, waardoor het verreweg
het topcijfer van de laatste jaren vóór den oorlog overschreed. Het
verder verloop van de arbeidsmarkt was gekenmerkt door een aanhou-
dende inkrimping van het aantal werkzoekenden. Gedurende de eerste
weken geschiedde de tewerkstelling hoofdzakelijk bij de diensten van
de Geallieerde legers; naarmate evenwel de economische bedrijvigheid
hernam, werden méér werkloczen door de verschillende sectoren van
's lands economie opgenomen. Met ingang
van het derde kwartaal liep het aantal bij
de militaire overheid te werk gestelde
arbeiders aanhoudend terug. Wel is waar
heeft de herinrichting van het leger het
aanbod op de arbeidsmarkt doen vermin-
deren, doch de invloed van dezen factor
werd ruimschoots gecompenseerd door den
terugkeer, sedert April, van krijsgevunge-
nen, weggevoerden en arbeiders.

Het werkloozental dat aldus tot mm-

Werkloosheid
Bron: Voorloopig Steunfonds
voor onvrijwillige Werkloozen

Dag-

Tijdvak
gemiddelde
der gecon.
troleerde

werkloozen

(duizenden)

m3~'lOO& ........... 152
194'41 December ... 241
m4'5· Januari ..... 291

Februari ..... 233
Maart ......... 1GG

! April ......... 132
Mei ............ 129
Juni ........ , 125
Juli ........... 1J9
Augustus ... 118
September ... 113
October ..... 103
November ... 99
December ... 122

,
der dan 110.000 gedaald was, steeg tegen
het einde van het jaar in verband met sei-
~oensomstandjgheden. De nihtreiding van
<Ie bedrijvigheid in bepaalde belangrijke
sectoren wordt evenwel g'ehinderd door een
tekort aan geschoolde werkkrachten; dit
verschijnsel IHm over het algemeen worden toegeschreven aan het feit
dat vele ondernemingen, die tijdens de bezetting hun bedrijf grooten-
deels of zelfs algeheel hadden stilgelegd, onmogelijk een vakopleiding
aan jongere werkkrachten hadden kunnen geven.

Loonen Naar aanleiding van de vaststelling der nieuwe muntpariteit en de
verhooging der officieele prijzen, besloot de Nationale Conferentie van
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den Arbeid aan het einde van 1944, het peil der loonen en wedden van
1940 met 60 pCt te verhoogen, met terugwerkende kracht tot
1 September 1944. Einde Juli 1945 werd andermaal een vermeer-
dering met 20 pCt verplichtend gemaakt. Met inachtneming van
deze verhoogingen mogen de huidige loonen, zonder de goedkeuring
van den Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, het indexcijfer 205
t.o.v. 10 Mei 1940 niet te boven gaan. De invoering van minimum-
loonen voor verschillende arbeiders heeft echter in zekere sectoren
grootere verhoogingen teweeggebracht.

De besluitwet van 28 December 1944 betreffende de sociale zeker-
heid heeft de geheele Belgische sociale wetgeving meer uitgebreid
en de toepassing er van versterkt. Latere wettelijke regelingen hebben
het régime der sociale verzekeringen aangevuld; zij hebben meer
bepaald betrekking op sommige beroepen waarop de beschikkingen van
de besluitwet van 28 December 1944 niet van toepassing waren.
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BEHEER

De Algemeene .Vergadering van 30 Juni 1945, gehouden ter
vervanging van die der maand Februari, heeft de heeren Georges
Laloux, André Huyssens en Léon Bekaort, regenten, en de heeren
Albert Dewandre en Franz Loontjens, censoren, voor een termijn van
drie jaar herkozen.

De heel' Franz De Voghel, tot directeur verkozen door de Alge-
meene Vergadering van 3 November 1944, werd op 2 Augustus 1945,
als deslmndige, met de hooge functie van Minister van Financiën belast.
De Bank heeft aan den heer De Voghel een verlof zonder wedde verleend
voor den duur van deze functie. Na het vervullen van deze opdracht zal
hij zijn ambt van directeur hervatten.

Het Beheer sluit zich aan bij de hulde die door het College der
Censoren werd gebracht aan ZIJn Voorzitter, den heer Jules
Vanderstegen, die den wensch te kennen gaf zijn mandaat niet te zien
hernieuwen.

De heer Jules Vanderstegen werd door de Algemeene Vergadering
van 27 Augustus 1945 vervangen door den heer Julien Papurt, die
als censor voor een termijn van drie jaar verkozen werd.

Dezelfde Vergadering heeft de mandaten van de heeren directeurs
Pierre Berger en Hubert Ansiaux voor een termijn van zes jaar her-
nieuwd. Daarenboven heeft zij de heeren Eugène Van Rompa en
Paul Charles, regenten, en de heeren Léon Rigo, Victor Parein en
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Emiel Van Dievoet, censoren, voor een termijn van drie jaar herkozen.
De heel' Victor Parein werd door zijn collega's aangeduid als Voorzitter
van het College der Censoren.

Gelet op de bijzondere en aanzienlijke functies en diensten van het
Agentschap Luik werd, met ingang van 1 Januari 1946, deze zetel tot
bijbank verheven.

De lijst van de beheerders der bijbanken en van de agenten in de
provincie, alsmede van de leden der Discontokantoren en-comité's,
in functie op 1 Januari 1946, komt onder de bijlagen van dit verslag
voor.
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PERSONEEL

De opdrachten die de Bank in den loop van 1945 te vervullen had,
hebben van haar diensten, te Brussel en' in de provincie, bijzonder
belangrijke prestaties gevergd. Het Beheer brengt gaarne hulde aan
den geest van samenwerking en aan de voortdurende toewijding
waarvan het personeel, van welken graad ook, blijk gaf.

Drie dienstchefs bij het Hoofdbestuur bereikten de ouderdoms-
grens : de heeren Pierre Aussems, Hoofdingenieur der Technische
diensten, Emile Robin, Onderdirecteur, Chef van den Dienst Effecten,
Pierre Verhoeven, Afdeelingshoofd, afgevaardigde agent van den
Rijkskassier.

Het Beheer betreurt zeer het heengaan van deze ambtenaren,
die gedurende hun lange loopbaan uitstekende diensten aan onze
Instelling hebben bewezen.

Werden eveneens na jarenlangen toegewijden arbeid op pensioen
gesteld : de heeren Jean-Baptiste Bernard, Julien Blancke, Georges
Bouteille, Antoine Brasseur, Félix Daix, François Dehacker, Charles
Derolez, Joseph Haen, Théodore Hofrnan, Walter Huegaerts, Justin
Levaque, Auguste Maudoux, Joseph Rochette, Mevr. Elisabeth Sunes-
Loffen, de heeren François Tronque, Félix Vanden Eynde, Joseph
Vandeput, Jean Vander Meulen, Mevr. Léopoldine Vanhée-Daelemans,
de heeren Jean Verbert, Camille Verdoodt, van het Hoofdbestuur, en de
heeren Oscar Bouffioux, René Coppens, Nicolas Hauglustaine, Auguste
Holvoet, Jérôme Jacques, Désiré Ringoot, Emiel Vanden Eynde en
Jozef Verniers, van de bijbank Antwerpen en van de agentschappen.
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Verder betreurt de Bank het afsterven van Mevr. Marie Wisemberg,
klerk bij het Hoofdbestuur, die als politieke gevangene naar Duitschland
werd weggevoerd en er op 24 April 1945 overleden is, alsmede van de
heeren Louis Bergiers, Robert Delhaye, Mevr. Anna Hisfeld, de heeren
Albert Lavigne, Fernand Remy, François Rosiers, leden van het perso-
neel van het Hoofdbestuur, en de heeren Louis Denis, Léon Pint,
Fernand Plisnier en Paul Vandenbroucke, van het personeel der agent-
schappen.

De Bank blijft zonder nieuws van de heeren Charles Maes en
Robert Mussche, elie, als politieke gevangenen naar Duitschland gede-
porteerd, als zoodanig in het verslag 1940-1944 werden vermeld. Twee
namen dienen nog gevoegd bij de lijst van hen die gedurende de vijan-
delijke bezetting, om politieke redenen werden opgesloten : de heeren
Pierre Fabri, Agent te Péruwelz en Léon Haulot, Agent te Aarlen.

Tijdens het afgeloopen dienstjaar trof de Directie ten gunste van
het personeel, verscheidene maatregelen waarover het advies van de
Consultatievc Commissic van het personeel werd gevraagd. De bezoldi-
gingen 'werden aangepnst binnen het kader van de bepalingen,
voorgeschreven door de Regeering. Daarenboven werden op het einde
van het jaar wedde- en loonsverhoogingen verleend en bevorderingen
toegekend.
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ACTIVA

ONTLEDING VAN DE BALANS
EN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVER HET BOE:KJAAR 194J5

De goudvoorraad, gewaardeerd op basis Goudvoorraad

van den verkoopprijs, hetzij fr. 49.318,0822 per
kg fijn, bedraagt per 25 December 1945 . fr. 31.383.214.496,98

waarvan,
in het buitenland

in België.

. fr. 31.277.628.759,16

. fr. 105.585.737,82

Hierna volgt de vergelijking met de cijfers van vorig jaar :

95 December 1'91415 25 December HJt4·4

Beschikbare goudvoorraad
fr. 20.890.029.612,21 21.600.904.390,21

Onbeschikbaar goudsaldo
na herwaardeering van
den goudvoorraad (be-
sluitwet n' 5 dd. 1 Mei
1944) . fr. 10.493.184.884,77 10.493.183.326,17

fr. 31.383.214.496,98 32.094.087.716,38

De geringe verhocging van het onbeschikbaar goudsaldo na her-
waardecring van den goudvoorraad, is toe te schrijven aan de herschat-
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Bultenlandsche
deviezen

Papier in
Belgische franken
op het buitenland

Papier op België

ting van den in Mei 1940 geëvacueerden voorraad goud van een der
agentschappen van de Bank, die in den loop van het tweede halfjaar
van 1945 werd gerepatrieerd.

a) Op zicht: tegenwaarde van de buitenlandsche deviezen op
zicht bij de correspondenten van de Bank in het buitenland en van de
vreemde biljetten in het bezit der Bank.

Per 25 December 1945 bedraagt dit
tegoed .

Per 25 December 1944 beliep het

· fr.

· fr.

1.953.991.699,39
471.220.754,29

b) Op termijn : tegenwaarde van chèques
op het buitenland, waarvan de inning wegens de
omstandigheden is uitgesteld, alsmede van Fran-
sche Schatkistkous.

Per 25 December 1945 staan deze deviezen
geboekt voor . . fr.

Zij bedroegen per 25 December 1944 . fr.

1.640.825.514,05
102.870.625,-

De portefeuille wissels in Belgische franken op het buitenland
staat in de balans per 25 December 1945 inge-
schreven voor . fr. 3.813.252,20

Per 25 December 1944 beliep zij · fr. 4.305.521,30

Deze rubriek vertegenwoordigt normaal het bedrag van de niet
vervallen, in Belgische franken luidende wissels, betaalbaar in het
buitenland en gedisconteerd door de Bank, die zich op den datum van
de balans in haar portefeuille bevinden. Per 25 December bevat zij
enkel de vóór het uitbreken der vijandelijkheden gedisconteerde wissels,
over de regeling waarvan de Bank nog geen zekerheid heeft.

a) Handelspapier op België :

Deze rubriek bevat de portefeuille van het door de. Bank gedis-
conteerd en in België betaalbaar handelspapier, alsmede de gediscon-
teerde coupons.
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Hierna volgt de vergelijking der in de balans per 25 Decem-
ber 1945 ingeschreven cijfers, met die per 25 December 1944 :

25 December Il}415

412.949.555,57Handelspapier op België fr.
Gedisconteerde coupons. fr.-------------------

fr. 412.949.555,57

'Z5 December 1IUI}4.

246.573.671,60
1.283.980,--

247.857.651,60

b) Papier uitgegeven door instellingen waarvan de verbintenis-

sen door den Staat gewaarborgd zijn.

De portefeuille van het onder dezen post geboekt papier, bedraagt
per 25 December 1945 . fr. 862.000.000,--

Het geldt hier het disconto van kortloopende certificaten uitge-
geven door semi-publieke instellingen waarvan de verbintenissen
door den Staat gewaarborgd zijn.

Per 25 December 1944 beliep deze porte-
feuille . fr. 324.368.313,--

. De voorschotten op overheidsfondsen, bedoeld bij art. 17, 8° der
statuten bedragen:

per 25 December 1945
per 25 December 1944 beliepen zij

. fr.

. fr.

Deze post bevat de volgende waarden :

25 December 11:1'415

30.333.877,90
Pasmunt . fr. 13.871.621,49
Coupures der Thesaurie. fr. 288.428.785,--

-------------------
fr. 332.634.284,39

Zilvergeld . . fr.
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259.309.478,76
1.724.465.632,66

'25 December 119144

28.253.137,10
33.673.662,70

209.506.530,--

271.433.329,80

Voorschotten op
overheidsfondsen

Deel- en pasmunt



Tegoed
op den Postchèque-
en Girodienst

Vorderingen
op den Staat

Het tegoed op, den Postchèque- en Girodienst beliep :

per 25 December 1945
per 25 December 1944

. Ir:

. fr.
7.348.382,62

40.577.685,75

In den post ((Vorderingen op den Staat » zijn opgenomen :

I. - Schatkistcertificaten, zonder intrest, verworven in toepas-
sing van overeenkomsten afgesloten krachtens de besluitwet van
10 Mei 1940 en onderverdeeld als volgt:

Certificaten A, Eigen rekening van de Schatkist : Schatkistcerti-
ficaten door den Staat aan de Bank afgegeven als tegenwaarde der
voorschotten die hem, voor zijn eigen behoeften, worden verleend.

Certificaten B, Dienst voor Onderlinge Hulpoerleeninq : Certifi-
eaten, afgegeven als tegenwaarde der voorschotten van den Staat aan
den Dienst voor Onderlinge Hulpverleening; de techniek er van is
uiteengezet in het gedeelte van dit verslag dat handelt over de voor-
schotten aan den Staat.

Het bedrag waarvoor de certificaten B per 25 December 1945 op
de actiefzijde voorkomen, is het saldo der voorschotten die de Schatkist
tot op dezen datum aan den Dienst voor Onderlinge Hulpverleening
heeft toegestaan voor het totaal zijner verrichtingen, waarbij rekening
werd gehouden met de bedragen door dezen Dienst geïncasseerd, maar
die geen tegenprestatie der Geallieerden in (( Lend Lease» of III

(( Mutual Aid» vertegenwoordigen C).

Certificaten C, Geallieerde Strijdkrachten: Certificaten afgegeven
als tegenwaarde van de voorschotten van den Staat aan de Geallieerde
legers met het oog op de betaling der soldij aan hun troepen. Deze
voorschotten worden door de Geallieerde Regeeringen terugbetaald in
hun eigen munt, in de mate zal ze worden aangewend.

