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Tijdens het dienstjaar 1948 ondergingen het statuut en de balans
van de Nationale Bank van België belangrijke wijzigingen, krachtens
de beschikkingen van twee wetten die samen door het Parlement
werden gestemd en op 28 Juli uitgevaardigd.

De toestemming der aandeelhouders in de door het Parlement
aangenomen wijzigingen - gevraagd uit hoofde van het contractueel
karakter van het statuut der Bank - werd verkregen op de b"?iten-
gewone algemene vergadering van 13 September 1948. De nieuwe
tekst der statuten werd goedgekeurd bij besluit van de Regent
van dezelfde datum en bekendgemaakt in het Staatsblad van
13-14 September 1948.

** *

In de loop van dit verslag worden nauwkeurige gegevens
verstrekt over de wijzigingen aan de balansvan de Bank ingevolge de
overname door de Staat van de vordering op de Emissiebank te Brussel
en de afrekening van de diverse vorderingen van de Bank op de Staat.

Ter gelegenheid van deze aanpassingen achtte de Regering het
gepast « de gemeenschap van belangen en inzichten die de Staat en
de Bank feitelijk verbindt in de actie welke zij reeds gemeenschappelijk
voeren met het oog op een gezond financieel en monetair beleid, nog
te verstevigen» C).,

" De 'wijzigingen aan het statuut houden rekeningrnet de diep-
g~a.hd~·ver~nderingen'iÏl deaÎud van de verrichtingen en van de
bedrijvigheid der Bank in het algemeen en zijn er naar gericht het
openbaar karakter van haar opdracht beter te doen uitkomen.

(1) Wet van 28 Juli 1948, Memorie van Toelichting.



Heden ten dage vormt de biljettenomloop nog slechts een gedeelte
van de geldcirculatie in bredere zin. Deze laatste omvat andere bestand-
delen, waarop zonder de rechtstreekse of indirecte medewerking van
de Overheid, geen toezicht kan worden uitgeoefend : metalen munten,
biljetten in omloop voor rekening van de Schatkist, tegoeden op
postrekening en dadelijk opeisbare tegoeden bij de banken.

Anderzijds is de rol van de centrale bank als kassier en bankier
van de Staat steeds meer aan betekenis gaan winnen, naarmate deze
laatste zijn bedrijvigheid op economisch gebied uitbreidde.

De bedrijvigheid van de Bank in zake wissel- en internationaal
betalingsverkeer, en thans meer in het bijzonder haar tussenkomst in
de gezamenlijke maatregelen tot financiering van de buitenlandse
handel, versterken eveneens hoe langer hoe meer de samenwerking
tussen de Bank en de Overheid. De Regering heeft natuurlijk tot taak
de draagwijdte van de betalingsaccoorden en van de andere interna-
tionale overeenkomsten vast te stellen; de Bank neemt nochtans een
belangrijk aandeel in de onderhandelingen, wanneer uit de akkoorden
verplichtingen voortvloeien die het geld- en credietwezen kunnen
beïnvloeden. De Bank en het Instituut voor de Wissel - waarvan zij
de diensten verzekert - zijn bovendien de belangrijkste uitvoerings-
organen van de Regeringspolitiek betreffende wisselreglementering
en credietverlening aan het buitenland.

De politiek in zake kortlopend crediet, ten slotte, die uiteraard met
de algemene economische politiek en met die van prijzen en lonen
samenhangt, kan slechts in volledige overeenstemming met de
Regering gevoerd worden.

Kortom, de Regering en de centrale bank hebben meer dan ooit
gemeenschappelijke belangen en elkaar aanvullende verplichtingen en
verantwoordelijkheden. Zijdienen het openbaar belang in het raam
van hun onderscheiden bevoegdheden.Enkel door een geschi~te
verdeling dezer laatste en een duidelijk begrip van hun wederzijdse
verplichtingen kan deze samenwerking de beste vruchten afwerpen.

** *
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De nieuwe organieke wet verwezenlijkt die. taakverdeling en legt
de grondslagen dier samenwerking in het licht der opgedane ervaring.
Nochtans brengt zij geen grondige wijziging aan de oorspronkelijke
bevoegdheden en de juridische vorm onzer instelling.

Nu zowel als in 1850 blijft de Nationale Bank een naamloze
vennootschap onderworpen aan het toezicht van de Staat.

Nu zowel als destijds, doet zij, bij traditie, dienst als circulatie-
bank, bankier, uitvoeringsorgaan en raadgever van de Regering,
bewaarnemer van de liquide middelen der banken en van de wissel-
voorraad, herdisconteringsinstituut, centraal verrekenings- en trans-
ferinstituut, en ten slotte als regulator van de credietverlening.

Doch waar de wetgever, bij haar oprichting, veeleer de nadruk
legde op de rol die de Nationale Bank in het handelsleven moet
vervullen, legt hij die thans op haar kenmerken als openbare instelling.

Naarmate de economische, financiële, monetaire en sociale struc-
tuur van het land beslissende ontwikkelingsstadia doorliep, werden de
actiemiddelen van de Bank derwijze aangepast dat zij haar taak onder
de beste voorwaarden voor het algemeen belang kon uitoefenen.

Die aanpassingen getuigden steeds van een realistische houding
der overheid ten aanzien van de taak en de verplichtingen van een
circulatiebank uit liberale denkbeelden gesproten en bedrijvig in een
economisch stelsel dat slechts uit dringendenoodzaak van deze
opvattingen afwijkt.

Zij zijn halverwege gebleven tussen oplossingen die van twee
uiterste standpunten uitgaan : volstrekte onafhankelijkheid van de
circulatiebank of haar algehele onderwerping aan de Overheid. Er
dient inderdaad herinnerd dat bij de oprichting van de Bank en telken-
male haar statuten werden gewijzigd, velen laatstgenoemde opvatting
voorstonden.

Dit standpunt werd nochtans in de opeenvolgende teksten van de
or8"anieke wet niet bijgetreden. Zelfs thans, nu de neiging tot natio-
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nalisatie zo sterk is, heeft de Regering aan de Bank, naar het gezegde
van Frère-Orban - aldus de memorie van toelichting bij de wet van
28 Juli 1850 - « alle nodige zelfstandigheid en vrijheid van actie»
willen laten « waarvan de opoffering niet werd gevergd met het oog
op het maatschappelijk belang ».

** *

De nieuwe wetgeving waarbij het statuut van de Bank gewijzigd
wordt, volgt de lijn van de vroegere, die er inderdaad immer naar
gestreefd heeft het algemeen belang boven het privaat belang te ver-
heffen, en de bedrijvigheid van degenen die beide belangen tegelijl<er-
tijd moeten waarnemen, aan scherpe oontrôlemiddelen te onderwerpen.

Daarom werd sedert de oprichting der Bank de Gouverneur door
de Koning benoemd, een Regeringscommissaris bij de Bank aangesteld,
en aan de Minister van Financiën het recht verleend zich tegen iedere
daad te.verzetten die, naar zijn oordeel, strijdig ware met het algemeen
belang.

De laatste hervorming voorziet wel is waar de deelneming van
de Staat in het maatschappelijk kapitaal ten belope van 50 pCt en het
recht dat hij zich toekent zelf ,de directeurs te benoemen : zij versterkt
aldus de invloed van de Staat op de Bank Nochtans stelt zij terzelfder
tijd bepaalde waarborgen tegen een misbruik van zijn stemrecht in de
buitengewone vergaderingen en tegen de benoemingen van directeurs
die niet hoofdzakelijk om hun technische bekwaamheid zouden
geschieden.

Krachtens het meuwe artikel 92, mag de Staat alleen, in zIJn
hoedanigheid van aandeelhouder, geen enkele wijziging van de statuten
opdringen. Overeenkomstig het riieuwe artikel 91 is de Staat niet bij
machte de algemene vergadering tot afzetting van een regent of een
censor te dwingen. Krachtens artikel 48 is de voordracht der candi-
daten voor de functie van directeur uitsluitend voorbehouden aan de
Regentenraad. Ten slotte werd het stemrecht en derhalve ook het recht
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om de Gouverneur te interpelleren - recht dat aan de aandeelhouders
door de statuten is toegekend - in aanmerkelijke mate uitgebreid
door intrekking van de beperkende beschikkingen betreffende hun
deelneming aan de algemene vergaderingen.

** *
Onder de wijzigingen der statuten, verdient degene die de grenzen

bepaalt binnen dewelke de Bank gemachtigd is verrichtingen op over-
heidsfondsen uit te voeren, bijzondere aandacht.

Reeds in het jaar 1937 had de wetgever aan de Bank het recht
verleend op de markt Staatsfondsen te verkrijgen, te disconteren en te
verkopen. Hij oordeelde het evenwel voorzichtig aan deze verrichtingen
grenzen te stellen, ofschoon aangenomen werd dat van technisch stand-
punt uit, het optreden van de Bank op de markt geen bijzondere
beperking vergt en er geen aanleiding toe bestond aan operaties op
overheidsfondsen begrenzingen op te leggen die niet voor disconto-
verrichtingen, beleningen en voorschotten waren voorzien. Aankopen
van overheidsfondsen op korte termijn werden toegelaten tot
500 millioen frank, op lange termijn tot één milliard frank maximum.

De wijzigingen aan de organieke wet van 1939 schaften die twee-
.voudige grens af, doch stelden er een nieuwe vast, ten belope van
5 milliard frank, voor alle overheidsfondsen gezamenlijk.

Ten einde de Bank in staat te stellen de oorlogsuitgaven te finan-
eieren, werd zij bij besluitwet van 10 Mei 1940 van de verplichting
tot naleving dezer grens ontslagen.