(1) De « certificaten A» en de « certificaten B» werden op 2fi' December '1'9'4,5 in één enkele rubriek
vereenigd.
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Deze drie categorieën voorschotten staan voor volgende totalen te
boek :

2'5 December 1'\)415 25 December 19«

Rekening van de Schatkist
fr. 18.801.904.000,- 16.513.500.000,-

Dienst voor Onderlinge
Hulpverleening . fr. 16.640.000.000,- 1.000.000.000,-

Geallieerde Strijdkrachten
fr. 5.704.346.000,- 8.425.000.000,-

fr. 41.146.250.000,- 25.938.500.000,-

Deze voorschotten, ingedeeld op basis van de overeenkomsten
afgesloten tusschen den Staat en de Bank, in uitvoering van de besluit-
wet van 10 Mei 1940, zijn als volgt samengesteld

~5 December 19t415 25 December 19«

Overeenkomst van 12 Mei
1940 . . Ir.: 5.000.000.000,-- 5.000.000.000,-

Overeenkomst van 4 Sep-
tember 1941 :

tijdens de Duitsche
bezetting . fr.
sedert de bevrijding. fr.

Te Londen gesloten over-

12.005.000.000,-
18.207.750.000,-

12.005.000.000,-
3.000.000.000,-

eenkomsten . . fr. 5.933.500.000,- 5.933.500.000,-

fr. 41.146.250.000,- 25.938.500.000,-

In het verslag over de verrichtingen van 1944 zijn de detailgegc-
vens nopens de voorschotten aan de Schatkist, verleend krachtens de te
Londen gesloten overeenkomsten, opgenomen.

De balansper 25 December 1944 vermeldde eveneens een bedrag
van fr. 3.500.000.000,- onder de rubriek : « Bijzonder voorschot
voor de toepassing van de overeenkomst van 25 Januari 1943 ». Het
betrof een bijzonder voorschot aan de Schatkist om deze toe te laten de
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voorschotten die haar te Londen door de Bank van Belgisch Congo
verleend werden, terug te betalen. Dit voorschot was steeds beschik-
baar en stond op de passiefzijde ingeschreven onder de rubriek
« Schatkist - Speciale rekening voor de toepassing der overeenkomst
van 25 Januari 1943 » voor een zelfde bedrag als op de actiefzijde.

Daar de Nationale Bank van België de nieuwe overeenkomst, afge-
sloten op 16 April 1945 tusschen den Staat en de Bank van Belgisch
Congo, niet heeft medeondertcekend, komen de rubrieken in verband
met dit voorschot niet meer op de actief- en de passiefzijde van de
balans per 25 December 1945 voor.

II. - Andere vorderingen op den Staat.

1. Schatkistbon .' overeenkomst van 17
October 1930, bekrachtigd bij de wet van
27 December 1930 . . fr. 500.000.000,-

Deze bon vertegenwoordigt het saldo van de
schuld van den Staat uit hoofde van het intrekken
van het Duitsch geld in 1918. Deze schuld is niet
vatbaar voor delging vóór 31 December 1961,
datum waarop het privilege van de Bank vervalt.
Vóór de verlenging in 1937, was deze datum vast-
fresteld op 31 December 1952.

2. Overeenkomst van 27 Juli 1932, gesloten
in uitvoering van de wet van 19 Luli 1932 .'
A. Overheidsfondsen . fr. 550.000.000,-
B. Schuldbrief . fr. 23.263.701,24

fr.

573.263.701,24

1.073.263.701,24

Onder deze twee subhoofden zIJn gegroe-
peerd:

1") Een 3 1/2 % Schatkistcertificaat op
5 jaar, van. . fr.
waarvan de intresten tot delging van den schuld-
brief bestemd zijn;

550.000.000,-

i
I
I
I
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Per 25 December 1944, waren eveneens in deze rubriek opge-
nomen de krachtens art 17,9° der statuten verworven overheidsfondsen.

In het begin van Juni 1945, werden deze effecten tegen hun boek-
waarde overgedragen aan het Hentenfonds, dat bij besluitwet van
18 Mei 1945 werd opgericht, om de markt der overheidsfondsen te
regulari seeren.

Het bedrag, dat in de balans pei' 25 December 1944, onder de
rubriek « Overheidefondsen en andere krachtens de statuten verworven
effecten )) staat vermeld, bevatte :

Krachtens art. 18 en 21 der statuten ver-
W'01'\";enoverheidsf'ondsen . fr.

Krachtens art. 17, 9° der statuten verworven
overheidsfondsen . fr.

Schatkistcertificaten op korten termijn . fr.
Totaal. . fr.

2°) Het niet gedelgde saldo van den schuld-
brief die door de Schatkist werd overhandigd als
tegenwaarde van het verlies op de ponden ster-
ling, die de Bank op 21 September 1931 bezat.

Per 25 December 1944, bedroeg deze schuld-
brief . fr.

Tijdens het boekjaar 1945, beliepen de
intresten opgeleverd door het Schatkistcertificaat

fr.

Per 25 December 1945, beloopt het niet
gedelgde saldo bijgevolg . fr.

Overheidsfondsen en andere krachtens art.
18 en 21 der statuten verworven effecten. . fr.

De niet afgeschreven waarde der gronden en
gebom'ven is in de balans per 25 December 1945
ingeschreven voor . fr.

42.513.701,24

19.250.000,-

23.263.701,24

653.088.188,96

632.839.008,51

720.563.785,15
55.000.000,-

1.408.402.793,66

146.180.000,-

Het materieel en de meubelen, heelemaal afgeschreven, komen
enkel nog « pro memorie » in de rubriek voor. .
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Afgeschreven
en te verzilveren
waarden

Waarden van de
Pensioenkas
van het personeel

De post cc Gebouwen, materieel en meu-
belen » stond in de balans per 25 December 1944
vermeld voor . fr. 148.465.000,-

Onder deze rubriek zijn, « pro 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.'

Deze rubriek, die per 25 December 1944, in de Orderekeningen
voor fr. 231.200.801,91 was vermeld, werd naar .de actiefzijde over-
gebracht en IS m de balans per 25 December 1945 ingeschreven
voor . fr. 237.459.429,77

De tegenwaarde hiervan komt op de passiefzijde voor onder den
post « Pensioenkas van het personeel ».

Overgangs- Per 25 December 1945 zijn de overgangsrekeningen van de actief-
rekeningen
van de actiefzijde zijde als volgt samengesteld :

a) Voorraad voor aanmaak van biljetten en
drukwerken . fr.

b) Te ontvangen intresten op overheidsfondsen,
hetzij hel prorata der tot 25 December 1945
loopende intresten op het totaal der op de
actiefzijde voorkomende overheidsfondsen. fr.

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

d) Ministerie van Landsverdediging : terugvor-
dering van tijdens de .bezetting door geheime
formaties weggenomen kasgelden _fr.

e) Belgisch-Luxemburgsch Instituut voor den
Wissel : terug te vorderen bedrag wegens
uitgaven gedaan voor dit Instituut. . fr.

13.402.102,87

19.050.364,95

1.793.794,62

2.659.733,40

3.141.812,75
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f) Rentenfonds : terug te vorderen bedrag
wegens uitgaven gedaan voor dit Fonds . fr. 1.134.248,80

g) Schatkist:

1°) tf'TUg te vorderen bedrag wegens uitga-
ven voor de geldsaneering en de repa-
trieerina . fr.o 7.559.464,05

2°) terug te vorderen bedrag wegens omwis-
seling van buitenlandsche biljetten en
munten aan de gerepatrieerden . fr. 90.540.048,20--------------------

Totaal. . fr. 139.281.569,64

De posten cl), e), f) en g) 1°, komen voor hun tegenwaarde op de
overgangsrekeningen der passiefzijde voor.

De vordering van de Nationale Bank van België op de Emissiebank
te Brussel bedraagt per 25 December 1945 . fr. 64.597.062.357,96

Ze beliep per 25 December 1944 . fr. 64.589.460.272,38

De verhoóging spruit voort uit de opname in deze rekening van
een bedrag van fr. 7.602.085,58, dat per 25 December 1944 in de
overgangsrekeningen der actief- en passiefzijde voorkwam, en het saldo
vertegenwoordigde dat, op het oogenblik van 's lands bevrijding, de
Emissiebank te Brussel aan de Bank verschuldigd was, wegens de voor
haar gedane onkosten.
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Bankbiljetten
in omloop

Rekening-
courantsaldi
en diversen

PASSIVA

Het bedrag der nieuwe bankbiljetten, die naar aanleiding van de
gcldsaneerillg voorzien bij besluitwet van 6 October 1944 zijn uitge-
geven, beloopt per 25 December 1945 . . fr. 69.891.717.300,-

Per 25 December
omloop .

1944, bcdrocz dezea

. fr. 38.834.462.600,-

Deze bedragen zijn per coupure als volgt onderverdeeld :
Biljetten '2';~ Decem bel' 1~}ji3 25 Decem bel' 1£144 Verschil

fr. 1.000 39.832.874.000 13.986.507.000 meer 25.846.367.000
fr. 500 19.933.495.500 17.387.217.000 meel' 2.546.278.500
fr. 100 10.125.347.800 7.460.738_600 meer 2.664.609.200

Totaal: fr. 69.891.717.300 38.834.462.600 meer 31.057.254.700

De rekeningen-courantsaldi en diversen zijn als volgt onder-
verdeeld

Schatkist . fr.
Instellingen door hijzondere

wet beheersebt . . fr.
Banken . . fr.
Partienlieren . fr.
Geallieerde legers. . fr.
Diversen . fr.

Totaal. . fr.

95 December 1'941;3

12.458.940,49

655.742.527,25
1.606.205.157,16

660.003.311,02
158.230.801,93
367.903.577,23

3.460.544.315,08

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

3.830.853.671,62

De rubriek « Banken » bevat de op de lijst der Bankcommissie
ingeschreven instellingen en de banken in het buitenland.
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In de rubriek « Diversen » komen, behalve fr. 35.286.926,31,
zijnde het bedrag der vroegere clearingrekeningen, ook de verbinte-
nissen voor uit hoofde van bankassignaties, verplaatste chèques, betaal-
mandaten alsmede niet door de aandeelhouders geïnde dividenden.

Onder oude clearingrekeningen dient verstaan het saldo van al
de in Belgische franken luidende rekeningen, waarvoor de Bank debet
staat tegenover den Belgisch-Luxemburgschen Verrekeningsdienst, uit
hoofde van de vóór 10 Mei 1940 gedane verrichtingen. Zij omvatten de
volgende landen : Chili, Griekenland, Italië, Roemenië, Spanje en
Turkije.

De rubriek « Geallieerde legers » luidde op 25 December 1944
« Geallieerde legers en speciaalFonds van de bevrijding ».

De onmiddellijk opvraagbare verbintenissen zijn samengesteld uit
het totaal der bankbiljotten in omloop alsmede uit de rekeningen-con-
rantsaldi en diversen.

Per 25 December 1945 beloopen ZI:/

Per 25 December 1944 beliepen zij

. fr. 73.352.261.615,08

. fr. 42.665.316.271,62

Buiten de ge"wono rekening van de Schatkist in de rubriek der
rekening-conrantsaldi, heeft de Bim]" per 25 December 1945, nog
twee andere verbintenissen tegenover du Schatkist

a) de onhcschikbare rekening wegens herwaar-
deerïng (besluitwet n' 5 dd. 1 Mei 1944) voor
een bedrag van. . fr. 10.493.184.884,77
die de tegenwaarde vormt van de herwaar-
deering van den goudvoorraad op de actief-
zijde.
Deze rekening kwam reeds voor in de balans
per 25 December 1944, voor. . fr. 10.493.183.326,17

h) hel voorloopig fonds . fr. 4.000.000.000,-
in mindering van het bodrag der door den
Slaat verworven oude biljetten ingevolge art.
1, § 2, van de besluitwet van 6 October 1944.
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der onmiddellijk
opvraagbare
verbintenissen

Bijzondere
rekeningen
van de Schatkist



Kapitaal

Reservefonds

Uitgestelde
inventaris-
operatiën

Deze laatste rekening kwam niet voor in de balans per 25 Decem-
ber 1944. Daarentegen bestond cr op dezen datum een speciale reke-
ning - die niet meer in de balans per 25 December 1945 opgenomen
is - voor de uitvoering van de overeenkomst van 25 Januari 1943,
ten beloope van fr. 3.500.000.000,-, die de tegenwaarde vormde van
de rubriek op de actiefzijde « Vorderingen op den Staat - Bijzonder
voorsschot voor de uitvoering van de overeenkomst van 25 Januari
1943 ».

Het kapitaal blijft ongewijzigd op . fr. 200.000.000,--

Het is samengesteld uit 200.000 aandoelen van fr. 1.000,- op
naam of aan toonder.

De bepalingen van de wet van 17 October 1945 waarbij een
belasting op het kapitaal wordt ingevoerd, zijn van toepassing op de
Bank. Over de vraag of de Bank de belasting zal betalen op de basis van
haar netto-actief op 9 October 1944, of in haar register der aandeel-
houders 10.000 aandoelen op naam van den Staat zal inschrijven, moet
in den loop van 1946 beslist worden.

Het reservefonds voorzien bij art. 6 van het koninklijk besluit
dd. 24 Augustus 1939 was samengesteld uit:

2~ December 194\5 2[) December 1~4

De statutaire reserve. . fr.
Het voorzieningsfonds en de

afschrijvi ngsrek eningen
fr.

142.233.745,42 124.286.306,70

310.854.678,73 310.854.678,73

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

Het creditsaldo van deze rekening beloopt
ber 1945 . . fr.

Het bedroeg per 25 December 1944 . . fr.

per 25 Decem-
459.890.958,32
310.888.682,90
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Om de in het verslag over de boekjaren 1940 tot 1944 aangegeven
redenen, werden de saldi van de winst- ell verliesrekeningen per
25 Juni en 2.5 December 1945, overgeboekt op de rekening der uitge-
stelde inventarisopcratiën,

Deze rekening vormt den tegenpost derwaarden van de pensioen-
kas van het personeel op de actiefzijde.

Zij
1945

vertegenwoordigt pel' 25 December
. fr. 237.459.429.77

Deze rubriek stond ln de balans per 25 December 1944 onder de
orderekeningen vermeld.

Per 25 December 1945, waren de ovcrgaugsrekeningen van de
passiefzijde de volgende :

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

b) Fiscale voorziening aangelegd op 25 Decem-
ber 1938 . . fr.

5.772.702,80

1.000.000,-
c) Provisie voor te betalen bedragen, essaikosten

van goudbaren, enz. . fr.
d) Kasmiddelen in verscheidene ag'entschappen

gedurende de bezetting door geheime for-
maties weggenomen en te recupereeren . fr.

e) Uitgaven verschuldigd door het Belgisch-
Luxemburgsch Instituut voor den Wissel. fr.

f) Uitgaven van hetHentenfonds terug te vor-
deren . fr.

g) Bedragen van de Schatkist terug te vorderen
wegens uitgaven gedaan voor de geldsanee-
ring en de repatrieering . fr. 7.559.464,05

---------------------
Totaal. . fr. 21.969.317,73

701.355,93

2.659.733,40

3.141.812,75

1.134.248,80

De vier laatstgenoernde rekeningen hebben hun tegenwaarde in
de overgangsrekeningen op de actiefzijde.
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Pensioenkas
van het personeel

Overgangs-
rekeningen
van de
passiefzijde



Besluitwet van
6 October 1944

'Jó December 1'1Ji415 '25 December 119144

Bijzondere rekeningen be-
doeld bij art. 15 en niet
aangegeven oude biljet-
ten . fr. 55.438.055.321,65 74.134.150.525,11

Tijdelijk onbeschikbare en
geblokkeerde rekening-
courantsaldi bedoeld bij
art. 16 . fr. 192.761.960,06

fr. 55.630.817.281,71
259.134.782,19

74.393.285.307,30

Er zij in herinnering gebracht, dat luidens art. 15 van de besluitwet
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 eigenaars aangeduide personen
worden 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 er aan herinnerd, dat luidens art. 1 van de besluitwet van
6 October 1944, het hedrag van de niet aangegeven en niet geruilde of
gedeponeerde biljetten, overeenkomstig de beschikkingen van boven-
genoemde besluitwet, den Staat ten goede komen. Dit bedrag dat eerst
na beëindiging der geldsaneering kan bepaald worden, maar waarvan
een voorloopig hedrag van fr. 4.000.000.000,- op het credit van een
onbeschikhare rekening van de Schatkist werd geboekt, is mede begre-
pen in het vermelde bedrag van fr. 55.438.055.321,65.

Door toepassing der bepalingen van het ministerieel besluit van
5 December 1945 tot uitvoering van de wet van 14 October 1945
betreffende de ~teblokkeerde of tijdelijk onheschikbare monetaire activa
zal, van 15 Januari 1946 af, het saldo der rekening « Besluitwet van
6 October 1944 » geleidelijk verdwijnen.
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ORDEREKENINGEN

Pel' 25 December 1945 beliep het bedrag der dool' de rekening- Te innen wissels

couranthouders ter incassceving afgegeven wissels
fr. 68.474.306,37

Tegoed in het bui Ionland van den Belgisch-
Luxcmburgschcn Verrekcningsdicnst nit hoofde
van de vóór- l.Û Mei 1940 gesloten akkoorden, in
de verrichtingeu derwelke de Bank alleen als
kassier handelde . . fr.

Belgisch-
Luxemburgsche
Verrekeningsdienst

61.040.258,41

De diverse hewanrnerningen zijn samengesteld uit Diverse
bewaarnemingen

Onderpanden van de voorschotrekeningen op
Belgische overheidsfondsen

fr. 9.560.334.025,-
Andere bewaarnemingen . fr. 13.756.268.093,22

fr. 23.316.602.118,22

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

Diverse
66.555.135,- borgtochten

POl'tefell,illc en allerlei tegoed . fr. 68.697.104,61 Schatkist

Diverse uiaarden. waarvan de Staat eigenaar is :
Gew. nand. v Id N.M.B.S. fr. 1.000.000.000,-
Deelheb. obI. v Id N.M.RS. fr. 638.305.187,-
Ann uïtei ten onderschreven

door de Kolonie . fr. 1.228.759.743,26
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Rentenfonds,
gedeponeerde
effecten

Algemeene
spaar- en
Lijfrentekas

Schatkistbons van de
Regeering van het Groot-
hertogdom Luxemburg
(Belgisch-Lux. akkoord) fr.

Diverse waarden . fr.
1.026.562.500,-

732.262.430,-

Diverse waarden door den Staat in bewaring
genomen:

Waarden door derden gede-
poneerd . fr. 4.726.148.692,60

Dienst van de insreschreveno

schuld . . fr. 9.772.930.600,-
Deposito- en Consignatie-

kas . . fr. 23.522.577.555,29
Als borgstelling gedeponeerde

waarden . fr.

4.625.889.860,26

666.242.661,15 38.687.899.509,04

Af te leveren waarden .
Ingetrokken effecte/~
Ponds voor Delging der Staatsschuld
M nntfonds :

Overheidsfondsen
Reserve der Postchècues :

Goud

· fr.
· fr.
· fr.

· fr.

· fr.
fr. 55.087.628.719,65

Pel' 25 December 1945 door de Bank III

bewaring gehouden waarden, toebehoorende aan
het Rentenfonds, opgericht krachtens de besluit-
wet van 18 Mei 1945 . . fr.

a) Voorloopige beleggingen per 25 Decem-
ber 1945 . . fr.

b) Onderpand van leeningen · fr.
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3.854.837.122,50
8.992.680,-

6.172.336.655,-

917.360.477,50

751.615.310,74

1.523.272.046,50

2.617.955.524,56

26.515.400,-
2.644.470.924,56



WINST- EN VERLIESREKENING

OREDIT

Omschrij ving Totaal
(franken)

'l'te halfj aar
(franken',

2fle halfj aar
(franken)

1. Disconto, wissel, intresten en
provisies .. fr.
Herdisconto per 25 Juni
1945 inbegrepen.

2 Proueiui del' overheidsfondsen
en andere effecten ver-
worven krachtens de statu-
ten fr.
Met inbegrip van de 111-

tresten tot 3 Juni 1945,
afgeworpen door de aan het
Rentenfonds overgedragen
overheidsfondsen.

3 Beuiaarloon, couriaqe en huur
der brandkasten ......... fr.

4 Geïnd op afgeschreven en te
verzilveren waarden ... fr.

37.288.099,21

27.061.504,75

4.215.893,70

103.810,70

52.868.437,24

14.294.749,00

6.290.175,64

38.805,95

90.156.536,45

41.356.253,75

10.506.069,34

142.616,65

fi. Geldelijke nerplichtin.qen en
vergoedingen van den Staat:

a) Ristornovan het zegelrecht
op den biljettenomloop
(koninklijk besluit del.
24 Aug. 1939, art. 34) fr. 37.349.933,80 45.760.662,86 83.110.596,66

b) Vergoeding van 0,25 %
's pars op het gedeelte
van den omloop overeen-
komend met de schuld
van den Staat (koninklijk
besluit van 24 Augustus
1939, art. 33) ......... fr. 44.199.699,52 53.072.536,05 97.272.235,57

Te transperteeren ......... fr. 150.218.941,68 172.325.366,74 322.544.308,42

- 61-



Omschrijving
1:'100 halfjaar 2dc halfjaar 'I'otaal

(franken) (franken) (franken)

Transport, ......... fr. 150.218.941,68 172.325.il66,74 322.544.308,42

c) Vergoeding van 0,25 %
'8 jaars op het bedrag der
kleine coupures voor reke-
ning van de Schatkist
uitgegeven (overeenkom-
sten van 19-4-35 en 9-12-44
resp. afgesloten in uit-
voering van het koninklijk
besluit dd. 16-4-35 en van
de besluitwet dd. 10-5-40)

fr. 5.999.705,91 6.402.986,82 12.402.692,73

6. Uitzonderlijke ontvangsteen

a) '1'Mug betaling dooT de
Schatkist van de vroeger
uitgegeven bedragen (1938-
1944) voor het Hl veilig-
heid brengen van den
goudvoorraad en andere
g.e l d e n ~n waarden
(koninklijk besluit de1.
] Februari 1938, art. 61
en 62) ..................... fr. 61.839.913,82 61.839.913,82
Deze post kwam voor In

de balans pel' 25 Decem-
ber 1944, in de overgangs-
rekeningen der a cti ef- en
passiefzijde.

b) Recuperoiie van couriaqes
en beursbelastingen voor
het tijdperk 1939-1944,
ten gevolge van de over-
dracht aan het Renten-
fonds van de effecten ver-
worven krachtens art. 17,
go der stntuten (besluit-
wet van 18 Mei 1945) fr. 30.531.284,45 30.531.284,45

Totaal van de creditzijde. fr. 248.589.845,86 178.728.353,56 427.318.199,42
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DEBET

Omschrijving
,]cste Ilalf jaar ,Zde halfjaar Total1!

(Iranken ) (Iranken ) (franken)

1. Alqem.een.e onkosten ...... fr. 82.030.229,76 70.106.157,82 152.145.387,58

Deze onkosten vertegen-
woordigen de gezamenlijke
::tlgemeene onkosten voor
1045 van het Hoofdbestuur,
de Bijbank en de 42 agent-
schappen.

2. 'l'oelage aan. de Peneioenkae
van het personeel ...... fr. 3.070.000,- 4.075.000,- 7.145.000,-

'I'usschenkomst van de Bank
'ln de vestiging van rust-
pensioenen, weduwen- en
weezenrenten.

" Afschrijving gebouwen, nuite-ù.

rieel en 'meubelen ...... fr. 676.203,05 4.312.701,45 4.988.904,50

Deze post omvat de kosten
der tijdens het Jaar 1945
aan de gebouwen uitge-
voerde werken en de afschrij-
ving van het materieel en
de meubelen, die aldus « pro
memorie » worden geboekt.

4. Herdisconto . . .. . . . . .. . .. . . 1'1'. 3.172.373,85 5.772.702,80 8.945.076,65

5. Stm'ting op de statutaire
reserve (koninklijk besluit
van 24 Augustus 1930, art.
20, § 2)

a) Bijkomende l'ente, voor
de boekjaren 1939 tot
1944, boven de 3,5'% op
de overheidsfondsen die
het kapitaal, de reserves
en de afschrijvingsrekenin-

Te transperteeren ......... fr. 88.957.806,66 84.266.562,07 173.224.368,73
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Omschrij ving
1'\0 halfjaar :2d" half'jaa l' croUlai
(franken) (franken) (franken)

Transport ......... fr. 88.957.806,66 84.266.562,07 173.224.368,73

gen overschrijden, wegens
recuperatie der courtages
en beursbelastingen In
verband met de krachtens
art. 17, 9<>der statuten
gedane verrichtingen ... fr. 15.480.298,07 15.480.298,07

b) Provenu v Ih halfjaar fr. 2.467.140,65 2.4fl7.140,65

6. Geldelijke verplich.tingen
tegenover den Staat :

a) Provenu der discontover-
richtingen boven de 3,5 %

fr. 2.603,81 1.226,70 3.830,51

b) Zegelrecht op den biljet-
tenomloop ............... fr. 37.349.933,80 46.965.901,40 84.315.835,29

c) Rectificatie der vroegere
ristorno's van het zegel-
recht op den biljetten-
omloop. Deze rectificatie
beeft betrekking op goud-
overdrachten van Angus-
tus 1940 tot Mei 1944 te
Londen gedaan ......... fr. 403.633,53 403.633,53

d) Hectificatie del' vroegere
vergoedingen van 0,25 %
's jaars op de Staatsschuld,
ten beloope der bedragen
uitgegeven door den Post-
chèque- en girodiensten
in mindering te brengen op
de oude biljetten, die bij
de Postkantoren gedepo-
neerd 'werden In toepas-
sing van de besluitwet
van 6·10-44. Zij heeft even-
eens betrekking op het

're transporteeren ......... fr. 144.257.782,99 131.637.323,70 275.895.106,69
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Omschrijving
1fte halfjaar
(franken)

2Ile halfj aar
(franken)

Totaal
(franken)

Transport ......... fr. 144.257.782,99 131.6R7.323,70 275.895.106,69

ristorno aan de Schatkist,
van dezelfde vergoeding,
ten beloope van het gemid·
delde saldo der tegoeden
van den Postcheque- en
girodienst, gestort m de
kassen van de Bank
van 7 September tot 30
November 1944 ...... fr. - 2.420.817,31 2.420.817,31

7. Uitgestelde imieniorisopera-
tien. batig saldo van de
Winst- en Verliesrekening
waarm fr. 76.890.900,20
buitengewone netto-ent-
vangsten begrepen zijn, die
In den loop van het l'te

halfjaar van 1945 geboekt
werden .................. fr. 104.332.062,87 44.670.212,55 l49.002.275,42

Totaal van de debetzijde. fr. 248.589.845,86 178.728.353,56 427.318.199,42

De Regentenraad, De Gouverneur,

ADOLPHE BAUDEWYNS, Vice-Gouverneur,
LÉOPOLD SMEERS,

PIERRE BERGER,

,TEAN VAN NIEUWENHUYSF.,

HUBERT ANSIAUX,

GEORGES LALOUX,

CHARLES DE LAUSNAY,

LJ::OPOLD FRATEUll,

EUGÈNE VAN ROMPA,

ANDRÉ PELTZER,

PAUL CHARLES,

HENRI DERAEDT,

ANDRÉ HUYSSENS,

LÉON BEKAERT.

MAURICE FRÈRE,
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Balansen

Winst= en Verliesrekeningen

Orderekeningen



ACTIVA BALANS PÉR

Goudvoorraad
Onbeschikbaar goudsaldo na herwaardeering van den goudvoorraad (besluitwet

nr 5 dd. 1 Mei 1944)

Totaal van den goudvoorraad.

B ·t nl d hd· ~ op zichtUI e an sc e eviezen ..
op termijn

Papier in Belgische franken op het buitenland

)

Handelspapier
Papier op België Uitgegeven door instellingen waarvan de verbintenissen

door den Staat gewaarborgd zijn.
Voorschotten op overheidsfondsen
Deel- en pasmunt
Tegoed op den postchèque- en girodienst
Vorderingen op den Staat:

Schatkistcertificaten verworven in uitvoering van overeenkomsten gesloten
krachtens de besluitwet van 10 M ei 1940 :
Certificaten A, rekening Schatkist

» E, Dienst voor Onderlinge Hulpverleening
» C, Geallieerde Strijdkrachten

Andere vorderingen :
Schatkistbon : Overeenkomst van 17 October 1930 bekrachtigd door de

wet van 27 December 1930

O heid f . d . 550000000 _) Overeenkomst van 27 Juli 1932ver eI s on sen. . . ,
Sch ldb . f . "2 888 701 24 gesloten krachtens de wet van

u ne . iJ.., 19 Juli 1932 . .
Overheidsfondsen en andere effecten verworven krachtens de statuten
Gebouwen, materieel en meubelen.
Afgeschreven en te verzilveren waarden
Overgangsrekeningen

Emissiebank te Brussel .

Totaal van de activa.

fr. 20.745.306.434,86

10.493.183.326,17
I

31.238.489.761,03 I
1.593.660.555,97
2.566.244.312,50

4.305.521,30
247.073.222,77 ,t

121.000.000,-
222.104.106,44
514.409.747,90
90.288.415,67

20.919.760.000,-
11.001.000.000,-
8.562.490.000,-

500.000.000,- ;

582.888.701,24
635.080.919,91
148.465.000,-
pro memorie

130.587.517,85 i

79.077.847.782,58 .

64.597.062.357,96/'
I

·------------------------------------------------------------~---------------'1
143.674.910.140,54
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25 JUNI 1945 PASSIVA

Bankbiljetten in omloop.

Rekening-courantsaldi en diversen :
Schatkist
Instellingen door bijzondere wet beheerd
Banken
Particulieren
Geallieerde legers
Diversen .

fr. 10..373.148,74
846.553.0.23,83

1.531.0.94.0.25,92
60.5.374.516,43

1.70.2.553.129,48
268.111.877,0.3

Totaal der onmiddellijk opvraagbare verbintenissen.
Schatkist : Onbeschikbare rekening wegens herwaardsering (besluitwet ur 5

dd. 1 Mei 1944)

Kapitaal .
Reservefonds :

a) Statutaire reserve
b) Voorzieningsfonds en afschrijvingsrekeningsn

Uitgestelde inventarisoperattën

Overgangsrekeningen

Besluitwet van 6 October 194'4 :
Speciàlerekeningen bedoeld bij art. 15 en niet

aangegeven oude biljetten
Tijdelijk onbeschikbare en geblokkeerde rekening-

courant bedoeld bij art. 16

68.749.226.319,36

213.161.426,92

Tota:al van de passiva.
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fr. 58.162.386.0.0.0.,-

4.964.0.59.721,43

63.126.445.721,43

10..493.183.326,17

20.0..0.0.0..0.0.0.,-

142.233.745,42
310..854.678,73

415.220..745,77

24.584.176,74

74.712.522.394,26

68.962.387.746,28

143.674.910.140.,54



DEBET
WINST- EN YERLIESREJ{I

Algemeene onkosten
Toelage aan de Pensioenkas van het Personeel
Afschrijvingen op gebouwen, materieel en meubelen
Herdisconto op 25 Juni 1945 .
Storting op de statutaire reserve (kon. bes1. dd. 24 Augustus 1939, art. 20, § 2)

Overschot boven de 3 Yz % van het provenu der Overheidsfondsen die het
kapitaal, de reserves en de afschrijvingsrekeningen overschrijden.

a) Bijkomend provenu der boekjaren 1939 tot 1944
b) Provenu van het 1sie semester 1945 .