Toen België onmiddellijk na de bevrijding III de geldelij~e
behoeften der geallieerde legers moest voorzien, werden nieuwe bijko-
mende voorschotten verstrekt, en de Bank werd er toe gebracht het
totaal bedrag der buitengewone voorschotten aan de Staat tot 50 mil-
liard frank te verhogen. Er moge evenwel wo~den onderstreept dat,
van September 1945 tot het ogenblik waarop de laatste wijzigingen
aan de statuten werden ingevoerd, die voorschotten tot genoemd bedrag

-9-



konden beperkt blijven, dank zij de eensgezinde wil van het Ministerte
van Financiën en van de Nationale Bank om de inflatie te bestrijden.

Het nieuwe stelsel handhaaft het beginsel van de maximale grens;
doch er werd besloten dat, tot- nadere beschikking, het peil van deze
grens door overeenkomst tussen de Bank en de Minister van Financiën,
na overleg met de Regentenraad, zou worden vastgesteld.

Deze oplossing legt aan de Bank een zware verantwoordelijkheid
op : zij zal immers te oordelen hebben over de wenselijkheid van
eventuele voorschotten aan de Schatkist in het raam yan de crediet-
politiek.

Ten einde te voorkomen dat de Schatkist, door plotse schomme-
lingen in haar geldmiddelen, in tijdelijke moeilijkheden zou geraken,
werd op 14 September, tussen de Minister van Financiën en de
Nationale Bank een overeenkomst gesloten waarbij het bedrag der
overheidsfondsen dat door de Bank mag _worden opgenomen, op
fr 10 milliard werd vastgesteld. In dit bedrag is het kortlopende over-
heidspapier 'begrepen dat voor de banken werd geherdisconteerd,
alsmede de effecten uitgegeven door instellingen waarvan de verbin-
tenissen door de Staat gewaarborgd zijn.

_.

Het nieuwe stelsel der voorschotten aan de Staat verhoogt aldus
het totaal der eredieten die in September 1945 werden verleend met
nauwelijks 2 1/2 milliard. Over de vaststelling van dit bedrag hadden
langdurige gedachtenwisselingen plaats tussen de Regering en de Bank.
Het werd door beide partijen als billijk beschouwd. De Bank kreeg de
verzekering dat alles zou worden in het werk gesteld opdat deze nieuwe
grens niet zou worden overschreden.

***

Het is noodzakelijk dat de politiek van monetaire stabilisatie die
het economisch herstel na de oorlog ten grondslag ligt, onverzwakt
worde voortgezet.
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Die politiek eist van de Bank een zeer grote omzichtigheid in zake
credietverlening zowel aan de openbare als aan de particuliere sector.

Onmiddellijk na de inkrimping van het geldvolume door de
besluiten van October 1944, was een zekere credietexpansie gerecht-
vaardigd door de omstandigheden zelf van de bevrijding en de econo-
mische noodwendigheden.

Doch van November 1946 af bleek het noodzakelijk die uitbrei-
ding te remmen, ten einde de koopkracht van de frank te beschermen.
Van toen af achtte de Bank zich verplicht de discontovoet achtereen-

j

volgens van 1 1/2 tot 3 pCt en daarna in 1947 tot 3 1/2 pCt te
verhogen. Ten einde een zekere schifting der kortlopende eredieten
door. te voeren, gaf zij terzelfder tijd aan de banken enkele richtlijnen
die over het algemeen niet zonder uitwerking bleven.

Op dit tijdstip diende de credietpolitiek immers rekening ie
houden met de omstandigheid dat het Belgische bedrijfsleven een
periode van hoogconjunctuur en volledige werkgelegenheid door-
maakte. Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen dienden dan ook
getroffen om te vermijden dat een onbezonnen verhoging der koop-
kracht, ten gevolge van een credietverruiming aan de Staat of aan het
particulier bedrijfsleven, de neiging tot prijsstijging zou begunstigen,
wat regelrecht in strijd zou geweest zijn met de politiekdie de toen-
malige regering in 't bijzonder nastreefde.

Aan de politiek van voorzichtigheid die toentertijd werd ingezet,
is sedertdien zonder onderbreking vastgehouden. Ook thans is ze nog
vereist.

Zij beoogt niet alleen de gezamenlijke koopkracht te beperken en
zodoende tot de prijsstabilisatie bij te dragen, doch ook de overgang
van de oorlogs- naar een vredeseconomie te bevorderen.

De oorlogseconomie en zelfs de economie der onmiddellijke
naoorlogsjaren, is gekenmerkt door een abnormale expansie van
sommige sectoren ten nadele van andere. De plaatselijke schaarstever-
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schijnselen veroorzaken prijsstijgingen die door reglementeringell
bezwaarlijk kunnen worden tegengegaan. Die stijgingen geven op hun
beurt aanleiding tot aanwerving van tijdelijk personeel in sommige
sectoren, waarvan naderhand de afdanking een aangroei van de werk-
loosheid veroorzaakt.

Geplaatst.voor die omstandigheden, en gelet op de onmogelijkheid
een discriminat.ie in de credietverlening door te voeren met het doel
een overdreven uitbreiding van sommige bedrijfstakken te vermijden
zonder nochtans een rationele ontwikkeling van economisch gezonde
sectoren te verhinderen - discriminatie die krachtens geen enkele
wettelijke of regelende beschikking dool' welke overheid ook op mone-
tair of financieel terrein mocht worden doorgevoerd - is de Nationale
Bank binnen de perken van haar eigen bevoegdheid opgetreden, door
aanwending van de gewone middelen, met name verhoging van de
rentevoet, en door het verstrekken van richtlijnen die door de crediet-
instellingen werden ten nutte gemaakt.

Haar politiek, die nauwkeurig aan 'die van de Regering werd
aangepast en deze aanvult, heeft onbetwistbaar een opmerkelijke
stabiliteit van de frank en een aanhoudende versteviging van het ver-
trouwen in onze valuta in binnen- en buitenland ten gevolge gehad.

Het zou wellicht overdreven zijn een dergelijk resultaat uitsluitend
aan deze politiek toe te schrijven. Doch er mag redelijkerwijze worden
aanvaard dat zij hiertoe krachtdadig heeft bijgedragen.

Zo het herstel van ons geldwezen steunt op de sanering van 1944,
het vlug herstel van ons productievermogen en de sedert de bevrijding
heersende sociale vrede, is het toch eveneens te danken aan de volhar-
dende krachtsinspanningen van de Overheid en de Bank om de geld-
circulatie op een vast peil t"ehouden en zodoende de waarde van de
frank te handhaven.

** *
Dergelijke politiek moest onvermijdelijk tegenkantingen mis-

noegdheidverwekken ..De critiek beweerde vooral dat deze politiek van
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geldstabilisatie de wederopbouwen -uitrusting van het land dreigde
te vertragen.

In dit verband moet worden opgemerkt dat dit herstel dient ver-
wezenlijkt dank zij het spaarwezen ; dit laatste onderstelt, bij een
gegeven circulatie, hetzij een verhoging van de productie) hetzij een
verlaging van het verbruik. Tijdens de laatste jaren waren de bespa-
ringen in België zeer belangrijk en het blijkt wel dat de wederuitrusting
in de particuliere ondernemingen op grote schaal werd voortgezet,
zonder dat zij door de politiek van geldstabilisatie gehinderd werd.

De ware bijdrage van de Bank tot het probleem van 's lands
wederuitrusting is de handhaving van een stabiele munt, waardoor
het Staatserediet en het vertrouwen van de spaarders in 's lands valuta
gevrijwaard blijven.

In dit opzicht is de Bank er van overtuigd de rol te hebben vervuld
die haar is toegewezen.

Het is haar wens dat deze politiek in de toekomst worde voort-
gezet, zij het ook mits zekere aanpassingen die door de omstandigheden
eigen aan het ogenblik gewettigd zijn - doch onverzwakt wat haar
algemenerichting betreft. Dit veronderstelt hoofdzakelijk de finan-
ciering van de openbare en particuliere uitrusting door het spaarwezen
en van de openbare uitgaven door de gewone ontvangsten van de
Schatkist.

De moeilijkheden waarmee verscheidene sectoren van 's lands
bedrijfsleven te kampen hebben en die door de uitgebreidewerkloos-
heid duidelijk worden aangetoond, ontgaan natuurlijk niet de aandacht
van de Bank. Naast de tussenkomst der overheid levert de Bank een
eigen inspanning door er bij voortduring voor te waken dat het han-
delscrediet, dat binnen de perken van haar bedrijvigheid valt, aan de
werkelijke behoeften der productie aangepast blijft. Het is daarenboven
wenselijk dat de credietverlening op halflange en lange termijn door
een toeneming van de besparingen worde vergemakkelijkt en zodoende
de investeringsmogelijkheden worden verhoogd.

** *
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Bovenstaande beschouwingen gelden eveneens voor de finan-
ciering van de buitenlandse handel.

België leverde op het gebied van de internationale samenwerking
een beslissende bijdrage, dank zij de credietverlening van de Bank aan
talrijke vreemde landen. Een verdere uitbreiding dezer eredieten in de
huidige omstandigheden kan geen helangrijke stijging van onze uitvoer
ten gevolge hebben, noch hem zelfs op het huidige peil handhaven.
Wel zou zij een verdere opeenstapeling van debetsaldi veroorzaken die
tegenover een gestegen geldcirculatie een steeds meer twijfelachtige
dekking zouden vertegenwoordigen. Zij zou rechtstreeks in strijd zijn
met de twee doeleinden die tot dusverre werden nagestreefd : enerzijds,
de "waardevastheid van de munt in het raam van de prijspolitiek en
anderzijds de handhaving van het vertrouwen in de frank, waarvan de
dekking een noodzakelijk bestanddeel vormt en ten grondslag ligt aan
het Staatscrediet.

Het doel is niet een uitvoer tegen elke PriJs door middel van
credieten, waarvan het overdreven risico ten slotte door de nationale
gemeenschap zou worden gedr~gen. Het ligt veeleer in de uitvoer
tegen prijzen die een redelijke winst opleveren voor de industrieel
zowel als voor de gemeenschap en door de invoerlanden op de gehrui-
kelijke vervaldagen werkelijk worden betaald.

Dit is de gezonde opvatting over de internationale handel. Ze is
de enige waarop zijn herstel kan berusten.

De betalingsmoeilijkheden van de vreemde landen die in België
aankopen, dienen overwonnen in het raam van een internationale
organisatie en door de eigen krachtsinspanningen dezer landen. België
levert ruimschootszijn bijdrage tot het welslagen der inspanningen
ondernomen in het bijzonder te Parijs, in de Europese Organisatie voor
Economische Samenwerking. Van België alleen kan niet een krachts-
inspanning worden gevraagd die, wil zij doeltreffend zijn, gezamenlijk
moet worden geleverd.

** *
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EVOLUTIE VAN HET GELD- EN FINANCIE'WEZEN

Van het ene jaar op het andere stegen de betaalmiddelen in Geldcirculatie

omloop met 10,4 milliard frank, zegge ietwat minder dan 7 pCt. Deze
aangroei, door de nieuwe behoeften vanhet bedrijfsleven vereist,
bevestigt de monetaire stabiliteit, die in 1947 werd bereikt.

De maandelijkse bewegingen van de geldcirculatie laten eveneens
dit evenwicht uitschijnen, spijt de plotse schommelingen van de
commerciële en financiële ultimo's, het tijdelijk beroep van de
Schatkist op de Bank en de gewone bewegingen van de economische
conjunctuur.

Verloop van de geldcirculatie
(millioenen franken)

. Dadelijk
Biljetten Rekening- opvraagbare tegoeden

Biljetten en speciën courent- Post- in Belgische franken
Einde maand N.B.B. van de saldi rekeningen Totaal

bij de bij de
Schatkist N.RB. particuliere parastatale

banken instellingen

1947 December ... 80.374 4.269 3.829 27.783 31.844 3.449 151.548

1948 Januari ...... 80.709 4.206 1.806 28.581 33.789 3.319 152.410
Februari ...... 80.017 4.314 1.997 26.226 33.229 3.520 149.303
Maart ......... 78.331 4.532 2.945 26.118 33.614 3.431 148.971
April ......... 79.047 4.594 1.629 25.877 35.054 3.726 1.19.927
Mei ............ 78.811 4.587 1.982 25.638 33.575 3.769 148.362
Juni ............ 79.894 4.583 1.789 26.612 36.074 3.462 152.414
Juli .... . ... . ... 82.067 4.632 1.484 26.267 35.547 3.335 153.332
Augustus ... 82.219 4.656 1.786 25.840 33.847 3.547 151.895
September 82.359 4.641 1.797 29.903 34.036 3.451 156.187
October ...... 82.954 4.613 2.059 29.089 36.159 4.107 158.981
November ... 82.683 4.543 1.571 28.424 35.133 4.248 156.602
December ... 84.861 4.503 4.565 29.936 33.900(1) 4.200(1) 161.965(1)

(1) Voorlopige cijfers.

Tijdens het eerste halfjaar schommelde het bedrag van de III

omloop gebrachte biljetten der Nationale Bank en van de munten en
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de biljetten der Schatkist tussen 82,8 en 84,9 mil1iard frank; de geld-
uitzetting bij de maandultimo 's werd immers tijdens de volgende weken
geregeld en algeheelopgeslorpt. Einde Juni 1948 bedroeg de chartaal-
geldcirculatie 84,5 milliard tegen 84,6 milliard per einde 1947. Ook
het giraalgeld, d.w.z. de rekening-courantsaldi van de Nationale Bank,
de postrekeningen en de dadelijk opvraagbare tegoeden in Belgische
franken zowel bij de particuliere banken als bij de parastatale crediet-
instellingen, bewoog t.ussen zeer enge grenzen en wel tussen 64,9 mil-
liard en 67,9 milliard frank.

Twee bewegingen, gelukkig in tegengestelde richting, hebben
nochtans bij het begin van het jaar op de omvang der bankdeposito 's
en de biljettenomloop ingewerkt. Vooreerst had de ongegronde vrees
voor een intrekking der coupures van fr 1.000 de deposito 's in de
banken doen aangroeien. Verder hadden de aanhoudende geruchten
omtrent een mogelijke herwaardering van het goud de thesaurisatie
versterkt door de opvraging van geldmiddelen op de bankrekeningen.
Toen eenmaal deze onrust gestild was, werd de toestand tot. haIf Juni
opnieuw normaal.

Daarna ontwikkelde
zich onder invloed van

Verhouding van het giraalgeld tot het
chartaalgeld

(milliarden franken)
verscheidene factoren een
tendens tot uitbreiding
van het geldvolume.
De chartaalgeldcirculatie
steeg tijdens de laatste
zesmaanden van 84,5 mil-
liard tot 89,3 milliard
frank en het volume van
het giraalgeld liep op van
67,9 milliard tot 72,6 milliard, zodat het gezamenlijke geldyolume
tijdens het tweede halfjaar een stijging van 9,5 milliard frank
vertoonde; zulks is trouwens ten dele toe te schrijven aan de gewone
aangroei der rekening-courantsaldi van de Nationale Bank bij het
jaareinde.

Giraalgeld Chartaalgeld Verhouding
in pCt

1 2 a =1/2

1947 Maart ......... 62,7 80,2 78
Juni ............ 65,6 80,6 81
September .. 65,7 83,7 78
December ... 66,9 84,6 79

1948 Maart ......... 66,1 82,8 80
Juni ............ 67,9 84,5 80
September .. 69,2 87,0 80
December ... 72,6 89,3 81,
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Terloops zij opgemerkt dat de giraalgeld- en de chartaalgeld-
circulatie in een stabiele verhouding tot elkaar bleven en de verschil.
lende bestanddelen van het geldvolume hun relatieve betekenis
behielden.

Oorzaak van uitbreiding der chartaalgeldcirculatie was de VrIJ-

making, in Juni, bij beslissing van de Minister van Financiën, van
20 pCt op alle tijdelijk onbeschikbare rekeningsaldi met een minimum
van fr 10.000 per rekeningen, na deze deblokkering, de volledige
vrijgave van alle rekeningen waarvan het saldo beneden fr 1.000 lag.

Deblokkering van onbeschikbaar tegoed
(milliarden franken)

Tijdelijk Vrijmaking
onbeschik-

door Totaal
Einde maand baar het Comité sinds

tegoed Andere
Decembervoor

(1) deblocage IP44

1944 December .. 36,4 - - -
1945 December ... 20,0 3,4 13,0 16,4
1946 December ... 12,7 5,4 18,3 23,7

1947 Maart ......... 11,6 5,7 19,1 24,8
Juni ............ 10,6 5,9 19,9 25,8
September ... 9,7 6,2 20,5 26,7
December ... 8,8 6,5 21,1 27,6

1948 Maart ......... 8,1 6,8 21,5 28,3
Juni ............ 3,3 7,0 26,1 33,1
September ... 2,8 7,1 26,5 33,6
December ... 2,5 7,1 26,8 33,9

Bespoedigd door die
deblokkering, kwamen
gedurende gans het jaar
tijdelijk onbeschikbare te-
goeden vrij, zodat per
einde December nog
slechts een saldo van
2,5 milliard frank over-
bleef tegen fr 8,8 milliard
één jaar te voren .

De toelatingen tot
vrijmaking uitgaande van
het Comité voor Deblo-
cage zijn uiteraard weinig

belangrijk geworden, daar de meeste rekeninghouders die een econo-
mische rechtvaardiging konden doen gelden om de gedeeltelijke of
gehele vrijmaking van hun tijdelijk onbeschikbaar tegoed te verkrij-
gen, hiervan reeds hadden gebruik gemaakt. De andere vrijmakingen,
met name diegenen bestemd voor afdraging van belastingen, waren

(1) Excl. onbeschikbare rekening-courantsaldi bij de Spaarkas.

eveneens niet zeer belangrijk meer.

De deblokkering der tijdelijk onbeschikbare saldi ten belope van
bijna 5 milliard frank oefende nochtans geen al te grote invloed uit op
de bankdeposito 's. De afneming van de tijdelijk onbeschikbare reke-
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Orediet aan het
particuliere
bedrijfsleven

ningen werd immers goedgemaakt door een toeneming der vrije
deposito's, die ten belope van 1 milliard terug aangevuld werden eens-
deels dank zij de aanwinst
van de vrijgemaakte te-
goeden en anderdeels we-
gens de gedeeltelijke
terugbetaling, ten bedra-
ge van 3 milliard, der in
1943 uitgegeven Schat-
kistcertificaten met 5 of
10 jaar looptijd.

Bankdeposito's
(millioenen franken)

'fijdelijk
Vrije onbeschik-

Einde maand bare Totaal
deposito's rekening-

saldi

1944 December ... 15.774 9.759 25.533
1945 December ... 36.638 17.812 54.450
1946 December ... 46.019 11.467 57.486
1947 December ... 46.591 7.930 54.521
1948 Maart ......... 48.094 7.257 55.351

Juni ............ 48.981 2.895 51.876
September ... 47.621 2.541 50.162
December ... 47.500 2.300 49.800
(voorl.)

Dit is dan ook de
hoofdoorzaak van de toe-
neming ad 2,1 milliard
der dadelijk opvraagbare deposito 's in franken bij de Belgische banken
in de gezamenlijke geldcirculatie.

Zoals in de inleidende beschouwingen uiteengezet, werd aan de
credietpolitiek van de Nationale Bank tijdens het jaar 1948 niets
gewijzigd, daar de heersende economische omstandigheden hier te
lande nog steeds een zeer voorzichtige schifting in de kapitaalverstrek-
king aan het bedrijfsleven rechtvaardigen. Credietverlening voor
verbruiksdoeleinden, zowel als voor het aanleggen van voorraden
dient voorkomen.