Geldelijke verplichtingen tegenover den Staat :
a) Provenu der discontoverrichtingen boven de 3 Yz % .
b) Zegelrecht op den biljettenomloop

Uitgestelde inventarisoperatiën-------
fr. 2.603,81

37.349.933,80

fr. 82.039.229,76
3.070.000,-

676.203,05
3.172.373,85

15.480.298,07
2.467.140,65

37.352.537,61

104.332.062,87

248.589.845,86

ORDERE'KENINGEN lF..
Te innen wissels
Belgisch-Luxemburgsche Verrekeningsdienst. Compensatiereke-

ningen in het buitenland
Diverse bewaarnemingen :

Onderpand v! d voorschotre7œningen op Belg. overheidsfondsen.
Andere beuiaarneminqen.

Diverse borgtochten
Schatkist:

Portefeuille en allerlei tegoed
Diverse waarden toebehoorend aan den. Staat:

Gewone aandeelen N.M.B.S.
Deelhebbende obligaties N.M.B.S.
Annuït. ondersch. door Kolonie van Belg. Congo.
Diverse waarden .

Diverse waarden door den Staat in bewaring genomen:
Waarden door derden gedeponeerd
Dienst der ingeschreven schuld .
Deposito- en Consignatiekas.
Als borgstelling gedeponeerde waarden

Af te leveren waarden.
Lnqeirokken. effecten .
Ponds voor delging van de Staatsschuld
Muntfonds :

Overheidsfondsen .
Reserve der poeichèquee :

Goud

Rentenfonds : gedeponeerde effecten .
Algemeene Spaar- en Lijfrentekas :

Tloorloopiqe beleggingen
Beleende fondsen

,
'!
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Waarden van de Pensioenkas van het Personeel~--------------------------------------------------------



KENING PER 25 JUNI 1945 CREDIT

Disconto, wissel, intresten en provisies .
Provenu dr overheidsfondsen en andere effecten verworven krachtens de statuten
Rechten op bewaarnemingen, courtages en huur der brandkasten
Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden .
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 der kleine coupures uitge-
geven voor rekening van de Schatkist (Overeenkomsten van 19 April 1935
en9 December 1944, resp. gesloten in uitvoering van het koninklijk
besluit dd. 16 April 1935 en van de besluitwet dd. 10 Mei 1940)

Uitzonderlijke ontvangsten :
a) Terugbetaling door de Schatkist van de vroeger uitgegeven

bedragen (1938-1944) voor het in veiligheid brengen van
den goudvoorraad en andere gelden en waarden (konink-
lijk besluit del. 1 Februari 1938, art. 61 en 62) . fr. 61.839.913,82

b) Reouperatie van courtages en beursbelastingen voor het
tijdperk 1939-1944, ten gevolge van de overlating aan het
Rentenfonc1s van de effecten verworven krachtens art. 17,
9° der statuten (besluitwet van 18 Mei 1945) . 30.531.284,45

'-

fr. 37.288.099,21
27.061.504,75
4.215.893,70

103.810,70

37.349.933,80

44.199.699,52

5.999.705,91

156.218.647,59

92.371.198,27

248.589.845,86

IPER 25 JUNI 1945'-------------------------------------------------------,
fr. 59.975.312,44

61.040.258,41

fr. 10.355.184.792,50
13.897.095.237,61

24.252.280.030,11
65.685.135,-

71.408.703,21

fr. 1.000.000.000,-
638.305.187,-

1.228.759.743,26
732.262.530,-

3.599.327.460,26

fr. 4.735.749.018;72
10.164.165.200,-
21.533.691.528,79

642.733.780,15
37.076.339.527,66
4.163.305.532,50

65.386.270,-
5.986.784.555,-

910.216.227,50

751.615.310,74

52.624.383.586,87
834.910.925,50

3.101.768.646,51
25.355.700,-

3.127.124.346,51
232.236.012,64
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ACTIVA BALANS PER

Goudvoorraad
Onbeschikbaar goudsaldo na herwaardeerlng van den goudvoorraad (besluitwct

nr 5 dd. 1 Mei 1944)

Totaal van den goudvoorraad.

Buitenlandsche d6viezen \ op zicht ... I op termijn
Papier in Belgische franken op het buitenland

( Handelspapier
Papier op België ) Uitgegeven door instellingen wuarvan

Î door den Staatgewaarborgd zijn.
Voorschotten op overheidsfondsen .
Deel- en pasmunt
Tegoed op den postcheque- .en girodienst
Vorderingen op den Staat:

Schatkistcertificaten verworven in uitvoering van overeenkomsten gesloten
krachtens de besluitwet van 10 Mei 1'940 :

de verbintenissen

Certificaten A, rekening Schatkist
» B, Dienst voor Onderlinge Hulpverleening.
» C, Geallieerde Strijdkrachten

Andere vorderingen :
Schatkistbon : Overeenkomst van 17 October 1930 bekrachtigd door de

wet van 27 December 1930

O heid f d . ~50000000-l Overeenkomst van 27 Juli 1932ver el s on sen . D,. ., 1 d
S h ldb . f . 23 263 701 24 ges oten krachtens e wet van

c u rie . .., ]9 Juli 1932

Overheidsfondsen en andere effecten verworven krachtens de statuten
Gebouwen, materieel en meubelen
Afgeschreven en te verzilveren waarden
Waarden van de Pensioenkas van het Personeel
Overgangsrekeningen

Emissiebank te Brussel.

Totaal van de activa.
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25 DECEMBER 1945 PASSIVA~~--------------------------------------------------------------------------~----------------~
I.A

Totaal van de passiva.

Bankbiljetten in omloop
Rekening-courantsaldi en diversen :

Schatkist .
Instellingen doel' bijzondere wet beheerd
Banken
Particulieren
Geallieerde legers
Diversen .

fr. 12.458.940,49
655.742.527,25

1.606.205.157,16
660.003.311,02
158.230.801,93
367.903.577,23

Schatkist

Totaal der onmiddellijk opvraagbare verbintenissen.

Onbeschikbare rekening wegens herwaardeering (besluitwet n" 5
del. 1-5-1944) .

.Voorloopig fonds in afrekening op het bedrag van de door den Staat
verworven biljetten ingevolge art. 1, § 2, van besluitwet van
6-10-1944

Kapitaal
Reservefonds

a) Statutaire reserve

b) Voorzieningsfonds en afschri j vingsrekeuingen

Uitgestelde inventarisoperatiën
Pensioenkas van het Personeel
Overgangsrekeningen

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

aangegeven oude biljetten
Tijdelijh onbeschikbare en geblokkeerde rekening-

courant bedoeld bij art. 16

fr. 55.438.055.321,65

192.761.960,06
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fr. 69.891.717.300,-

3.460.544.315,08

?3.3[)2.261.615,08

10.493.184.884,77

4.000.000.000,-

200.000.000,-

142.233.745,42

310.854.678,73
459.890.958,32

237.459.429,77
21.969.317,73

89.217 .854.629,82

55.630.817.281,71

144.8·18.671.911,53



DEBET WINST- EN VERLIESREK!

Algemeene onkosten
Toelage aan de Pensioenkas van het Personeel .
Afschrijvingen op gebouwen, materieel en meubelen
Herdisconto op 25 December 1945 .
Geldelijke verplichtingen tegenover den Staat :

a) Provenu der discontoverrichtingen boven de
3 X %

b) Zegelrecht op den biljettenomloop
c) Rectificatie der vroegere ristorno's van zegel-

recht op den biljettenomloop
d) Rectificatie der vroegere vergoedingen van

0,25 % 's jaars op de Staatsschuld

Uitgestelde inventarisoperatiën

fr. 1.266,70
46.965.901,40

178.728.353,56

fr. 70.106.157,82
4.075.000,~
4.312.701,45
5.772.702,80

403.633,53

2.420.817,31 49.791.578,94

44.670.212,55

ORDEREKENINGEN I
Te innen wissels
Belgisch-Luxemburgsche Verrekeningsdienst. Compensatiereke-

ningen in het buitenland
Diverse bewaarnemingen :

Onderpand vld voorschotrelfeningen op Belg. overheidsfondsen.
Andere bewaarnemingen

Diverse borgtochten
Schatkist:

~Portefeuille en allerlei tegoed
Diverse waarden toebehoorend aan den Staat:

Gewone aandeelen N.M.B.S.
Deelhebbende obligaties N.M.B.S.
Annuït. ondersch. door Kolonie van Belg. Congo.
Schatkistbons van de Luxernb. Regeering (Belg.-Lux. ak.).
Diverse waarden . • !

Diverse waarden door den Staat in bewaring genomen :
VVaarden door derden gedeponeerd
Dienst der ingeschreven schuld .
Deposito- en Consignatiekas
Als borgstelling gedeponeerde waarden

• I,

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

Overheidsfondsen
Reserve der postchèques :

Goud

Rentenfonds : gedeponeerde effecten
Algemeene Spaar- en Lijfrentekas :

Voorloopige beleggingen
Beleende fondsen
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K~NING

-~--------------------------------------------------------------------~--------------~Il

I
i, I

1945PER DECEMBER25

Disconto, wissel, intresten en provisies.
Provenu dr overheidsfondsen en andere effecten verworven krachtens de statuten
Rechten op bewaarnemingen, courtages en huur der brandkasten
Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden .
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) Vergoeeling van 0,25 % 's jaars op het beelrag der 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 del. 16 April 1935 en van de besluitwet del. 10 Mei 1940) .

i
I
!

....I~----------------------------------------------------~------------~
r PER 25 DECEMBER 1945
~r·----------------------------------------------------.

fr. 68.474.306,37

61.040.258,41

fr. 9.560.334.025,-
13.756.268.093,22

23.316.602.118,22
66.555.135,-

68.697.104,61

fr. 1.000.000.000,-
638.305.187,~

1.228.759.743,26
1.026.562.500,-

732.262.430,-
4.625.889.860,26

fr. 4.726.148.692,60
9.772.930.600,-

23.522.577.555,29
666.242.661,15

38.687.899.509,04 .
3.854.837.122,50

8.992.680,-
6.172.336.655,-

917.360.477,50

751.615.310,74

55.087.628.719,65
1.523.272.046,50

2.617.955.524,56
26.515.400,-

2.644.470.924,56
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CREDIT

fr. 52.868.437,24
14.294.749,-
6.290.175,64

38.805,95

45.760.662,86

53.072.536,05

6.402.986,82

178.728.353,56





Verslag van het College der Censoren





Mijne Heeren,

De gewone Algemeene Vergadering van 30 Juni 1945 heeft akte
genomen van den wensch van den heer Voorzitter Jules Vanderstegen,
zijn mandaat niet te hernieuwen.

Wij betreuren ten zeerste deze beslissing.

De heer Vanderstegen, die op 26 Augustus 1929 tot censor ver-
kozen werd, heeft gedurende meer dan zestien jaar zijn toegewijde
medewerking, gesteund op een rijke ondervinding, aan de Bank
verleend.

In hem verliest het College een bijzonder ervaren medelid, dat
de vergaderingen met een steeds wakkeren geest en met een voort-
durende zorg om de belangen van de Bank, heeft voorgezeten.

Wij zullen van den heer Vanderstegen wegens de bekwaamheid
waarmede hij gedurende zeven jaar onze werkzaamheden heeft geleid,
een dankbare herinnering bewaren.

Op de zitting van 18 Juli 1945, heeft het College, overeenkomstig
de bepalingen van art. 54 der statuten, een nieuwen voorzitter verkozen.
De heer Victor Parein, een der oudste leden van het College, werd
eenparig aangeduid om deze functie te vervullen.

Op de gewone Algemeene Vergadering van 27 Augustus 1945
werd de heer Julien Papart, directeur-generaal van de « Union des
Coopérateurs du Bassin de Charleroi », lid van de Bankcommissie sedert
6 Augustus 1935 en lid van den Beheerraad der Nationale Maatschappij
voor Krediet aan de Nijverheid, in vervanging van den heer Jules
Vanderstegen, tot censor verkozen.
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Mijne Heeren,

In den loop van het jaar 1945 deden wij boekhoudkundige
verificaties, dienstinspecties en steekproeven in de bestanddeelen van
den inventaris.

Overeenkomstig de bepalingen van art. 66 der statuten werden
de begrootingen der uitgaven, die ons door den Regentenraad voorge-
legd werden, door ons onderzocht en goedgekeurd. Wij oefenden
eveneens toezicht uit op de aanwending van deze laatste en wijdden
verschillende zittingen aan de kwestie der toepassing van de wet op de
maatschappelijke zekerheid.

Na grondig onderzoek der maatschappelijke geschriften, hechtten
wij onze goedkeuring aan de balansen en de winst- en verliesrekeningen,
zooals zij door den Regentenraad per 25 Juni en 25 December 1945
werden afgesloten.

In afwachting van de regeling der vordering van de Bank op de
Emissiebank te Brussel, betuigden wij eveneens onze instemming met
het overboeken der winstsaldo's van beide halfjaren naar de rekening
« Uitgestelde inventarisoperatiën ».

De Algemeene Raad, die een definitieve regeling treft inzake de
verdeeling der winst, gaat akkoord om deze niet uit te koeren.

Wij brengen gaarne hulde aan de medewerking die ons door het
personeel van de Bank werd verleend en waardoor onze taak van toezicht
werd vergemakkelijkt, alsmede aan de zorg en de toewijding waarmede
de diensten, waarop vooral een beroep werd gedaan, zich van de hun
opgelegde taak hebben gekweten, met name de belangrijke en talrijke
werkzaamheden in verband met de uitvoering der maatregelen betref-
fende de geldsaneering en de repatrieering.

H et College der Censoren,

ERNEST JURION,

LÉON RIGO,

ALBERT DEWANDRE,

FRANZ LOONTJENS,

EMIEL V AN DIEVOET,

MAURICE MOGIN,

FERNAND DUCHÈNE,

JEAN BRAT,

JULIEN PAPART.

De Voorzitter,

VICTOR PAREIN.
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Hoofdbank

Bijbanken = Agentschappen

Discontocomité ts en -kantoren

Groothertogdom Luxemburg

I





HOOFDBANK
DIREOTIEOOMITE, REGENTENRAAD, OOLLEGE DER OENSOREN

GOUVERNEUR

VICE-GOUVERNEUR
DIRECTEUREN:

REGENTEN

OENSOREN

SECRETARIS:
SCHATBEWAARDER:

Regeeringscommissaris

(*) Zie op blz. 41.

H. MAUHICE FRÈRE.

H. ADOLPHE BAUDEWYNS,

HH. LÉOPOLD SMEERS,

PmHlŒ BERGER,

JEAN VAN NmUWE1'iHUYSE,

FRANZ DE VO(illEL (*),
HUllER'!' ANSIAUX.

HH. GEORGES LALOUX,

CHARLES DE LAUSNAY,

Ll~OPOLD FRA'l'EUR,

EUGÈNE VAN ROMPA,

ANDRÉ PELTZER,

PAUL CHARLES,

HENHI DERAED'l',

ANDRÉ HUYSSENS,

LÉON BEKAER'l'.

HH. VIC'!'OR PAREIN, Voorzitter,
ERNES'!' JURION,

Ll~ON RIGO,

ALIlEWl' DEWANDRE,

l,'RANZ LOONTJENS,

E~HEL VAN DmVOET,

MAURICE MOGlN,

FERNAND DUCHÈNE,

JEAN BRAT,

JULIEN PAPART.,

H. T1IOMAS BASYN,

H. HENRI SONTAG.

H. JOSEPH V ANHEURCK.
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Alqemeen e B oekhoudinq
Disconto:
Aiqenieene Lne p cctie :
ECOII01l1:iscl,c 8tlldiën
Dienst Personeel:
Hoofdkas :
lnoortlerinqskoe :
Effeden :
Dienst Buiiculaiul
Alqemeeu Secreiaria«!
Bchviste Zaken
Drukkerij:

Rijhs7ws :
Gebouwen
M edico-sociale dienst

Discontocomité

HH. I'. BAS'l'IN1::,

U. Prusout.,
]). BAL'VJ<JW\NS,

.J .-J. VINCENT,

/\. BOVYN,

F. Sli\lO~XR1',

TL HAlIÜ:S,

A. EUGELPOELS,

u. LmIŒoK,
.1. v.-\;~ }\ESSEL,

K ClIARLES,

CIL AUSSE!\IS,

L. LA VIOLE'J'Tg,

H. .JAMDEHS,

JY L. HANNAERT.

HII. :P. Ecrous,
J, DE COOMAN,

P. DELBAERE,

O. BOSSAEH'l',

H. FJ~HON,

R HAYOIT.
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Hoofdil/gel/.ieul' del'
technische diensten.

Afdeelingshoofd.
)}



Beh.eculer .'

Secrcturi« .'

Discontocomité

Belieerâer .'

Diseon tokan toor

Aalst

Aarlen

Aat

Bergen

BIJBANKEN

Antwerpen

H. A. NEVEN.

H. J. V ANDERGUCIIT.

HH. E. BRACHT,

E. V AN LECKWYCI{,

E. VAN RaMPA.

Luik

n. A. Hn:nNAux.

HH. CHEVALIEl{ lVI. DE LAMINNE DE BEX,

E. LAMARCHE,

P. DE HARENNE-T'SERSTEVENS,

P. HERMAN.

AGENTSCHAPPEN

AGENTSCHAPPEN MET EEN DISCONTOKANTOOR

Agenten Leden der discontokantoren.

HH. L. ])EHOllX, HH. CIr. VAN DEll HAEGEN,

P. MICHIELS,

F. CALI~EBAllT.

L. HAULO'l', HH. M. LEFEVRE,

F. LEPAGE,

L. DE lVIATHELIN.

J. LELEUX, HH. E. DUCHATEAU,

H. DUCHATEAU,

A. DESCAMPS.

J. DUPONT, HH. E. MENIEH,

M. DE RAUW,

A. FRANEAU.
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Agenten Leden del' discontokonl.ol'en

Brugge HH. R. RENARD, HH. R. TEHMOTE,

BARON K. VAN CALOEN,

R. RAPPAERT DE GRASS.

Charleroi o. \VILLAME, HH. L. DEW ANDRE,

HARON P. Ch:-.lDE13lEN,

A. GILLIEAUX,

F. PHILIPPE.

Dendermonde .J. VANllENr.nSC'II, HH. J. VAN DAMME,

.1. DE COBNB,

K V ANllEN BERCHE.

Dinant J. LEMAITRE, HH. L. LAURENT,

R. Dnooux,
M. SCHOOl'S.
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Doornik P. POTVIN, HH. r CAR130NNELLE,'L

V. V ANDEH130HGHT,

V. LEFEBVRE,

F THORN."'.

Eekloo K. DEWAELE, HR J. SPABY,

R. VAN BRABANDT,

C. VAN DAMME.

Geeraardsbergen A. 'l'OL"RNA Y, RH. G. }'LAMANT,

.T. RENS,

P.-E. "VVILLOCX.

Gent G. 'l.'HIRIAL"X, RH. BARON BRAUN,

.1:<'. BEERNAERTS,

COMTE H. DE HEMTINNE.

Hasselt i\.. DE VULDEn, HH. P. NAVEAU DE MARTEAU,

A. JANSSENS,

J. SPAAS.



Hoei

Kortrijk

La Louvière

Leuven

Mechelen

Moeskroen

Namen

Neufchâteau

Nijvel

Agenten

HH. BARON B.
DE MOREAU D'ANDOY.

Leden der discontokantoren.

HH. G. PRION,

J. PREUD'HOMME,

H. DELATTRE,

Graaf G. DE LIEDEJŒRKE.

lVI. nE SCHAEPMEES1'ER, HH. M. VE GONINCK,

J. DUMONT,

P. DELVA.

R. DEFEVRIMON1',

J. HAUTAIN,

G. MATAGNE,

G. GlNION,

A. GARLIER,

R. DROTlLANS, Œ. I.

A. GAUPAIN,

HH. L. GRAFE,

H. TOMBEUR,

L. rONCEAU.

HH. A. BAucHAu,

G. DE LAVELEYE,

R. VAN DER V AEREN.

HH. P. GAR'l'UYVELS,

L. LEMAIRE,

J. VIGNERON.

HH. E~BLANCIŒ,

H. STORME,

A. SCARCE!:.

HH. F. HICGUET,

O. HICGUE'l',

L. HUART.

HH. RIDDER K ZOUDE,

L. GOURDE'!',

A. MINETTE.

HH. A. VAN GINDERTAELEN,

E. DE STREEL,

E. DESCAMPE.
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Oostende

Oudenaarde

Péruwelz

Philippeville

Roeselaere

Ronse

Sint-Niklaas

Tienen

Tongeren

Agenten

HH. 1<'. Cm,LuMBIEN,

P. HERTSCHAP, a. l.

P. FARRI,

A. DERENNE,

A. VAN COETSEM,

ED. BURLION,

F. LEFEVER,

H. COLIN,

B. HUYBRECIIT,

Leden der disconl;n7.:a.ntoren

HH. F. VAN CAILLIE,

E. DEVREESE,

F. LOOTENS.

HH. R. DE BEER,

J.MAERE,

H. VAN CA[JWENBEIWIIE.

HH .• T. BRERART-CARRONELLE,

H. LEMAIR.E,

NI. SIMON.

HH. R. DUCHATEAU,

A. PEPIN,

I). DE WEISSENBRUCH.

HH. F. DE CLERCQ-CARLIER,

A. DE MEESTER-D'HoORE,

J. SOUBRY.

HH. C. DUPONT,

H. VAN Bl;TSELE,

.T. DELERS.

HH. C. STANDAER'l',

F. BEHAEGEL,

F. POPPE.

HH. L. BEAUDUIN,

J. GILAlN,

L. HALFr,AN'fS.

HH. J. BEAUDUIN,

F. GHINEAU,

\V. VVILSENS.
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Turnhout

Verviers

Zinnik

Boom

Ieper

Malmédy

:Marche

Veurne

Waver

Luxemburg

Age/den

HH. V. VAN BABI" HH. J. ])E Hlum:H,

J. IhlŒCXSENS,

L. JANSE:\'.

JU. CIL\1'V.IA1·X, HH. A. l'ELTZI:;!{,

L. VA:\ UINUEH'l'AELEI\,
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BIJLAGEN





BIJLAGE 1

OVERHEIDSFONDSEN IN HET BEZIT VAN DE BANK

OP 25 DECEMBER 1945.

A. - Overheidsfondsen verworven krachtens de overeenkomst van
27 Juli 1932, afgesloten in uitvoering van de wet van 19 Juli 1932:

3 1/2 % Schatkistcertificaten 25 Juni - 25 December, vervallend op
25 Juni 1948.

B. Oserheidsîondsen verworven krachtens de statuten :
3 % Belgische Schuld, 1ereeks.
3 % Belgische Schuld, 2e reeks.
3 % Belgische Schuld, 3" reeks.
3 1/2 % Belgische Schuld 1937.
3 1/2 % Belgische Schuld 1943.
4 %
4 %
3 1/2
3 1/2
3 1/2
3 1/2
3 %
2 1/2
3 %
4 %
4 %
4 %
3 %
3 %

Geünificeerde Schuld, 1e reeks.
Geünificeerde Schuld, 2e reeks.

% Schatkistcertificaten 1942, 1e reeks.
% Schatkistcertificaten 1942, 2e reeks.
% Schatkistcertificaten 1944, 1e reeks.
% Schatkistcertificaten 1944, 2e reeks.

Lotenleening 1941.
% Caisse d'annuités dues par l'Etat.

Caisse d'annuités dues par l'Etat.
Caisse d'annuités dues par l'Etat.
Lloyd 'Royal belge.
Pref. aand. Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen.
Genotsaand. Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen.
Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, Januari-Juli.
Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, Mei-November.
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4 1/4 % Intercommunale Maatschappij van den Linker Scheldeoever.
Loten Congo 1888.

4 0;' Koloniale Schuld 1906./0

4 o/c Koloniale Schuld 1936..0

4 % Chemins de fer du Congo Supérieur aux Grands Lacs africains
15 Januari-Juli.

4 0;' Pref. aand. Chemins de fer Léopoldville-Katanga-DiloloID

« Léokadi ».
Genotsaand. Chemins de fer Léopoldville-Katanga-Dilolo

« Léokadi »,

4 % Winstdeelende obI. Union Nationale des Transports Fluviaux
« Unatra ».

Genotsaand. Union Nationale des Transports Fluviaux « Unatra ».

Aand. Bank van Belgisch Congo.
Aand. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid.
Aand. Bank voor Intern. Betalingen, voor 25 % volgestort,

Belgische emissie.
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ALGEMEENE SAMENVATTING.

VAN DE VERRICHTINGEN OVER 1945
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1. VERRICHTINGEN VAN DE BANK VOOR EIGEN REKENING

(ù~ duiecndtallen. frank).

I
-- -

GEDISGONTEERDE WISSELS VOORSCHOTTEN DIVERSE REKENINGCOURANT-SALDI BAN KAS SIGNA TIES VERPLAATSTE CHECKS
IN REKENING-COURANT

AGENT- Voor rekening- Stortingen op het
blnnenlandsche ter incasseering onbe- Debet Credit Debet Credit ho uders te credit van elders Afgeleverd Uitbetaald Getrokken Uitbetaald

SCHAPPEN aangebodeh (1) taalde Aantal iun en wissels geopende
reke- rekeningen

ningen

Aantal I Bedrag Aantal [ Bedrag Aantal Ecdrag Bedrag Aantal I Bedrag Aantal I Bedrag Aantal I Bedrag Aantal I Bedrag
I

Aantal I Bedrag Aantal I Bedrag Aantal I Bedrag Aantal I Bedrag

I
I

Aalst ........... IGG ~O.!)~7 25G 21.324 4 lU ~).307 (j.~O!J 2.445 2U8.534 2.4A3 289.679 J" I .G7!J I.GlU J .108.,':l,' 8 I:.l!l o 276 (i 1.·186 120 3G .66·1
.)

Arlon .......... 47 1.0n8 41 1.013 )) 31 I .3nO 32l 1.269 2û7.989 I.·191 312.839 " H !lOI 422.fi50 o JO .Oï3 30 214 2 Jij 34 1.13G
.)

Ath ............ 2D 6.343 38 3.519 » 48 ·JOi 257 800 44.418 848 43.430 7 33U 251 57.7G8 II I n:3 li! 84 1 49 U8 25.137
Boom ........... » » 7D 3.200 )) H) OÖ;; 9G3 443 88.603 508 89.27n IG 1.4G!l .;70 223.n07 2 17 42 278 )) » 21 3.710
Brugge ......... 9 4.685 193 12.405 I 81 !)3.1!12 07 . J31 1.483 277.985 2.827 268.810 I I 2.662 768.4(;3 :30 0) .:l70 26 506 26 2.011 180 20.710
Charleroi ....... 411 33.;')28 ï27 CO.249 1 224 i;!) 8:!O .io . ! III 5.178 1.858.652 6.830 1.847.389 2,,8 :JI .12D 3 .887 I."IS. 7!ln (iG 3 ~'''' 12;; 7.828 2G 3..121 125 48.488. I .....;.

Dendermonde ... 40 i.2iD 52 3.i82 )) Ii :l97 373 2.379 250.072 2.253 244.052 » » ;;3:3 131l.D30 :W lAI.-i 8 4G2 2 225 12 2.115
Dinant ......... 11 2.418 31 1.694 )) 3f) ;);')ti ~fî'1 28G G2.728 333 62.019 " " 251 3G .458 I loi 13 1.78;j » » 38 2.842

.1.'1)

Eekloc ..........
"

)) 18 1.527 )) ID iS9 .Ja\! i>44 60.246 618 59.503 )) )) 45D :.J.;1.02!) Il JIS 18 1.487 17 5!) 58 2.622
Geeraards bergen ,,~ 12.0!)5, G5 2.628 24 7.028 7.3G"l 1.266 108.934 1.403 103.835 ::ti 231 [i5.! 90AD8 'i 108 4 34 2G 1.423 112 9.015~, ))

Gent il " r <0

f........... ûG 36.828 483 76.033 7 118 75.838 CS .45G 3.657 1.6Hl.936 3.263 1.613.274 2.187 58.608 4. HiG 2.;;DO.9;)() :3G S@~ ~S/l &" 7.2'IJ~ lt2.7 72.012 2;;1 G5I,351
Hasselt ......... 46 22.989 329 36.7iG 1 4n 4~8 638 2.392 31;G.713 2.616 360.157 8 10D 1.6G3 !143.;;01 JJ ;;17 22 lOt 4 371 54 4.107
Huy ........... 273 64.011 318 39.620 1 54 12.501 D.577 2.220 (jOG.2I8 2.315 665.208 7 I .9~::! fi25 137.802 4 2.G:lS la 2W ,17 12.093 134 16.381
Ieper ........... » " 57 2.290 l 18 2I.8DD 2.330 333 82.444 451 81.\l6G 4.'\3 38G.;;H 5

l~

4~~ ~,a~" ~\1 ~" . 14 44 3.001» » J:

Kortrijk ........ 83 29.611 221. 28.513 )) 48 S.COO 8.028 3.098 4S7. l~ I 7.787 484 AIO fil 8.HO :3 .7(J1 I.G90.102 io ;:(j7 44 n76 9 1.0.53 120 19.252
La Louvière ..... 48 43.299 259 36.357 )) 95 2.880 2.317 1.507 373 .371 1.637 :l76A51 17 50J I .m:l 7;i7.HU 24 1.835 30 3.318 I GOO :lO G.550
Leuven ........ 120 95.4G7 421 82.013 1 49 55.132 5.!.D87 3.224 3 .021.IOfi 1.000 3 .G07 .3M) 1 I 3.171 1 .!)2G.(i25 o liD 33 1.117 3~ 12.038 lU4 33.193.)