Over het algemeen werden deze richtlijnen door de banken
nageleefd; zij stemmen overeen met een gezond beheer der geldmid-
delen die hun zijn toevertrouwd. In de huidige omstandigheden ware
het nochtans gewenst dat de banken de niet gebruikte marge der
eredieten zouden trachten te herzien, daar zij in 1948 een neiging tot
verdere uitbreiding vertoonde.

Bij de beoordeling van de omvang der aan het particuliere
bedrijfsleven verstrekte bankcredieten dient rekening gehouden met
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het gèherdisconteerde papier. Het totaal bedrag der eredieten
schommelde tussen 21,5 en 23,4 milliard.

Bankcredieten
(millioenen franken)

Crediet een het particuliere bedrijfsleven

Disconto Voorschotten
Crediet

Einde maand Geher- Prolon-
Eind· aan

Bezit BaD
Tota"l

gaties en Diverse Totaal hetRijkdisconteerd totaalhandels- voor- voor ..
papier disconto schotten debiteuren

papier schottenI (1) op effecten

1944 December .., 51)3 60 653 411 5.865 6.276 6.929 34.922
1945 December ... 2.044 137 2.181 636 7.397 8.033 10.214 37.553
1946 December .., 3.678 2.049 5.727 836 11.265 12.101 17.828 33.452
1947 December ... 5.592 2.712 8.304 848 12.185 13.033 21.337 32.402
1948 Maart ......... 6.821 2.216 9.037 747 11.782 12.529 21.566 32.321

Juni ............ 6.091 3.407 9.498 709 12.134 12.843 22.341 31.430
.September .. 5.810 3.667 9.477 728 12.196 12.924 22.401 30.153~
December ... 5.900 4.300 10.200 13.200 13.200 23.400 29.700
(voor!.)

(1) Excl. de herdiscontering bij de Nationale Bank, die voorkomen in de rubriek c Handelspapier"
in de credietenlening door de Nationale Bank aan bet bedrijfsleven.

De expansie in de credietverlening door de banken aan het
particuliere bedrijfsleven, die tot in 1946 snel geschiedde, doch in
1947 veel meer gematigd verliep, kon in 1948 worden geremd. Terwijl
de eredieten in vorm van prolongaties, beleningen van effecten en
voorschotten III rekening-courant stabiel bleven, steeg nochtans
het discontocrediet op handelspapier met bijna twee milliard.
De ontwikkeling van het bankcrediet, in vorm van discontering
van handelspapier, die reeds in 1946 en 1947 werd opgemerkt, ging
dus verder. Het ware wenselijk dat het aandeel van het handelspapier
meer aan betekenis moge winnen in de gezamenlijke credietverlening
door de banken.

Het crediet door de banken aan de Staat verstrekt door inschrij-
ving op -Schatkistcertificaten, werd in vrij belangrijke mate vermin-
derd, eensdeels wegens de inkrimping van hun actiemiddelen en
anderdeels uit hoofde van de toelating door de Bankcommissie aan de
banken van gemiddelde grootte, om in hun reglementaire dekking
kortlopende bons te vervangen door Staatseffecten op halflange termijn.
De credietverlening van de banken aan de Staat in de vorm van discon-
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tering van Schatkistcertificaten, die in 1946 reeds met 4,1 milliard en
in 1947 met 1 milliard was verminderd, werd ten slotte nog met
2,7 milliard in 1948 verlaagd.

Vermelden wij terloops dat, over het geheel, de banken ook hun
bezit aan Belgische overheidsfondsen hebben ingekrompen en wel van
3,9 milliard per 31 December 1947 tot 3,3 milliard einde 1948, ondanks
de toelating vanwege de Bankcommissie tot gedeeltelijke aanpassing
van de dekkingscoëfficient.

De Nationale Bank zelf is III ruimere mate het bedrijfsleven ter
hulp gekomen, inzonderheid omstreeks het midden van het jaar toen
de toestand op de geld- en kapitaalmarkten vrij gespannen was. Het
handelspapier in haar bezit, steeg tot meer dan 6 milliard frank in
Augustus en het maandgemiddelde voor geheel het jaar overtrof in
belangrijke mate dat van het jaar 1947. Evenzo werd de steun aan de
parastatale instellingen in merkbare mate verhoogd.

Credietverlening door de Nationale Bank aan het bedrijfsleven
(millioenen franken)

Voorschotten
Handels- op Overheids- Parastatale

Totaal
papier overheide- papier instellingen

fondsen

Jaargemiddelde :

1945 .................. 336 417 - 170 923
1946 .................. 1.424 258 62 1.515 3.259
1947 .................. 2.447 389 104 2.154 5.094
1948 .................. 3.980 638 254 2.875 7.747

Maandgemiddelde :
1948 Januari ...... 3.874 808 170 3.335 8.187

Februari ...... 3.826 632 59 3.743 8.260
Maart ......... 3.163 1.007 217 3.083 7.470
April ......... 2.905 970 261 2.727 6.863
Mei ............ 3.598 887 360 2.571 7.416
Juni ............ 4.768 740 534 3.029 9.071
Juli 4.890 771 197 4.216 10.074
Augustus .. 6.116 502 281 3.562 10.461
September ... 5.056 322 782 2.904 9.064
October ...... 3.444 320 57 2.072 .5.893
November ... 2.818 346 18 1.772 4.954
December ... 3.251 377 44 1.522 5.194

Terwijl in 1947 de gezamenlijke eredierverlening door de
Nationale Bank aan het bedrijfsleven in de vorm van herdiscontering
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van handelspapier, voorschotten op overheidsfondsen, discontering
van papier van de overheid en van parastatale instellingen op een
jaargemiddelde van CIrca 5 milliard gehandhaafd bleef, steeg zij tot
7,7 milliard in 1948.

Het blijkt aldus dat de Nationale Bank ruime steun aan het bank-
wezen verleend heeft op een tijdstip waarop het, om verschillende
redenen, een zekere spanning onderging.

** *

Het wisselend verloop van de in- en uitgaande goud- en deviezen-
bewegingen, dat door de regeling van de handels- en financiële
verrichtingen met het buitenland bepaald wordt, liet de Nationale
Bank, bij het einde van het jaar, in het bezit van een hoger bedrag
aan buitenlandse betaalmiddelen dan bij het einde van 1947.

Goud· en deviezenbezit van de Nationale Bank
(millioenen franken)

Vreemde deviezen Vorderingen Ver- Netto-tegoed
III plichtingen inter-Goud- Uit hoofde Excl. Belgische tegenover nationaleEinde maand voorraad (1) van betalings- franken batiken middelenbetalings- accoorden op het inhet· betaal-aceoorden buitenland buitenland

1 2 3 4 li 1+2+8+4-5

1944 25 December 32.094 518 56 4 112 32.560
1945 25 December 31.383 3.146 449 4 723 34.259
1946 25 December 32.226 4.702 1.014 414 1.648 36.708
194725 December 26.034 12.480 119 581 2.331 36.883
1948 29 Januari ... 25.980 12.928 379 360 2.941 36.706

26 Februari .. 25.348 12.361 154 405 2.446 35.822
24 Maart ... 25.896 11.542 1.836 330 2.659 36.945
28 April ...... 26.577 11.243 1.038 355 3.306 35.907
27 Mei ...... 26.939 10.946 1.240 382 3.161 36.346
24 Juni 27.240 11.003 1.096 355 3.775 35.919
29 Juli ....... 27.922 10:512 824 217 2.411 37.064
26 Augustus 28.184 10.799 434 544 2.967 36.994
·30 ·Sèptember 28.189 10.890 346 656 2.846 37.235
28 October ... 28.235 11.294 427 941 2.879 38.018

. 25 November 27.782 11.419 419 . 1.174 . 2.835 37.959
29 December 27.334 11.100 1.841 1.359 2.214 39.420

(1) Incl. onbeschikbaar goudsaldo na herwaardering van de goudvoorraad.

Deze aangroei is ten dele toe te schrijven aan een toeneming van
de goùdvoorraad van 26,0 tot27,3 milliard frank. De stijging was
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evenwel niet ononderbroken en eenvormig. De metaaltoevoer,
afkomstig uit de Kolonie of uit overmakingen vanwege debiteurlanden
wier debetmarge in de betalingsaccoorden was overschreden, werd
vaak opgeheven - en zelfs overtroffen in het eerste kwartaal - door
de verkoop van goud tegen dollars.

Wegens het tekort op de betalingsbalans van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie met de landen waar de betalingen
in dollars worden gedaan, zag de Schatkist er zich toe genoodzaakt
tijdens de eerste maanden van het jaar dollarbedragen tegen Belgische
franken bij het Internationaal Monetair Fonds aan te schaffen. Boven-
dienwerd de deviezenopbrengst van de lening in Maart door de
Schatkist bij de Export-Import Bank opgenomen, evenals die van de
lening door de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen III

Zwitserland aangegaan, aan de Nationale Bank overgedragen.

De krachtens de betalingsaccoorden aan het buitenland beschik-
baar gestelde eredieten - waarvan de tegenwaarde door het deviezen-
bezit van de Nationale Bank wordt weerspiegeld - werd tijdens de
eerste vijf maanden geleidelijk met ongeveer 1,5 milliard ingekrompen.
Doch naderhand werd deze vermindering opgeheven door een lichte
vermeerdering van het tegoed aan buitenlandse deviezen en een
belangrijke aangroei van de vorderingen in Belgische franken op het
buitenland. Het totaalbedrag der buitenlandse deviezen uit hoofde van
de betalingsaccoorden en der vorderingen in Belgische franken op het
buitenland bedroeg per 29 December 12.459 millioen tegen 13.061
millioen per 25 December 1947.

Sinds twee jaar leverde België een krachtige financiële inspanning,
niet alleen om een afleiding of een overdreven verzwakking van zijn
traditionele buitenlandse handelstromingen te voorkomen, doch ook
om, in zoverre zijn middelen het toelieten, bij te dragen tot het econo-
misch herstel van Europa. Het heeft zoveel als het kon de credietmarges
verruimd aan diegenen onder zijn afnemers die hun invoer wegens
betalingsmoeilijkheden in sterke valuta's moesten beperken; zodoende
ondersteunde het de uitvoerindustrieën, doch terzelfder tijd breidde het
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de geldcirculatie uit tot een punt waarop 's lands monetaire structuur
in gevaar kan worden gebracht.

De hulpverlening vanwege de Verenigde-Staten aan Europa door
de inwerkingtreding van het Marshallplan, bood een goede gelegenheid
om het intra-Europees betalingsverkeer te vergemakkelijken. Een deel
van de Amerikaanse hulp werd door de crediteurlanden onder
bepaalde voorwaarden, in de vorm van trekkingsrechten ter beschik-
king van de andere Europese landen gesteld. België aanvaardde van
de maand November af dit plan voor intra-Europese betalingen ver-
vroegd toe te passen door het verstrekken van een maximum-voorschot
van 2 milliard Belgische franken aan de debiteurlanden. Deze aanvul-
lende bijdrage tot het Europees herstel was mogelijk, omdat dit voor-
schot in dollars terugbetaald wordt overeenkomstig de modaliteiten
vastgelegd door de Amerikaanse Administratie voor Europese Samen-
werking. Verschillende landen hebben dadelijk op dit crediet getrokken
om hun doorlopende aankopen inde Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie te vereffenen.

Onze debetpositie tegenover de landen waarmee wij door
aceoorden verbonden zijn, bleef tamelijk stabiel, doch op een hoger
peil dan in 1947. Er zij evenwelopgemerkt dat de rekening-courant-
saldi van de banken in het buitenland, zijnde de verplichtingen van
de Nationale Bank tegenover hen, slechts een deel van hun vorderingen
op België vertegenwoordigen, daar een ander deel in rentedragende
Schatkistcertificaten is belegd.

** *

Bleef het beroep van de Staat op de Bank nagenoeg even
belangrijk als in 1947, er viel toch geen verdere stijging waar te
nemen, terwijl anderzijds de debetpositie van de Schatkist sinds de
wijzigingen aan de statuten, verbeterde.

Van 54 milliard frank in 1945 waren de uitgaven op de gewone
begroting teruggebracht tot 47 milliard frank in 1946, althans zo geen
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rekening gehouden wordt met de credieten bestemd voor regularisatie
der oninvorderbare Schatkistvoorschotten die voor het merendeel tot
de vorige dienstjaren behoren. In 1947 bedroegen bedoelde uitgaven
61 milliard frank en in 1948, 63 milliard frank. Naar de begrotings-
ramingen zullen zij in 1949, 60 milliard niet overschrijden.

Daarentegen stegen de ontvangsten op de gewone begroting sedert
de bevrijding met nagenoeg 200 pCt : zij gingen omhoog van 21 mil-
liard frank in 1945 tot 46 milliard frank in 1946 en 60 milliard frank in
1948. De vooruitzichten voor het dienstjaar 1949 stemmen overeen
met de vermoedelijke resultaten van het dienstjaar 1948.

Het tekort op de gewone begroting, dat in 1945, 32,2 milliard
bereikt had, werd tijdens het volgende dienstjaar nagenoeg geheel
goedgemaakt. In 1947 bedroeg het 14,2 milliard frank en in 1948
werd het tot minder dan 3 milliard frank verlaagd.

Algemeen verloop van de begrotingen sinds 1945
(millioenen franken)

I
Dienstjaar

I
Dienstjaar

I
Dienstjaar I Dienstjaar I

Dienstjaar
1949., 1945 1946 1947 1948 (ramingen)

A. Gewone begroting
1) Uitgaven :

gewone ................ 28.366 31.879 36.055 43.601 47.692
voortvloeiend uit de
oorlog ................ 25.152 14.822 25.176 19.364 12.426

53.518(-1) 46.701(1) 61.231 62.965 60.118

2) Ontvangsten :
gewone .. ... .. . . . . .... 21.202 42.242 46.395 58.572 59.457
voortvloeiend uit cie
oorlog ." ............ 46 4.184 541 2.010 951

21.248 46.426 46.936 60.582 60.408

Saldo uitgaven (-) of
ontvangsten (+) ...... - 32.270 - 275 -14.295 - 2.383 + 290

B. Buitengewone
begroting
Uitgaven ..... ......._ . 2.482 7.535.(1) (2) 6.763 (2) (4) 8.311(2) 5.866(2)

Ontvangsten .. ....... 30 40(3) 125 (3) . 310(3) 754 (3)

(1) Excl. fr 29.578 millioen Schatkistvoorschotten, bijna algeheel gerekend bij het dienstjaar 1946, doch
die voor het grootste deel op de vorige dienstjaren en voornamelijk op het jaar 1945 betrekking hebben.

(2) Excl. de eredieten voor aflossing van de Muntsaneringslening.
(3) Excl. de opbrengst (hoofdsom) der belastingen van de geldsanering.
(4) Excl. een eredier van fr 10.846 millioen voor financiering van de Belgische deelneming aan de Bretton-

Woodsinstellingen.
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De gewone begroting voor 1949 vertooni een batig saldo.

De buitengewone uitgaven - excl. de eredieten voor aflossing
der Muntsaneringslening en de bijdrage tot de instellingen van
Bretton-Woods - die in 1947 waren verminderd, bereikten in 1948
hun hoogste peil sedert de bevrijding. De voor het dienstjaar 1949
aangevraagde credieten, bedragen nog geen 6 milliard, daar de Regering
haar uitgaven voor immobilisatie heeft beperkt tot de beschikbare
middelen van de kapitaalmarkt na dekking der behoeften van het
particuliere bedrijfsleven.

Om te voorzien in het tekort op de gewone begroting en in de
buitengewone uitgaven, waarvan slechts een deel door overeenstem-
mende Staatsontvangsten werd gedekt, beschikte de Staat over eigen
middelen afkomstig uit de invordering van vroeger verleende
Schatkistvoorschotten en uit de opbrengst van leningen die bij de
particuliere banken, alsmede op de markt in België en in het buitenland
werden geplaatst; bedacht op een gezond financieel beheer, deed hij
sedert het begin van 1946 slechts bij uitzondering een beroep op de
Nationale Bank.

In 1948 heeft hij op de binnenlandse markt certificaten met 5 tot
10 jaar looptijd ten belope van 3.700 rnillioen frank uitgegeven en een
lening van 50 millioen dollar op halflange termijn in de Verenigde
Staten aangegaan. Verder verkreeg de Staat 962 millioen frank dank
ZIJ de aangroei van het tegoed van partienlieren op postrekening.

Na de stijging in Januari 1946 in verband met de consolidatie-
verrichtingen van de geldsanering, bewogen de voorschotten van de
Nationale Ban], aan de Staat tot. het einde van 1947 binnen enge
grenzen. Behalve twee voorbijgaande inkrimpingen, de ene in Maart,
de andere in Juni, bleven .zij tijdens de eerste acht maanden van 1948
practisch ongewijZigd.

Overeenkomstig de wet van 28 Juli 1948 werden én de opbrengst
van de herwaardering van de goudvoorraad én diverse geblokkeerde
rekeningen uit de geldsanering ontstaan, op 13 September aangewend
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tot aflossing van de vordering van de Nationale Bank op de Emissiebank
en tot gedeeltelijke delging der vorderingen van de Bank op de Staat.
Zodoende werden deze laatste teruggebracht tot 37.465 millioen frank
en ten belope van 35 milliard geconsolideerd. Na deze operatie bedroeg
het bezit van de Bank aan Schatkistcertificaten nog slechts 2.465 mil-
lioen frank tegen 49.999 millioen frank voor dien.

Voorschotten van de Nationale Bank aan het Rijk
(millioenen franken)

Certificaten
HerzienCertificaten « C »

Einde maand
« A :.

(soldij Totaal totaal
der geàllieerde (1)

legers)

1944 25 December ......... 25.939 25.939
1945 25 December ......... 35.442 5.704 41.146
1946 31 Januari ............ 44.126 5.704 49.830

25 December ........ 46.932 1.032 47.964
1947 25 December ......... 48.914 1.032 49.946
1948 Januari ............... 48.899 1.032 49.931 2.396

Februari ............... 48.943 1.032 49.975 2.440
Maart .................. 47.708 1.032 48.740 1.205
April .................. 48.938 1.032 49.970 2.435
Mei ..................... 48.943. 1.032 49.975 2.440
Juni ............... : ..... 47.878 1.032 48.410 875
Juli ..................... 48.962 1.032 49.994 2.459
Augustus ............ 48.966 1.032 49.998 2.463
September ............ - - 2.917 2.917
October ............... - - 4.126 4.126
November : ............ - - 4.215 4.215
December ..." ....... - - 2.678 2.678

(1) Uit dit totaal zijn de boekingenvoortvloeiend uit de wet van 28 Juli 1948 verwijderd om aldus
het werkelijke verloop der voorschotten aan de Staat in de vorm van discontering van Schatkist.
certificaten te kunnen beoordelen.

Het bedrag aan overheidspapier - Schatkistcertificaten, effecten
uitgegeven door instellingen waarvan de verplichtingen door de Staat
gewaarborgd zijn en ander overheidspapier - dat de Bank gerechtigd
is aan te houden, werd overeenkomstig artikel 20 der nieuwe statuten
door de .overeenkomst van 14 September 1948, tussen de Staat en de
Bank op fr 10 milliard vastgesteld.

Het werkelijke bedrag dat de Bank tijdens de laatste maanden van
het jaar aanhield, lag merkelijk beneden dit maximum. De portefeuille
van de eigenlijke Schatkistcertificaten bewoog tussen twee en vier mil-
liard frank.

** *
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De markt van het daggeld vertoonde hetzelfde uitzicht als één Daggeldmarkt

jaar tevoren en de vooruitgang op het gebied van een meer rationele
benuttiging van de te harer beschikking gestelde gelden, werd ander-
maal bevestigd.