Liége ......... 537 88.636 1.289 108.505 3 5n7 10LniD 110.642 7.759 '1.377.450 9.13i 4.401.5.'\G 55 43.fiID 4.8Ifi 2.0'l7.3:31 12[i ·1.;;73 153 36.74G 170 23.90!) 262 340.567
Lnxf~Plbourg ... » )) 1 ID )) 5 57.288 36.8S4 1.G09 2 .721./'i0 1.99G 2.815.179 G !).431 248 89G.20!) :!5 8. Hi5 Li5 llA72 Il G5 24 166.152
Il:ralllltSdy....... )) )) 17 1.850 )) ·1 15 5 443 In8.fi02 232 207.062 fJ 17 Il7 115.923 " )) 1 16 fi 3.737 33 13.176
IIIa;'(,he ....... n n 89 4.537 )) 51 8.330 3.046 150 :n .537 102 27.431 32 14.D!7 5 IS 3 l''') D 1.6H

}J » ') " .)-

lIh",i...[en ...... 3M 39.257 58G 32.595 1 40 5.814 5.2, I 2.434 J71.57G 1 .!l12 4til.100 18 1.483 I .:n9 640.,107 15 I. :)1(; lU 1.006 2 ti H 65.12!l
Mons .......... 1.053 17.964 301 24.470 )) 151 27.i23 22 .378 6.100 85n.4S6 1.873 851.548 55 1.6fJ3 2.ISO 765.400 5 :l:H 26 1.G91 9 41 47 3.28!
Mouscron ....... 43 3.G47 122 7.409 )) 28 D.S06 .17.818 805 99.8G2 1.010 08.741 4- 7 DI3 20\l.10ô ri 32 17 429 16 32;; 35 1.082
Naruur ......... Il7 2-Ll76 160 27.328 )} lIG 52.656 2G.882 2.158 820.G44 3.154 831.525 n » 1.!J3S 7tn.827 71 iOU ·15 10.316 !) --1 .5ï~:; ti2 33.;;67
Neufchâteau ..... 2 193 ID 1 .2:~0 » 23 3.094 1.234 33G 8!l.103 "Il 89.113 1 ;; H n.111 3 10 JO 820 I ;30 54 5::l7:1
Niv-lles ........ 8rJ7 G5.!le1 IlO 18.779 » 20 D9 80 1.414 119.(l!)1 1.378 117.122 12 I .Oa6 :181 G(j.4,H q 10 8 38.5 10 2.18;; 30 3.72!J
Oostende ........ o 4.620 61 5.591 1 29 10.426 10.457 3.143 1 .01S. Hl8 3.0G9 1.013.4GO 4 Dl 1 .277 1.021.0H4 " 80 28 603 50 24.082 50 327.688

I

Oudenaarde o •••• 144 12.992 91 5.319 )) 32 6.9S4 o (jG8 1.5G2 158.DDO 2.0~5 158.225 Ui 1.36, lAOO 217.G72 [) 3. :JO() 17 3.808 13 2.4G:J 42 1.G94
Péru wrlz ....... 54 48.889 76 39.403 )) 41 1.678 2 .184 ,14 13-[.288 72G 134.270 H 112 210 ;;(j.3u/ 8 .ft II 332 " 120 30 1.959
Philippeville .... 6 866 15 1.207 )) 107 1.312 1 .280 405 io. 011 3G3 18.8;38 3 83 84 7.02n n )} 23 46 !J 958 146 1.125
Roeselare o •••••• !J 675 165 12.976 )) 26 848 813 472 311.437 5G8 327.767 )) )) 1 .:;41 ·i3~.378 Il ·J20 31 651 Il 1.340 73 7.531
Ronse .......... lil 10.759 157 8.732 )) 47 1.462 618 786 88.132 847 87.509 » )) :)·10 2(;;;.717 27 1 .:lIi8 no 2.127 2 73 29 55.928
Sint·]\ iklaas .... 80 23.330 222 I(j.226 j 10 53·! 402 1.333 124.a10 1.550 IU.20G l!) 1.777 879 19n.:371 J (JU 11 3.5il 5 517 75 Hi.237
Soignies ......... 18 900 10 321 » ~8 2i3/ r.;; 1 OH6 io: .2~.ï 7ni I03.G59 I 3 sn 23.0J2 I J:3 20 748 1 IJ8 2!) 547
Tienen ......... 12.718 76!J.fJ54 200 43.042 1 17 Ge(; 2n 802 !J!)(j.0]:l !J50 090.0\J8 " » 1.734 S22.01·i )} » 6 G·! GO 20.775 69 22.582
Tongeren ....... 136 38.566 84 7.771 1 14 15!) 1 D30 889 82.1aG 9GO 85.4-G2 31 2 .:~23 :102 'W.5D4 )} )) 2 2 10 154, 42 1.418
Tournai ........ 123 73. nw 255 58.39i » 148 46.273 4;}.872 1.78i ;"j" l.130 2 322 5:H.70i If) n90 2.272 571.790 (j 263 44 877 J9 8.245 lOG 73.803
Turnhout ....... 167 23.800 li9 7.94G )) 13 417 2 .218 1.IJa ilGr..I).~G 1.649 3CO.716 )} » 'i82 240. 109 )) )) 7 2 .Dn )) )) 77 14.106
Verviers ........ 161 24.824 2:~4 2;5.527 » 201 8:i.123 n.i.68G 4-.';03 83( .:'U 5.130 833.0G5 I~ 207 :2.L'iG 782.723 ·1.0 838 82 4.110 24: G.GJ3 118 31.720
Veurne ......... )) )) 22 1.108 )} 20 1;'3.35fJ j .8fi-! 404 3:3.(1:'3 540 3:'.7.50 " » 3:33 H3A/;1 7 142 15 422 )) » 5n 558
Wavre ......... l) )) 2 8 )) 18 S.7i4 8.032 777 SI."O:) 803 7ï ."j3l) 4. 5G7 :178 'iJ .550 2 !)8 12 21\l 8 G02 2n l.fJfJ5

----- ------ ---- ----- ---- -~--- -_.------ ----._----- ------ ----------- ------ --_.- ---_._---- - .. _-- --- ---------- ----._-_ ... ----------- "----------" ------ --- ___o. ___ --- - .------ _. __ .-.-.--- ---- .-._--- --- -----_._---.- -_._.------- ------
Totaal ... 18. 1~5 l .ess .886 8.055 874.139 2.'5 2.n1 910.278 70R.6112 75.S73 25.27!{.!)fJ2 8!{.144 25.292.546 2.880 168.938 52.983 2.260.428 642 47.044 1.325 IlI.127 809 208.642 3.222 2.078.871

Antwerpen ...... 25 14.ï8D 1.653 134.063 15 2··\H 7,17.318 8:'8.C(jD 14. !)D4 18.47!.7G5 17.:28J 18.S81.373 1.929 169.559 4.129 6.448.274 fiD4 337.110 206 2G.086 362 200.628 430 901.628o.;

Bruxelles ........ 5.293 3.874.162 5.984 1 .OOD .43n 20 1.R71 Il.ISIl.:121 7. "jG;'.j·j2 80. aao .500.266.202 81.G42 4U!l.70: .IH! 2:3.18G 422.295 19.499 0.541.41'2 1.14H 102.994 795 3W.038 2.S37 2.893.751 404 289.358,

---- ----- ----- ----- ----- ._--- ------- ------ ----- --------- --~-- -- __--_-0_- --'--- ------- ---_. ----_ .._----- --_ ..._---- ------.-------- ------ ---._---"-- ----------- --. __ .._-- ------- -------
Algemeen totaal 23.443 5.542.837 15.692 2.0I8.MI 60 4.837 7.837.917 9.303.n73 177.20~ 544.014.959 IR2.070 M3.R8! .ORO 27.n95 760.792 76.611 38.592.184 2.385 487.148 2.326 483.251 4.008 3.303.021 4.0,,11 3.269.857

I I
l(0 Met uitzondering van dll.effecten door de Posterijen geïnd
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II. - VERRICHTINGEN VAN DE BANK VOOR REKENING VAN ANDERE ORGANISMEN

(in diiizendtallen frank).

SCHATKIST
I

I VERREKENINGSKAMERS
ALGEMEENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS N. M. K. N.

( V,1t1 l .Iu.nua.ri tot 31 Deccm ber) AANTAL
(van I .Ia.nuari tot 31 December)

UITBETAALDE

REKENING-COURANT OVERHEIDSFONDS EN COUPONS
AGENT- EN VERRICHTINGEN IN SPECmo" EN SCHATKISTPAPIER REKENING-COURANT Gedisconteerde Betecntngen op Disconto's en

wissels overhetdstondsen beleen ingen dour Getal Verrekende stuks

SCHAPPEN I (van I Januari (van 1 Januari bemiddeling va n aange-

Ontvangsten Uitgaven Ingekomen Uitgegaan voor voor Ontvangsten Uitgaven tot 81 Decernbev) tot. 31 December) dtsconto kanto ren sloten

allerlei leden ._-

I I I I
den orga-

I I I I I IAantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Staat nismen Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag

I
Aalst ........... 857 336.747 3.928 496.821 169 3.562 14U 2.743 350.in 137.72.5 708 5.880 164 1.793 920 54.870 1 158 24 605 5 12.316 3.645.811

Arlon .......... 906 363.644 4.551 344.962 120 I.US6 ll6 1.983 137.82.5 2.127 146 1.449 100 665 357 17.349 5 71 22 919 4 4.773 1.968.297

Ath ............ 823 183.588 1.820 108.050 99 1.326 126 1.618 95.377 41.722 162 864 99 951 87 4.682 » » )) )) '1 4.616 315.380

Boom ........... 981 162.039 1.189 139.Il8 52 6a6 37 919 61.914 25.306 126 25.578 220 26.166 )) » )) » » )) 5 5.086 961.989

Brugge ......... 1.590 1.078.188 6.587 570.583 380 10.U95 358 Il.1l4 326.822 141.279 1.990 16.021 I .022 7.467 103 6.944 ID 228 a 2.250 5 18.832 3.617.529

Charleroi o •••••• 1.459 1.047.202 9.172 2.143.416 666 Hi .501 65H 15.617 1.273.170 477.061 446 5.529 302 7.618 2.097 108.124 1I6 7.088 20 1.100 7 32.360 7.859.398

Dendermonde ., . 1.037 169.449 5.227 94.650 70 1.180 68 I.a38 6a.n9 22.a87 62 480 55 a74 1.419 91.716 » » 4 1.750 6 7.606 850.786

Dinant ......... 273 43.465 1.511 30.871 22 98 28 In 45.160 22.169 24 336 47 614 95 6.890 II 68 13 2.200 » » »

Eekloo .......... 707 Il9.236 1.028 103.918 133 G .191 1I3 5.949 54.241 32.801 33 378 21 90 307 12.985 » » » )) 5 7.399 827.755

Geeraardsbergen . 775 175.330 1.497 42.950 86 1.021 78 712 96.474 58.142 74 872 74 185 752 37.748 » » » » 6 5.859 628.827

Gent ........... 2.471 1.684.830 12.695 1.913.543 850 89.572 895 85.335 1.867.084 540.145 16.630 477.159 3.097 461.040 89 6.214 31 441 » » 7 33.682 10.920.889

Hasselt ......... 948 508.838 1.724 568.678 38 510 51 784 85.321 35.752 1.678 4.589 466 1.487 1.134 52.575 » » 59 5.668 5 ID .0.54 2.862.349

Huy ........... 933 250.647 1.552 195.642 97 1.314 91 U77 176.339 3H.327 123 1.404 138 956 306 28.661 4 372 51 16.902 7 10.654 1.094.597

Ieper ........... 786 52.710 4.144 38.510 231 e.976 240 6.939 95.848 55.70G 8G 378 43 202 )) » 1 120 » » 5 7.7GG 917.401

Kortrijk ........ 1.425 1.318.099 5.41G 1.065.493 205 33.432 208 32.865 411.154 150.483 590 21.320 G3G 16.432 1.454 8G.8G7 3 17 » » G 32.701 7.680.126

La Louvière ..... 624 2G2.298 G.5M 34.072 336 12.9Gl 28B 12.505 692.676 414.941 246 S.299 155 5.40S 930 36.S71 15 205 243 2.40B 4 12.796 5.349.837

Leuven ......... 861 623.331 5.431 62B.705 238 27.295 205 IB.610 603.151 180.2U 5.841 34.460 1.492 29.183 436 46.843 3 44 lB Il.753 6 23.310 6819.871

Liége .......... 2.848 1.531.475 7.578 2.422.014 653 41.61I 679 31.751 1.875 .481 317.908 2.34D 502.644 2.273 524.435 2.391 lI9.666 346 27.794 79 5.820 10 39.830 9.201.876

Luxembourg .... » » » » » » » » 37.831 32.738 )) » » » » » 3 79 » » » » »

Malmédy ........ 92 18.840 128 20.222 6 32 3 13 10.615 2.016 » » » » » » » » » » » » »

Marche ......... 227 29.365 410 23.273 3 8 5 34 21.237 9.921 95 1.334 41 845 » » 2 38 » » » » »

Mechelen ........ 1.111 428.343 5.157 9.023 90 1.634 77 1.376 166.601 62.047 264 13.428 372 10.600 972 47.936 2 140 35 13.070 5 21.489 1.592.908

Mons .......... 726 494.277 16.777 867.405 214 18.25.5 415 17 .095 795.347 270 ..568 569 13.014 92 1.396 493 20.151 40 3.127 » » 5 14.542 4.211.960

Mouscron ....... 703 126.846 1.489 88.104 166 2.5G7 152 2.448 64.996 24.973 138 3.189 62 394 60 3.304 9 121 24 980 6 12.124 1.1103.322

Namur ......... 918 500.810 10.891 753.899 271 Il.194 207 9.782 660.883 274.808 363 5.607 341 3.426 1.507 103.183 II 437 14 895 6 1~.076 2.733.446

Neufchâteau ..... 208 17.965 872 16.072 6 7 14 101 10.508 6.487 156 1.900 92 1.596 191 8.093 » » )) )) » » I)

Nivelles ........ 2B4 65.602 1.148 83.2B8 56 806 5G 885 90.676 '14.790 62 57 48 415 376 20.578 4 30 701 8.486 5 3.499 333.851

Oostende ........ 578 317.271 2.077 173.500 375 4.714 385 4.913 131.409 46.054 450 158.171 502 16B.575 72 8.762 6 1I9 » » 9 25.100 3.138.990

Oudenaarde ..... 922 120.900 1.840 90.794 207 4 ..538 201 4.534 70.768 36.899 102 1.057 103 1.135 161 14.581 I 22 8 555 6 13.135 781.800

Péruwelz ....... 598 44.282 44.585 30.464 135 1.545 115 1.543 44.339 14.869 13 33 21 20 48 II.590 4 94 2 100 6 5.872 2G2.380

Philippeville .... 256 B.696 2.282 1.783 68 267 4B 497 14.8G7 16.840 132 1.775 13B 2.099 299 16.512 Il 147 25 815 » » »

Roeselare ....... 803 347.248 1.468 IB3.687 130 5.864 137 5.768 132.423 55.742 177 979 97 440 74 3.689 7 180 » » 6 28.371 2.645.780

Ronse .......... 519 204.067 2.527 123.294 69 1.206 71 1.329 64.762 43.346 51 21.379 146 20.465 91 4.430 2 30 2 100 5 lI.G47 1.075 186

Sint-Niklaas '" . 1.471 41I.198 1.918 121.072 100 1.318 103 1.788 140.2BI 57.312 72 26.16B 200 26.317 672 38.5S1 » » H 170 5 15.881 1.270.217

Soignies ......... 295 14.573 1.890 52.852 21 410 19 395 144.8B9 52.420 62 207 47 127 418 25.225 2 32 3 500 4 2.184 269.000

Tienen ......... 1.530 537.766 1.854 229.G06 171 2.955 143 2.765 217.516 97.658 230 13.347 231 12.359 1 81 » » » » 5 13.127 3.074.641

Tongeren ....... 324 46.814 984 18.776 290 422 192 422 30.187 10.031 192 1.599 46 373 458 18.654 2 7 8 B50 5 3.873 291.702

Tournai ........ 1.483 437.185 10.960 547.038 478 2B.905 423 30.634 588.714 229.529 324 33.664 215 28.21B 263 15.417 5 515 I 35 6 19.784 2.532.520

Turnhout ....... 809 167.097 2.156 168.632 59 1.409 56 1.471 86.274 31.880 377 33.727 345 30.318 691 39.458 » » » » 6 11.003 1.051.951
,

Verviers ........ 1.552 439.488 6.560 595.734 192 3.180 170 3.400 592.420 141.035 362 3.875 175 2.693 730 55.748 38 4.005 » » 7 18.198 3.332.2G7

Veurne ......... 528 1I7.793 4.161 30.903 214 6.115 223 0.385 74.875 45.994 571 4.578 832 3.204 » » » » » » 5 7.088 533.5:30

Wavre ......... 609 68.741 1.090 IB.924 101 497 87 534 48.163 22.653 78 1.339 24 102 » » I 20 » » 5 5.598 533.594

----- ------- ------ -------- -- ------- -----~-
.