Het maandgemiddelde der in verrekening geleende kapitalen door
de bij de Verrekeningskamer te Brussel aangesloten financiële
instellingen, bleef tamelijk stabiel en lag iets hoger dan in 1947. Het
handhaafde zich op ongeveer 2,5 milliard frank per dag.

Callgeldmarkt te Brussel

Geleende kapitalen
(millioenen franken)

Maandgemiddelde Waarvan
In Buiten aanvoer

verre- verre- door Totaal
kening kening de markt

(H.W.!.)

1947 Maandgemid. 2.099 8.285 868 5.884
1948 Januari ...... 2.715 2.347 856 5.062

Februari ...... 2.457 2.094 186 4.551
Maart ......... 2.656 2.707 287 5.368
April ......... 2.492 2.844 445 5.336
Mei ............ 2.292 2.996 468 5.288
Juni ............ 2.399 2.745 888 5.144
Juli 2.415 1.554 167 8.969
Augustus 2.695 2.861 179 5.056
September .. 2.534 8.188 442 5.717
October ...... ~.482 3.572 1.176 6.054
November ... .340 3.563 787 5.903
December .. 2.484 3.603 840 6.087

•
Daarentegen waren

de operaties buiten verre-
kening door middel van
de kapitalen van diverse
instellingen onregelmatig
en aan talrijke invloeden
onderhevig. Zij weerspie-
gelen onder meer de gere-
gelde en min of meer
sterke invloed der maand-
ultimo's .

Onder de uitlenende
instellingen blijft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de meest
belangrijke. De geldruimte of de krapheid van de markt wordt groten-
deels bepaald door de omvang der door haar beschikbaar gestelde
kapitalen; deze verschilt al naar gelang het binnenkomen der bijdragen
en de massale uitgaven waartoe op bepaalde ogenblikken moet worden
overgaan. Tijdens het eerste halfjaar vonden de geldnemers steeds
zondermoeite de nodige kapitalen, zelfs toen hun behoeften stegen,
daar vcrscheidene instellingen waaronder de Algemene Spaar- en
Lijfrentekas, de Caisse d'Epargne du Luxembourg en de particuliere
banken belangrijke geldmiddelen op de marktbrachten toen zij zich
in Mei op de inschrijving op de Staatslening voorbereidden.
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Effectenmarkt

Van het begin van Juli tot half Augustus werd de toestand
gespannen, toen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid geleidelijk van
de markt wegbleef. Op dit ogenblik immers moest hij voorzien in de
lasten van de gedeeltelijke werkloosheid door het betaalde verlof
veroorzaakt, in het dubbel verlofgeld en in de compensatieuitkeringen.
De toestand herstelde zich toen de werkgevers in uitvoering van een
ministerieel besluit de forfaitaire 25 pCt hadden voorgeschoten op de
driemaandelijkse bijdrage die zij naderhand moesten storten.

Tot het einde van het jaar bleef de callmarkt een bevredigend
verloop vertonen en zij kon zonder moeite de spanning bij de maand-
ultimo's dragen. Zo werd de markt in October opnieuw zeer ruim toen
de Schatkistcertificaten 1943 werden terugbetaald en de banken een
belangrijk deel van hun tijdelijk beschikbare middelen op de callmarkt
uitleenden.

Dank zij de tussenkomst van het Herdisconterings- en Waarborg-
instituut werden de door de compenserende instellingen uitgeleende
kapitalen zoals vroeger grotendeels aangewend om de door de Nationale
Bank geviseerde bankaccepten te mobiliseren.

Zoals bekend kan het Instituut dank zij het mechanisme van het
visum aangebracht door de Bank, deze accepten desnoods herdiscon-
teren, bijvoorbeeld wanneer de beschikbare gelden « on call» ontoerei-
kend zijn.

Er werd geen wijziging gebracht aan de rentevoet der daggeld-
leningen; hij bleef gedurende heel het jaar op 1,25pCt vastgesteld.

De omvang van de beurstransacties bleef zoals vorig Jaar zeer
beperkt.

Nochtans tekende "zich bij het einde van December 1947 een
hausse-beweging ·af die tot in Maart aanhield en 'veroorzaakt werd door
geruchten over een mogelijke herwaardering van het goud en een
algemene aanpassing der valuta's. Doch, toen de logenstraffingen van
deze geruchten gegrond bleken, kwam de stijging totstaan, de markt
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werd terug lusteloos en de baisse-tendens haalde opnieuw bijna onaf-
gebroken de bovenhand tot in December.

De aankondiging in Juni van een gedeeltelijke deblocage van de
tijdelijk onbeschikbare rekeningsaldi oefende slechts een zeer
gematigde en kortstondige invloed uit.

De betaalbaarstelling in 1948 van belangrijk hogere dividenden
dan de vorige jaren, waardoor voor de nieuw geïnvesteerde kapitalen
een normale rendabiliteit hersteld werd, kon evenmin in de terughou-
dendheid van het spaarwezen een kentering brengen.

gestegen. De obligaties uitgegeven
door provinciën, steden en gemeenten gaven bij het einde van het
jaar een gemiddeld rendement van 4,69 pCt tegen 4;55 pCt één jaar te
voren.

Algemeen indexcijfer
der aandelennoteringen

aan de Beurzen te Brussel en Antwerpen
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

Basisperiode
Begin maand 1936 - 1938

= 100

1946 Maandgemiddelde 251
1947 Maandgemiddelde 179
1948 Maandgemiddelde 156
1948 Januari . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . 155

Februari 170
Maart 176
April 167
Mei 164
Juni 156
Juli 152
Augustus 149
September 147
October 150
November . ... . .. . . . . . .. .. . . .. . 144
December 140

Deze stagnatie in de effecten-
beurzen is nog altijd te wijten aan
oorzaken die reeds in ons vorig ver-
slag werden aangestipt.

Bij de vastrenderende waarden
was de daling minder scherp, doch
zij bevestigt destijging van de kapi-
talisatievoet die in 1944 en 1947
merkbaar werd.

Het gemiddelde netto-rende-
ment der vennootschapsobligaties,
dat begin Januari 4,78 pCt bedroeg,
was begin December tot 4,91 pCt

Op de rentenmarkt, waar de transacties nog op een vaak zeer
kleine schaal plaats hebben, werd het evenwicht der noteringen over
het algemeen gehandhaafd.· De uitgifte van nieuwe leningen door
steden, parastatale instellingen en openbare-nutsbedrijven zoals de
Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen en de Regie van
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Telefoon en Telegraaf, drukte wel is waar tijdens het afgelopen jaar
af en toe op de noteringen door het uitlokken van arbitrage-
verrichtingen. Doch de tussenkomst van het Rentenfonds kon deze
bewegingen steeds binnen enge grenzen houden en de markt hernam
opnieuw haar normale toon telkens wanneer de inschrijving op deze
leningen gesloten was. De 4 pCt Geünificeerde Schuld, die bij het begin
van Januari fr 84,85 noteerde, sloot fr 84,50 bij het einde van het jaar.

Daar sedert de oorlog de politiek van reservering en zelf-finan-
ciering stelselmatig en algemeen werd uitgebreid, deden de vennoot-
schappen slechts in beperkte mate een beroep op de kapitaalmarkt om
te voorzien in hun wederuitrustingsbehoeften en de modernisering van
hun outillage. Gedurende de eerste tien maanden van het jaar 1948,
bereikten de netto-kapitaalemissies van nijverheids- en handelsvennoot-
schappen gemiddeld 254 millioen per maand tegen een maandgemid-
delde van 72 millioen in 1936-1938.

Emissies

Er werden weinig nieuwe vennootschappen opgericht en de
kapitaalsverhogingen door de bestaande ondernemingen werden vaak
meer door middel van de herwaarderingsreserves dan met behulp van
geldmiddelen der kapitaalmarkt verwezenlijkt.

De obligatieuitgiften van ven-
nootschappen waren niet zeer talrijk
en betroffen slechts relatief kleine
bedragen. Voor de eerste tien maan-
den van het jaar, overtroffen zij ter-
nauwernood fr 768 millioen.

Netto-kapitaalemissies in 1948
(millioenen franken)

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

Daarentegen deed de Overheid
III ruimere mate een beroep op de
kapitaalmarkt. Vermelden wij de
plaatsing van fr 3,7 milliard Schat-
kistcertificaten, een uitgifte van
fr 750 millioen door het Gemeente-
krediet en van fr 1 milliard door de
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Maand

1936·1938 Maandgemiddelde
1946 Maandgemiddelde .
1947 Maandgemiddelde ..
1948 Maandgemiddelde .

1948 Januari ..
Februari ..
Maart ..
April ..
Mei ..
Juni ..
Juli .
Augustus ..
September .
October ..

(1) Eerste tien maanden.

Bedrag

72,7
260,4
375,2
254,2 (1)

278,7
307,9
372,4
418,0
128,6
337,8
175,0
63,7

394,0
65,8



Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen. Ook de steden
Antwerpen en Luik, de Regie van Telegraaf en Telefoon, alsmede de
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid hebben voor
kleinere bedragen de kapitaalmarkt aangesproken.

Er werd geen enkele langlopende lening geplaatst, daar de
beleggingzoekende spaargelden niet zeer ruim voorhanden zijn en zich
nog steeds afzijdig tonen van investeringen op lange termijn. Alle
uitgiften door de Overheid gedaan, hadden een looptijd van 5 of
10 jaar, terwijl de rentevoet van 4 tot 4,5 pCt varieerde al naar gelang
de duur van de Jening en haar uitgiftekoers.

** *
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ECONOMISCHE EVOLUTIE

De steenkoolproductie had in 1947 gevoelige schommelingen Nijverheid

gekend. De herstelbeweging, gedurende enkele maanden onderbroken
door de snelle vrijlating der krijgsgevangenen, nam nochtans bij het
einde van het jaar vastere vormen aan, dank zij een toenemende
aanwerving van vervangingswerkkrachten. Zij ontwikkelde zich verder
in de loop van 1948. Van Januari af overschreed het productiepeil het
maximum dat in 1947 was bereikt.