--- ---- ----- - ---------- -- ------ ------------ ------ ----- -_._---- _____0_- ------- -------- ------- ----------- -------- ----- ------- ------_._-

Totaal ... 36.860 14.877.283 204.830 15.202.351 7.867 356.024 7.696 331.044 12.552.550 4.325.815 3(\.154 1.448.068 14.575 1.401.184 20.454 1.174.978 GB6 45.749 1.369 78.032 514.234 96.384.763

Antwerpen ...... 5.186 2.693.132 19.823 6.581.364 1.407 72.550 1.235 48.346 2.742.264 446.672 2.012 26.65G 1.812 10 .506 )) » 20 184 » » 20 161.164 35.998.618

ruxelles ........ 5.840 172.992.894 25.000 168.645.725 8.000 8.756.384 7.500 5.557.878 10.359.035 5.250.284 50.000 45.669.387 40.000 45.966.210 729 3.919.899 588 13.413 » » 36 514.418 741.269.130

----- --------- ----- -------- ------ -- ----- ----- -------- _._-- ._------ --··-_0__-___- ----------- -------- ------ -----_.- ----- -------- ------ ------- ------- -------- ------- ------ ---------

Igerneen totaal 47.886 190.563.309 249.653 190 .42B.440 17.274 9.184.BM 16.431 5.937.268 25.653.849 10.022.771 88.166 47.144.111 56.387 47.377.900 21.183 5.094.877 I 1.304 59.346 1.369 78.032 1.189.816 873.652.520
B

A
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WEEKSTATEN GEPUBLICEERD IN 1945 IN HE'T « STAATSBLAD»
(millioencn [ranken),

ACTIVA

Onbeschikbaar Buitenlandsche deviezen Papier op België Vorderingen op den Staat

DATA goudsaldo na Papier in Voor-
herwaar- Totaai Belgische schotten Deel- Voorschotten aan de Schatkist (*) Bijzonder Andere

1945 deer'Ing van Uitgegeven door Overheids-
Goudvoorraad den goud- van den franken instellingen op en voorschot voor vorderingen fondsen

voorraad goudvoorraad termijn
op het Handels- waarvan de overheids- pasmunt Certi fieaten TI

de toepassing dc'] op
op zicht op papier verbintenissen Certi äcatcn A Dienst voor Cerbi Ilcaten C overeenkomst den i:-3taat

buitenland fondsen Geallieerde
(besluitwet n' 5 door den Staat eigen rekening Onderlinge Strijdkrachten van 25-1-1043 (*)
van '-5·1944) gewaarborgd zijn

Hulpverlcening
I

-

Il JantJari .......... 21.601 10.403 32.094 457 2:n 4,3 341 316 2.310 556 28.438 '3.sou GIJ3 1.408

18 » .......... 21.601 JO.4H3 32.004 742 231 .l,3 396 343 2.030 569 28.D03 3.:')00 fi93 1.353
25 » .......... 1- 21.601 10 .49:{ 32.094 680 231 .l,3 448 315 1.67D 560 29.821 :3.:)ÜO fi!!3 1.353

1 Februari ......... 21.601 10.493 32.094 789 231 4,3 4ïfi 351 1,.')!!7 507 :31.124 :3.500 üH3 J. :353
8 » ......... 21.601 10.493 32.09.l 779 263 4,3 ü66 319 1,442 502 :l2.034 3.500 ü!)3 l ,:353

15 » ......... 21.601 10.493 32.094 771 280 4,3 :)71 34<1 1.107 487 32.808 3,500 :39:1 I .:353
22 » ......... 2i.601 10.493 32.094 760 280 4,3 604 300 817 464 33.09U 3,5UO 5U:3 1.3G:3

1 Maart .......... 21.601 10.493 32.0B4 738 280 4,:{ 518 333 765 430 3l,728 :3,500 :"iU3 1.:3G:1
8 » .......... 21.230 10.493 31.723 1.114 300 4,3 1527 284 fi80 40:3 :J;).68!) 3.GO!) 593 1.3G:J

15 » (*) .......... 21.230 10.493 31.72:3 1.219 301 4,3 497 0,6 226 385 19.742 :3.769 12.62S 3.fiOO 1.093 1.3G:3
22 » .......... 20.922 10.493 :H.415 2.585 301 4,a 483 0, I 17U 376 19.998 .J. .157 1iJ.762 a.GOo I.OU3 1.35:3
28 • .......... 20.834 10.493 31.327 1.649 1.184 4,3 4ï8 0,1 ID5 361 20.263 4.ti13 11 .2G2 :3.500 1.093 1.:353

5 April ............ 20.834 10.493 31.327 1.768 1.2U 4 3 394 0,5 170 351 20.742 ii .OS·l 11. iaa 3.GUl! 1.093 1.a51
12 » ............ 20.834 10.403 31.327 1.725 1.245 4,3 431 1,- 176 375 20.512 ii.G80 10.913 :1,500 1.093 1.3GI
19 » ............ 20.834 IOA~3 31.327 1.585 1.245 4,3 :375 1,5 1.50 383 20.7G2 0.:32:3 10.91:1 ;3.;JOt) 1.0!):) I. .:35U
26 • . ........... 20.834 10.493 31.327 1.524 1.2-15 4,3 :154 1,- 17-1 420 20.580 7.l113 10.!!1:1 3.GOO 1,093 1.3,)0

3 Mei ............. 20.833 10.493 :l1.32G 2.390 1.245 i,3 322 1,- 192 396 20.068 7.121 10.0:10 3.5UO r.ooa 1.350
8 n ............. 20.833 10.493 31.32G 2.190 1.245 4,3 321 1,5 l(17 384 21.:~48 7.121 10.030 3.GOO 1.09:3 1.:150

16 » ............. 20.790 10.493 31.283 2.395 1.245 4,3 308 1,5 170 406 2I.M3 7.121 9.819 3.500 1.093 1.:150
24 » ............. .~O.790 10.413 31.283 2.368 1.265 4,3 300 1,5 197 507 20.6G3 8.212 9.819 .- 1.093 1.350
31 » ............. 20.790 10.493 31.283 2.178 1.883 4,3 291 1,5 220 490 21.MO 8.492 8.562 ._- 1.09:3 1.3GO

7 Juni ............. 20.767 10.493 31.260 1.528 2.566 4,3 270 1,5 218 467 22.2jO U.182 8.563 ._- I.Of):) 633
14 Il ............. 20.767 10.493 31.260 1.596 2.566 4,3 269 1,5 188 468 22.200 !J.839 8.563 -- 1.09:3 <l33
21 » ............. 20.767 10.403 Hl.260 1.542 2.566 4,3 2G2 101,- 212 457 21.225 Il.OOI 8.563 --- 1.0H3 <l35
28 » ............. 20.745 10.493 31.238 1.50S 2.549 4,3 253 121 211 527 20.765 11.001 8.G62 -- 1.083 G~~;ï
, 8.M2 1.083 13355 Juli ............. 20.745 10.493 31.238 1.381 2.547 4,3 240 121 208 503 ::0.940 Il.47G ---
12 » ............ . 20.745 10.493 31.238 1.766 2.772 4,3 241 121 186 477 20.904 11.475 8.123 _ .. 1.083 0;).')
18 • ............. 20.726 10.493 31.219 1.553 2.797 4,3 213 121 230 477 21.151 1l.475 8.123 -- 1.083 6:35
26 • ............. 20.726 10.493 31.210 1.513 2.797 4,3 206 121 165 447 20.916 ]2.213 8.123 .._.- 1.083 646

2 Augustus ......... 20.726 10.493 31.2W 1.436 2.797 4,3 220 121 210 40G 2I.13G 12.MO 8.123 -- 1.083 6Ga
9 • ......... 20.726 10.493 31.2W 1.986 I.014 4,3 221 121 19;3 362 21.166 12.945 8.123 -- 1.083 G53

16 n ......... 20.726 10.493 31.219 2.037 I.914 4,3 21D 121 217 360 21 .156 13.3G2 8.623 -- 1.083 6G3
23 » ......... 20.726 10.403 31.219 1.862 1.014 4,3 214 121 19<1 358 21.471 13.968 8.623 .-.- 1.083 6G:]

30 » ......... 20.725 10.493 31.218 1.144 2.021 4,3 234 121 189 317 21.47!! 14.248 8.923 -- 1.083 653

6 September ........ 19.933 10.493 30.420 1.355 2.620 4,3 223 121 264 279 22.394 14.G38 8.923 -- 1.083 653
13 » ........ 19.933 10.493 30.426 1.631 2.232 4,3 2al 121 175 280 22.32D 14.806 8.923 - 1.083 653
20 » ........ 19.933 10.493 30.426 1.476 2.453 4,3 244 121 200 26,1 21.863 14.979 8.853 -- 1.083 653
27 n ........ 19.933 10.493 30.42G 1.499 2.441 4,3 262 121 252 246 22.093 15.341 8.853 --.- 1.083 6G:l

4 October .......... 20.224 10.493 30.717 2.039 2.136 4,3 267 121 21;') 221 23.474 15.341 6.167 -- 1.08:3 65:3
Il » .......... 20.224 10.493 30.717 2.964 2.176 4,3 254 121 283 213 23.637 lil.HI 6.104 -- 1.08:3 6G3
18 » .......... 20.112 10.493 30.605 3.004 2.264 4,2 256 121 228 22G 23.657 15.840 G.104 - 1.0S3 653
25 » .......... 20.111 10.493 30.604 3.041 2.264 4,2 253 I ]98 237 23.087 lö.068 6.10-1 - 1.083 653
30 » .......... 20.110 10.493 30.603 3.422 2.057 4,2 25H I 248 237 23.762 16.0G8 G.IOc! -- 1.083 653

7 November ........ 20.673 10.493 31.166 3.351 1.033 4,2 27:3 I 21 :1 238 24.647 16.0G8 5.704 - 1.083 65:3
15 » ........ 2Ó.673 10.493 31.166 3.424 1.757 4,2 27H 1 225 260 23,!)14 16.221 5.705 - 1.083 6;3a
22 » ........ 20.673 JO .4D3 31.166 3.013 1.757 4,2 285 266 281 281 21.804 16.221 ii.705 - 1.083 65:3
29 » ........ 20.673 10.49a 31. 106 2.971 1.845 4,2 391 3G6 a:38 288 21.259 IG.MO 5.705 -- 1.083 653

6 December ........ 2l.110 10.493 31.603 2.G18 1.345 4,2 :372 366 Hi8 286 l8.5U4 lU.640 :3.70.3 -·"0 1.083 65:3
13 » ........ 20.890 10.493 31.38a 1.697 1.517 3,8 396 (j21 287 316 18.3i\) lü.640 5.70.5 - 1.083 üi53

0 » ........ 20.889 10.493 31.382 1.93] 1.G17 3,8 397 893 294 33G l8.239 16.640 5.7Ji ._- 1,08:3 6;33
7 » ........ 20.890 10.493 31.383 2.167 1.517 3,8 484 1.068 217 :335 C**) 35.492 G.704 -- I .07:3 (i5:32

2

(*) Tot 8 Maart 1945 draagt de rubriek als benaming: u Voorschotten aan de Schatkist voor haar rekening en voor de Geallieerden »,
Met Ingang van 15 Maart 1945 is de Schatkistbon van Fr. 500,000.000 overgebracht van de rubriek « Voorschotten aan de Schatkist » naar de rubriek « Andere Vorderingen op den Staat ».

('*) Met ingang van Z7 December 1945 zijn de onderrubrieken " Certificaten A eigen rekening » en " Certificaten B Dienst voor onderlinge Hulpverleening » samengevoegd onder één enkel hoofd.
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WEEKSTATEN GEPUBLICEERD IN 1945 IN HE'T « STAATSBLAD »

(millioenen franken).