Steenkoolproductie
Bron : Minister-ie van Brandstof en Energie

Extractie-

Zuiderbekken Kempen Het Rijk
gemiddelde

Periode
per

werkdag

(Duizenden tonnen) (Tonnen)

1936 Maandgemiddelde ......... 1.799 523 2.322 91.971
1937 » ......... 1.933 555 2.488 98.221
1938 » ......... 1.921 544/ 2.465 97.640
1936·1938 » ......... 1.885 540 2.425 95.947

1946 » ......... 1.294 604 1.898 75.245
1947 » ......... 1.433 600 2.033 80.762
1948 » ......... 1.560 663 2.223 88.049

1948 Januari ........................ 1.586 658 2.244 86.289
Februari ..... -................ '.... 1.151 599 1.750 72.410
Maart ........................... 1.629 670 2.299 88.413
April ...... '....................... 1.646 672 2.818 8RI71
Mei .............................. 1.470 601 2.071 90.002
Juni .............................. 1.628 1170 2.298 88.188
Juli .............................. 1.341 646 1.987 76.428
Augustus ..................... 1.526 654 2.180 88.863
September ..................... 1.662 677 2.889 89.958
October ......................... 1.725 706 2.481 98.513
November ..................... 1.652 686 2.338 95.952
December ........'............. 1.789 702 2.441 97.644

Het gezamenlijke daggemiddelde van de productie, dat duidelijker
dan de maandcijfers de ontwikkeling weerspiegelt) nam van Januari
tot December met meer dan 10.000 t toe.
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De regelmatige en doorlopende stijging kende slechts één enkele
kortstondige en toevallige onderbreking in Februari ten gevolge van
stakingsbewegingen.

De daling in Juni-Augustus wijst niet op een ongunstige omme-
keer, doch is te wijten aan de betaalde verlofdagen.

De vermeerdering van de te
werk gestelde arbeidskrachten was
van overwegende betekenis voor
de verhoging van de productie.
Ietwat verbetering werd waarge-
nomen wat stiptheid en gemid-
delde arbeidsproductiviteit betreft.

De vreemde arbeidskrachten
vertegenwoordigen thans onge-
veer 40 pCt van het gezamenlijk
aantal arbeiders en meer dan de
helft van de ondergrondse.

Gemiddeld aantal aanwezige arbeiders
in de steenkolenmijnen

Bron: Ministerie van Brandstof en Energie

Onder-
Daggemiddelde Houwers en boven-

grondse
arbeiders

1936 .................. 17-548 121-159
1937 .................. 18-032 125-199
1938 .................. 18.739 131.241
1936·1938 ............ 18.106 125.866

1946 .................. 18.279 132.856
1947 .................. 18.227 137.770
1948 .................. 19.532 146.365

1948 Januari ...... 18.861 141.731
Februari ...... 18.448 139.585
Maart ......... 19.542 145.640
April ......... 19.474 145.669
Mei ............ 19.956 148.021
Juni ............ 11l.518 146.752
Juli ............ 19.092 144.280
Augustus ... ]8.993 142.016
September ... 19.337 145.134
October ...... 19.884 149.346
November ... 20.519 154.197
December ... 20.762 154.006

Dat de stijging van de pro-
ductie niet of althans slechts ten
dele de verwachte heilzame In-

vloed op de bedrijfsuitslagen van
de steenkolenindustrie in 't algemeen uitoefende, is o.m. aanhet
ontoereikend rendement toe te schrijven. Ook de verminderde afzet is
hiervoor. aansprakelijk. De totale leveringen in het .binnenland daalden
tamelijk sterk sedert April-Mei t.o.v. de overeenstemmende periode
van het vorige jaar.

Ook de vraag vanwege het buitenland nam af. Tijdens de schaarste-
periode onmiddellijk na de bevrijding, was de geringe steenkool-
uitvoer verantwoord door de noodwendigheid de toenmaals ontoerei-
kende productie aan de bevrediging van de binnenlandse behoeften te
besteden. Thans houdt hij echter verband met de verzwakking van de
vraag, hoofdzakelijk wegens de toenemende productie in de voortbren-

- 34-



gende landen, ons te hoge prijspeil en de hinderpalen die het interna-
tionaal ruilverkeer door het huidige systeem der betalingsaccoorden
worden in de weg gelegd.

Het zorgwekkende probleem der voorziening van 's lands econo-
mie werd aldus wel is waar opgelost - althans wat betreft de globale
behoeften en afgezien van de~e aan bepaalde kolensoorten - maar het
werd eveneens vervangen door afzetmoeilijkheden, die tot uiting
kwamen in de inkrimping van onze invoer en het aanleggen van
voorraden, waarvan de omvang alle andere sedert het begin van de
oorlog te boven ging.

..

De invoer van steenkool werd geleidelijk verminderd. De spon-
tane beperkingen betroffen voornamelijk de Amerikaanse steenkool,
die het minst dool' de verbruikers wordt gewaardeerd en trouwens de
Staat een zware financiële last oplegde. Zij wijzen er op dat de
kwaliteit opnieuween overwegende betekenis in de transacties gaat
Innemen.

Daar de steenkoolvoorraden t.O.V. de gezamenlijke vraag gelei-
delijk ruimer werden, konden el' belangrijke wijzigingen aan het
verdelingssysteem aangebracht worden. De vrije verkoop van alle
brandstoffen werd hersteld. De aanhoudende vraag naar bepaalde
soorten eiste evenwel het behoud van het rantsoeneringssysteem daal'
waal' zij bij voortduring met een onvoldoende productie samenviel.

De aanpassingen van het verdelingsrégime betekenden echter
geen verslapping van de prijscontrôle, die volledig behouden bleef.
In Maart 1948 werd tot een gedeeltelijke herklassering overgegaan.
Zij had een verhoging del' tarieven voor bepaalde soorten steenkool
tot gevolg.

Loonsverhogingen werden in de loop van het eerste kwartaal
toegestaan, vooreerst in de vorm van stiptheidspremiën en vervolgens
van een algemene en gelijkvormige opslag van fr 8 voor de boven-:
grondse en fr 9 voor de ondergrondse arbeiders. Deze supplementaire
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uitbetalingen evenals de later bijgekomen lasten werden door de Staat
gedekt.

De financiële toestand van de gezamenlijke steenkoolindustrie
bleef een bron van voortdurende zorg. Het compensatiesysteem in
Maart 1947 bij wijze van proefneming voor de duur van vier maanden
ingesteld, werd bij het einde der voorziene periode opgeheven. Het
werd door een nieuw stelsel vervangen, dat evenmin als het vorige
tot afdoende resultaten leidde. Het bleef nochtans tot het einde van
het jaar gehandhaafd.

De cokesproductie maakte degelijke vooruitgang in 1948.

Het tamelijk onregelmatig tempo van
de uitbreiding is vooral toe te schrijven
aan de moeilijkheden bij de uitvoer ten
gevolge van ons overdreven prijspeil, de
deviezenschaarste bij onze cliënten en de
toenemende concurrentie van de cokespro-
ductie in het Ruhrgebied.

Vergeleken met het peil aan het einde
van het vorige jaar, verminderde het
volume der leveringen aan het buitenland.
Daarentegen kende de afzet in het binnen-
land een gevoelige vooruitgang, dank zij
de uitbreiding van de ijzer- en staalpro-
ductie.

Cokesproductie
Bron : Ministerie van Brandstof en Energie

Periode
Duizenden

tonnen

1936 Maandgemid. 438
1937 » 507
1938 » 408
1936·1938 » 451

1946 » 322
1947 » 394
1948 » 460

1948 Januari ...... 455
Februari ...... 437
Maart ......... 447
April ......... 460
Mei 474
Juni ............ 412
Juli 460
Augustus ... 471
September ... 450
October 487
November ... 480
December ... 492

Door de aanpassing van de verkoop-
prijzen van cokes aan de nieuwe tarieven voor de fijne cokeskolen,
die in Maart in werking traden, werden de prijzen in vrij belangrijke
mate verhoogd.

Het stelsel van de cokesverdeling werd in de loop van het eerste
kwartaal eveneens gewijzigd: de verkoop van cokes van minder dan
60 m/m kwam vrij.
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De voortbrenging van electrische stroomovertrof het peil van
vorig jaar en kon dan ook zonder moeilijkheden in de gezamenlijke
behoeften voorzien, zelfs gedurende de periode van maximumverbruik
in het laatste kwartaal.

Het vraagstuk van de spitsuren werd opgelost, dank zij de
toepassing van een gelijkmatiger plan voor verdeling van de vraag,
dat door de industriële verbruikers zelf werd vastgesteld. De aanvul-

lende stroomleveringen uit Duitsland
werden voortgezet. De uitbreiding van
de nationale productie sedert November
heeft het mogelijk gemaakt de in de
morgen geleverde stroom in de loop
van de dag zelf terug te geven. Het
maandgemiddelde van de invoer uit
Duitsland kon aldus tot één millioen kWh

Maandelijkse prOductie
van electrische stroom

Bron : Minister ie van Brandstof en Energie

Periode I Millioenen
kWh.

1936-'1938 Maandgemid. 438
1939 » 466

1946 » 520
1947 » 601
1948 » 658

1948 Januari ............... 703
Februari ............... 631
Maart .................. 673
April .................. 651
Mei ..................... 614
Juni ..................... 590
Juli ..................... 600
Augustus ............ 635
September ............ 648
October ............... 697
November ............ 712
December ............ 748

tijdens de laatste twee maanden worden
teruggebracht .

De voortbrenging der industriële
centrales maakte vooruitgang t.o.v. 1947 .
Daarentegen onderging de uitbreiding
van het verbruik van hoogspannings-
stroom III de loop van de laatste

maanden de invloed van de afgenomen bedrijvigheid in een reeks
industrieën.