ACTIVA (vervolg) Il PASSIVA

Rekening -cou rantsal di Schatkist
Besluitwet

van 6-10-194.4

Gebouwen, Uitgestelde Reserves Oude biljetteu en DATA

Bank-

I
Totaal Onbeschikbare rekeningen rekeningen-courant

materieel Emissiebank TOTAAL der verbin- Speciale inventaris- en af. op de Bank, TOTAAL 1945
Diversen biljetten Vooriooplg fouds Kapitaal overgeboekt en

en te Brussel ACTIVA va.n tenissen op in afrekening op rekening voor de operatiên schrfjvrngs- over te boeken PASSIVA

meubelen
in omloop anderen

Itekenlng wegens het bedrag van de toepassing van
op tijdelijk

van zicht herwanrdeoriug door den staat en diversen rekeningen oubeschikbare
je Schatkist (besluitwet Il' 5 verworven biljetten de overeenkomst of geblokkeerde

vau 1·5·1944) iugcvolge art. l, § 2 van 25-1-1943 rekenlngeu eu niet

van besluitwet van
aangeseven oude

6 October 1944
biljetten

149 lB (j.j·.5SU 135,100 ·l2.712 ;;.·l 3.5.16 J6.264 10 .493 :L50J 358 200 433 73.842 135.100 il Janu!l.ri
149 ]]i 1l4,58H 135.613 4:].1\17 ;j ,U 3.750 46.!JD2 10.493 3.500 369 200 4:]:] 73.666 135.613 18 »

149 120 64.589 136.139 44.329 s .u 3.529 n.S(H 10.493 3.500 370 200 J33 73.279 136.139 2.) n

149 122 64,58H 137.478 45.51-1 G,:] 3.844 ·W.iHU 10.493 3.500 372 2)0 433 73.116 LH .478 I Februari

149 124 M.0S9 138.317 ,n.O-lA l " :s.:.:g2 ;;1).427 10 A03 3.501 375 200 433 72.889 l.B.3l7 8 »,~
149 124 64.589 138.774 -n.302 .j,,IJ 3.694 :31.09:1 10 .J'l:l 3.500 37') 200 433 72.6fl2 13 L 774 1;3 »

149 12U (j4.5S9 138.735 ,17.94,:; 1.1 3.444 51.390 10 ,493 3.500 377 200 433 72.342 133.7.35 22 »

149 125 G4.5S9 140.199 49.030 ;'),1 :l.995 53.0:31) 10 .493 :l.500 377 200 433 72.1613 140.199 1 Ma.a.rt

149 127 . H4.589 140.935 ,lil.H02 7,4 :l.O34 53. Rn 10.'W:J :3.500 378 200 43:3 72.08'3 140. ').33 8 »

149 131 (j4.58!J 141.210 50.aRU 3,:) 3.826 54.21\:l 10 .493 3.500 378 200 43:3 71. 98 7 Hl.2l"1 15 li

149 133 (j4.ti89 141.077 50.SUI (j,U 3.378 :)4. '2-13 lOA!):J 3.5)0 3in 20G 433 71.821 HI.077 22 li

149 133 ü4.5S!J 142,153 51.2.3 :3, ij 4.131 55 AOS IOAO:] 3.500 38,2 200 ·i33 71.7:J7 112 .15.3 28 li

149 145 G4.589 143.025 52.JOt> " .) 3.973 56.:1:,n 10.-H)3 3.500 381 200 43:3 71.632 1 n.OT; 5 April
"","

149 147 (j4.589 143.188 ;}2.SI1 ."\ ., 3.8S1 56.G:17 1O,4!):J 3.500 31'5 200 433 71.43) IB.1.:H 12 "_,ù

14B l2!J 64.589 143.869 ;')2.\)74 7A 4.53!l 57.5 8 10 An 3.500 392 200 433 71.33;3 H.3.86'l t;) »

143 131 61.589 144.367 52.847 (j,S ;').320 58.17+ 10 An3 3.500 393 200 433 71.174 141.36 ! 25 »

149 1:l5 ü4.5SH 144.811 54 '()96 a.e 4.617 5S.7li li) ,JU3 3.500 394 200 433 7I.OH IH.811 3 Mei

149 140 1l4.58!J 14-4.959 ij! .;:JU{j .) " 4.423 59.0~;J 11), olD:.! 3.500 394 200 433 70.916 lU.95"J 8 ",-1,0

149 143 .64.5S9 145.130 iH.52(j ~~:J 4.811 59.3:!U lU,403 3.500 396 200 433 7J.769 1 n .13} Id »

14!J 146 64.589 141.937 M.8!W {j .•~ 4.872 59.772 111.49:] -- 307 200 43;1 7ù.642 IH .937 21 »

148 162 (j4.589 142.287 55.951 .( ,!J 4.336 60.292 10 .493 .- 420 200 435 70.4·17 142.237 31 »

148 22a G4.58U 142.996 57.12 a. ~ 4.2.13 61.34 10 A\);3 - 433 200 J35 7J .OJ3 U2.996· 7 Juni

148 242 G4.589 143.660 ;-'7.GOS 7,-1 '1. 941 62.5;)7 10 .4!rJ - 434 200 415 69.541 U3.660 14 "

148 252 H4.581l 143.900 58. U3'1 3 .. 5.150 63.192 10.493 - 467 200 43,; 69.113 H3.900 21 »
,ù

148 194 6,1.597 143.396 58.433 4,(j 4.435 62.923 10.4U.3 - 41)9 200 43.; 68.876 143.395 2S »

148 Hl9 64.5!J7 143.881 GU.717 ~.i 3.942 131.663 10 .403 - 474 200 435 68.616 H3.8S1 5 reu
148 204 64.597 143.974 00.217 a,.5 3.692 li:LfJl3 lcl.4:n - 47.1. 200 43·5 6S.459 143.'>74 12 »

148 141 64.597 143,967 (iO.17l 3,tl 3.874 l;L(Ji~1 10,4'J3 -- 443 200 453 6S.329 BJ.9ó7 IS u

148 144 64.5n7 1404.342 HO.2U2 4,0 4.302 (H .508 10.493 - 444 200 453 68.244 IH.312 25 »
,

148 147 64.W7 144.859 01.079 a,7 4.085 G5.Hi8 10 .493 -- 445 200 453 63.l0::> 114.859 2 AUgUJt~1

148 lM 04.597 144.891 lij.697 !! , ~ 3.616 (i5.3[;> JO.JO:! - - Hq 200 453 67.93! 1 H.:391 9 li

148 158 H4.597 145.871 (i1.654 1.1 4.700 66.30,~ 1I) A!)J --- 4lû 200 453 67.921 145.871 Iii »

148 159 U4,597 146.590 (il .6:!8 :l, ;j 5.527 67.16S Io .49:1 -- 44'; 200 45:! 67.828 146.590 2.1 »

148 }(jol G4.597 147.143 62.450 :] ,,1 5.447 67. !JO:) 10.193 - 452 200 453 67.636 147.143 30 »

lM; IGtl 6·1.09ï 147.796 03.527 ,b,8 5.12S (jS.(iGU JI)..j·93 4o.0Cm -- 4,1 200 453 63.539 147.79& 6 'September

148 170 (j4.5!lI 147.809 03.74;) ·1, I 5.012 (i8.7ü.J IO.i!)3 4.0JO ._- 453 200 453 63.415 147. 'Hl9 13 »

148 IG2 l'4,50ï 147.526 lia.87,; :J. :J 4.682 liS.56U 11l.4f):J 4.000 .- 4.56 200 45a 63.364 147.52;' 2) »

148 Hi4 G4.5!J7 148.183 fiJ.3UI 2,U 4.976 (i!).27U Iv.193 4.000 - 4fi7 200 453 63. TJI H~.183 27 "
148 172 G4.59ï 148.255 G5.579 :],0 3.920 6U.5112 IU "Hl:! 4.000 -_.- Mil 200 453 63.14\3 143.253 4 October

148 174 64.597 148.469 G5.996 0, I 3.797 60.798 I() .493 4.000 - - 4U3 200 453 63.0\32 143.469 Il »

148 178 64.097 148.967 G5.9Ul 5,0 4.367 70.3(j.! 10 AO::! 4.000 --' 4'14 200 453 62.993 143.967 J;d )J

148 180 G4.597 148.522 65. \)2·t a.G 4.061 69.nSB 10 AH:} 4.000 ._- 4G6 200 453 62.921 148.522 , II*' »

14S 185 M.597 149.431 GU .440 5,7 4.503 70.958 10 AD:J 4.000 ._- '!.G7 200 453 62.8;0 149.431 ' ·:'~O »

l4S 1!J2 C4.597 149.971 67.230 o ,o 4.375 71.611 10.493 4.000 -- .J.()i 200 453 62.746 149.971 7 November

1.J.8 187 (A.597 149.624 66.874 2,G 4.554 7 1.431 10.493 4.000 .- 470 20;) 453 62.577 H9.62! is li

148 190 (j4.507 147.457 66.414 7,9 3.170 U9.5!12 10.493 4.000 - _.- 473 200 453 62.246 147.457 ~) li

148 lU3 (]t! .597 147.647 66.761 (j,3 a.231 U9.1l!); 10.493 4.000 ..- 4H 20n 453 62.029 147.647 ~~. »

148 202 G4.[;Oï U4.284 68.232 2,4 4.396 72.630 10.493 4.000 _. 4H 200 4,j'J 56.027 IH .231 fi December

148 21);3 ta. ;;D7 1*3.629 68.76S 2,2 3.366 72.136 10 .493 4.000 _. - 431 200 ,i53 55.863 14.L629 la »

14S 206 154.5\.17 144.018 69.584 4,6 3. 112 72.701 10.493 4.000 - 490 200 433 55.681 144.018 20 li

148 2011 lill. [jO, 145.048 70.375 4,2 3.440 r i.srs 10 A93 4.000 -- 494 20J 433 55.589 145.043 27 »
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BIJLAGE 4

RENTETARIEF
DER DISCONTO- EN VOORSCHOTVERRICHTINGEN

DISCONTO

- Door de N. B. B. vooraf geviseerde l uit hoofde
bankaccepten van goederen-
Geaccepteerde en documentaire wissels in- en-uitvoer
Bij de bank gedomicilieerde accepten en warrants

-- Niet bij de bank gedomicilieerde accepten
- Niet geflceepteerde wissels

Promessen

,;'OORSCHOT'l'EN EN BRLEENINGEN

Beleeningen en voorschotten in rekening-courant op nieuw
ingeschreven Schatkistcertificaten :
Met ten hoogste 120 dagen looptijd
Met ten hoogste 8 maanden looptijd
Met ten hoogste 12 maanden looptijd
Met meer clan 12 maanden looptijd
Percentage van het voorschot : 95 %.
Beleeningen en voorschotten in rekening-courant op Schatkist-
certificaten die bij besluitwet Vim 6 October 1944 werden
verlengd
Percentage van het voorschot: 95 %.

- Beleeningen en voorschotten in rekening-courant op andere
overheidsfondsen
Percentage van het voorschot :
a) 'I'ienjuarlijksche obligaties (1940-1950)
b) 3 X% vijfjarige Schatkistcertificaten (1941-1946)
c) 3 X % Schatkistcertificaten op ten hoogste 15 jaar

(1942)
d) Kasbons met 1 jaar looptijd N. M. K N ..
e) 3 X % Schatkistcertificaten met 5, 10 of 20 jaar

looptijd (1943) .
f) 3 X %Sehatkistcertificaten met 10 jaar looptijd

(1944)
g) Kasbons van de Nationale Kredietkas ten behoeve

van den Middenstand met ten hoogste 1 jaar looptijd
h) Andere overheidstondsen

- Beleeningen en voorschotten op Schatkistcertificaten
met 5 jaar looptijd (besluit van 25-10-41) en op Schat-
kistcertificaten uitgegeven ter vereffening van Belgische
financieele vorderingen op het buitenl. (besl. v" 3-2-42)
Percentage van het voorschot: 90 %.
(Dit voorschot wordt alleen verleend in bijzondere door de
N. B. B. aangenomen gevallen.)
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90 %
90 \%

90 %
05 %

90 %

90 %

D5 %
80 %

WIJZIGINGEN
AAN HET

RENTETARIEF

'161 3J
Januari Mei

1'.M15' 1'94'5

% %

1,- I-.'

1,5 1,5
1,75 1,75
2,5 2,5
3- 3,-,

2,- 2,-
3- 2,1875,
3- 2,375,
3,- 3-,

2,375 2,375

3,- 3,-

3,5 3,5





OFFICIEELE WISSELKOERSEN PER 31 DECEMBER 1945

vastgesteld door de Nationale Bank van België

krachtens besluit n' 6 van de op 1 Mei 1944 in raad vergaderde Ministers

« Belgisch Staatsblad » van 5 September 1944, n' 22.
(13 elqische franken)

I I Transfer Biljetten
DEVIEZEN Icontractu'ell_ -----------

koers

I IAankoopkoers Verkoopkoers Aankoopkoers Verkoopkoers
I

1 £ sterling 176,625 176,50 17ô,7.) 175,85 176,80

-- ------ ---------

1 $ U.S.A. - 43,70 413,96 43,50 44,--

--~-----

1 Canadeesche $ - 39,80 39,86 139,60 40,-

-- ----- -----

100 Fransche francs
(1) 88,3175 (') 88,20 (1) 88,40 (l) 87,40 (') 88,80

(2) 36,7969 (2) 36,75 (2) 36,84 (2) 36,40 (Z) 36,95

100 Nederlandsche gulden 1.652,- 1.648,- 1.656,- 1.6135,- 1.662,-

- ------~---~ ---- ------ ------ -----

1 Zweedsche kroon 10,4512 10,"12 10,48 10,135 10,50

----- ------

1 Zwitsersche franc 10,1275 10,10 10,15 10,05 10,20

- ---

lOO Congoleesche frank - 100,-- 100,- - -

- -----

100 Luxemburgsche francs - 100,- 100,- - -

1 Deensche kroon 0,1B26 9,10 9,16 9,05 9,25

1 Noorsche kroon 8,83125 8,80 8,85 8,75 8,90

(1) 'Tot 2.5· December H145·,
(2) Met ingang van Q·G·December H)45 (devuluntie van den lCl'lJ.llsehen Iranc).

-105 -





INHOUD

Bladz.

Verslag uitgebracht door den Gouverneur in naam van den Regentenraad. 5

Monetaire evolutie 5

Voorschotten aan den Staat 7

Onmiddellijk opvraagbare verbintenissen . 11

Crediet aan het particuliere bedrijfsleven. 13

Goud en deviezen . 15

Geld- en kapitaalmarkt 17

Effectenmarkt 18

Emissies 18

Bankevolutie 19

Economische évolutie 21

Nijverheid 21

Verkeer 30

Landbouwen voedselvoorziening 34

Werkkrachten 37

Loonen 38

Beheer 41

Personeel 43

-107 ~



Uitgestelde inventarisoperatiën

Pensioenkas van het personeel

Overgangsrekeningen

Besluitwet van 6 October 1944 .

54

54

55

55

56

56

56

57
57
58

Bladz.

Ontleding van de balans en van de winst- en verliesrekening over het
boekjaar 1945 . 45

Activa

Goudvoorraad 45

Buitenlandsche deviezen 46

Papier in Belgische franken op het buitenland 46

Papier op België 46

Voorschotten op overheidsfondsen 47

Deel- en pasmunt . 47

Tegoed op den Postchèque- en Girodienst. 48

Vorderingen op den Staat. . 48

Overheidstondsen en andere krachtens de statuten verworven effecten. 51

Gebouwen, materieel en meubelen . 51

Afgeschreven en te verzilveren waarden. 52

Waarden van de Pensioenkas van het personeel. 52

Overgangsrekeningen 52

Emissiebank te Brussel 53

Passiva

Bankbiljetten in omloop .

Rekening-courantsaldi en diversen

Totaal der onmiddellijk opvraagbare verbintenissen.

Bijzondere rekeningen van de Schatkist

Kapitaal

Reservefonds

-108 -



Rentenfonds, gedeponeerde effecten. - Algemeene Spaar- en Lijf-

rentekas 60

Orderekeningen

Bladz.

Te innen wissels. - Belgisch-Luxemburgsche Verrekeningsdienst.

-~ Diverse bewaarnemingen. - Diverse borgtochten. - Schatkist. 59

Winst- en verliesrekening

Credit

Debet

61

63

Balansen. - Winst- en Verliesrekeningen. - Orderekeningen . 67

Verslag van het College der Censoren. 79

Hoofdbank. - Bijbanken. - Agentschappen.

-kantoren. - Groothertogdom Luxemburg .

Directiecomité. - Regentenraad. - College der Censoren .

Discontocomité's en

Algerneene diensten. - Discontocomité Brussel

Bijbank en Discontocomité Antwerpen

Bijbank en Discontokantoor Luik .

Agentschappen. - Discontokantoren

Groothertogdom Luxemburg

81

83

84
85

85
85

89

BIJLAGEN

1. Overheidsfondsen in het bezit van de Bank op 25 December 1945. 93

2. Algemeenesamenvatting van de verrichtingen over 1945 . 95

3. Weekstaten in het « Staatsblad » gepubliceerd in 1945 99

4. Rentetarief der disconto- en voorschotverrichtingen 103

5. Officieele wisselkoersen per 31 December 1945 105

- 109 -~



Hoofdingénicur
der Techn. Diensten,
CHARLES AUSSEMS,
Ed. Rostandstraat. 73,

Anderlecht.