De gasvoorziening werd eveneens terug normaal. Zij kende geen
enkele beperking en de leveringen overschreden licht het peil van het
vorige Jaar.

Deze vooruitgang is vooral aan de uitbreiding van het industrieel
verbruik te danken. Het huishoudelijk verbruik daarentegen vermin-
derde in lichte mate, waarschijnlijk ten gevolge van de verbeterde
steenkoolvoorziening .
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De wereldconjunctuur begunstigt vooral de bedrijvigheid III de
staalnijverheid. Technisch stellen de bedrijfsvoorwaarden geen bijzon-
dere problemen meer. Tijdens de hersteljaren hadden de ontoereikende
brandstofleveringen de ontwikkeling van de bedrijvigheid in de ijzer-
en staalindustrie gehinderd; dank zij de merkelijke verbetering van
de steenkoolvoorziening en in het bijzonder de stijging van de cokes-
productie, kon dit knelpunt worden weggewerkt. De toevoer van
ijzererts naar de hoog-
ovens verloopt normaal;
ten einde het productie-
tempo op te voeren, ver-
bruikt de staalnijverheid
echter minder erts dan
vóór de oorlog en maakt
zij een ruimer gebruik
van schroot.

Productie van ruwijzer, ruwstaal en afgewerkt staal.
Bron: Ministerie van Brandstof en Energie

Periode I I AfgewerktRuwijzer Ruwstaal staal

1936 Maandgemid.
1937 »

(Duizenden tonnen)

1938
1936·1938 »

1946 »

Deze omstandighe-
den hebben de bedrijvig-
heid in de ijzer- en staal-
nijverheid verder bevor-
derd in 1948. Het aantal
hoogovens in bedrijf steeg
van 38 bij het begin van
het jaar tot 48 per einde
December : het opgestelde vermogen werd dus practisch tot een
maximum-coëfficient benuttigd.

1947 »
1948 »

1948 Januari ..
Februari ..
Maart .
April ..
Mei
Juni ..
Juli ..
Augustus .
September ..
October ..
November .
December .

263 259 206
317 315 241
202 184 147
261 253 198
181 186 148
235 235 206
328 321 267
306 308 259
296 287 247
325 321 271
334 331 273
320 301 257
231 226 202
325 312 238
347 346 281
354 347 289
369 367 297
359 347 288
377 357 299

De productie over het afgelopen jaar bedroeg 3.942.500 t ruw-
ijzer, 3.849.000 t ruwstaal, 3.200.700 t afgewerkt staal of resp.
126 pCt, 127 pCt en 135 pCt van de gemiddelde voortbrenging over
de periode 1936-1938. Deze cijfers weerspiegelen duidelijk de hoge
bedrijvigheid in de Belgische ijzer- en staalnijverheid : in dat opzicht
werden de resultaten van 1937 - de beste in de laatste vóór-oorlogs-
jaren - in 1948 overtroffen. Het indexcijfer is vooral voor het afge-
werkt staal bijzonder hoog.
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Daarenboven overtrof de bedrijvigheid gedurende de laatste
maanden van 1948 in belangrijke mate het jaargemiddelde; de pro-
ductie immers vertoonde gedurende gans het jaar een aanhoudend
stijgende lijn, behalve in Juni toen looneisen stakingsbewegingen
veroorzaakten. Afgezien van deze onderbreking hield de vooruitgang
aan, zodat in October de bedrijvigheid der Belgische hoogovens en
staalfabrieken het recordpeil van October 1929 overschreed. Dit tempo
werd tijdens de laatste twee maanden van het jaar gehandhaafd.

De Luxemhurgse fabrieken ontwikkelden hun productie zowel als
de Belgische; dank zij de aangroei van het volume der beschikbare
afgewerkte producten, kon de uitvoer van de Economische Unie
belangrijk worden uitgebreid. Behalve voor enkele categorieën staal-
producten zoals platen, is de binnenlandse markt immers verzadigd.
De uitvoer van de Belgisch-Luxemburgse staalnijverheid. die voor het
jaar 1947 naar gewicht bijna 2 millioen t bedroeg, beliep voor het
eerste halfjaar van 1948 1.352.000 t en voor het tweede ca.
1.650.000 t.

Daar op de wereldmarkten nog steeds een sterke vraag naar staal
heerst, bevordert zulks de uitbreiding van de afzet in het buitenland;
ijzer- en staalproducten worden in alle landen als « essentieel » voor
het economisch herstel beschouwd en de meeste staalproducenten
beschikken niet over een toereikende exportmarge om op afdoende
wijze de producten van de Economische Unie op de buitenlandse
markten te kunnen bekampen,

Dit gebrek aan elasticiteit in de wereldvraag naar staal komt tot
uiting in vaste noteringen op de verschillende marlden.

De Belgisch-Luxemburgse staalproducenten verkopen tegen prijzen
die verschillen al naar gelang op geordende markten - die hoofd-
zakelijk in Europa gelegen zijn - of op vrije marlden wordt uitge-
voerd; eerstgenoemde afzetgebieden nemen meer dan 60 pCt van de
uitvoer der Belgisch-Luxemburgse ijzer- en staalproducten voor hun
rekening. Liggen de noteringen op deze geordende markten beneden
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de prijzen op de vrije markten, zij overtreffen nochtans in belangrijke
mate de binnenlandse officiële tarieven. Deze laatste werden sedert
September 1947 niet gewijzigd én blijven derhalve verder op een
basisprijs van fr 3.050,- vastgesteld.

Een drukke bedrijvigheid beheerste de gehele groep der metaal-
verwerkende industrieën tijdens het afgelopen jaar; over het geheel
werden hier merkwaardige resultaten geboekt; de toestand in iedere
sector afzonderlijk gaf nochtans een verschillend verloop te zien, naar-
mate het gaat om de productie van uitrustingsmiddelen of van ver-
bruiksgoederen en wel in 't bijzonder van niet essentiële verbruiks-
goederen.

Productie der metaalverwerkende bedrijven
(onder-aannemingen niet in mindering gebracht)

Bron: Fabrimetal

Totale Uitvoer Leveringen aan de

Opgenomen verzendingen binnenlandse markt

Periode bestellingen
Waarde I Gewicht Waarde I Gewicht Waarde I GewichtWaarde in

millioenen franken
Millioenen I Millioenen I Millioenen I

franken Tonnen franken Tonnen franken Tonnen

1946 - 2de halfjaar
maandgemid. ... 2.721 2.076 98.802 481 24.579 1.595 74.223

1947 Maandgemid. 3.063 2.643 119.715 793 36.081 1.850 83.634
1948 Januari 3.440 2.902 138.556 922 43.772 1.980 94.784

Februari ...... 2.805 2.830 136.967 879 42.415 1.951 94.552
Maart ......... 3.544 3.062 146.590 1.017 48.495 2.045 98.095
April ......... 2.905 3.301 153.455 1.132 51.596 2.169 101.859
Mei ............ 2.811 3.265 136.566 1.101 48.161 2.164 88.435
Juni ............ 3.207 2.871 126.311 957 44.437 1.914 81.874
Juli 3.041 2.957 130.285 933 45.848 2.024 84.437
Augustus ... 2.847 3.002 136.004 1.081 50.313 1.921 85.691
September ... 3.595 3.544 148.351 1.279 52.867 2.265 95.484
October ...... 3.377 3.424 159.684 1.323 58.199 2.101 101.485
November ... 3.226 3.224 143.660 1.300 56.758 1.924 86.902

Nadat de gezamenlijke leveringen van deze bedrijfstak tijdens het
eerste kwartaal van het jaar iets waren gedaald, stegen zij opnieuw in
de loop der daaropvolgende kwartalen : voor geheel het jaar bedroeg
de gezamenlijke afzet ca. fr 37,5 milliard tegen iets minder dan
fr 32 milliard in 1947.
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De aldus geboekte vooruitgang betreft onder meer de scheeps-
bouw, de electre-technische constructie, de draadtrekkerijen, koudwal-
serijen, uitsmederijen, de fabricatie van gereedschapswerktuigen. De
plaatbewerking daarentegen, die aanvankelijkdoor een gunstige
conjunctuurbeweging gekenmerkt was, ging snel achteruit sinds het
tweede kwartaal van 1948, hoofdzakelijk uit hoofde van de afzetmoei-
lijkheden in het buitenland. De toestand in de auto-, rijwiel- en motor-
rijwielindustrie en aanverwante .bedrijven, geeft weinig reden tot
tevredenheid.

Voor de gezamenlijke industrie is de verkoop in het buitenland
in 1948 t.o.v. één jaar te voren van fr 9,5 milliard tot ca. fr 13 milliard
gestegen; dit gunstig verloop handhaafde zich tijdens het gehele jaar.
De leveringen in het binnenland behouden een gemiddelde van onge-
veer fr 2 milliard per maand; hieruit blijkt dat de vermeerdering van
de afzet toe te schrijven is aan de stijging van de uitvoer. Doch terwijl
sommige sectoren hun verkoop in het buitenland nog kunnen uitbrei-
den, ondervinden andere daarentegen tot hun nadeel dat sommige
markten de invoer van bepaalde goederen belemmeren : dit is met
name het geval voor de voortbrengers van huishoudelijke artikelen,
metalen onderdelen voor het bouwbedrijf, de wapennijverheid, de
auto-, motorrijwiel- en rijwielindustrie.

De producten der metaalverwerking worden hoofdzakelijk in
Europa afgezet: meer dan de helft van de uitvoer is bestemd voor de
Noordelijke en Westelijke landen; Nederland, Frankrijk, de Skandina-
vische landen en Zwitserland zijn naar rangorde de voornaamste
Europese cliënten. Onder de overzeese afzetgebieden dienen in de eerste
plaats Belgisch-Kongo en Argentinië vermeld.

De nijverheid der non-jerro metalen is nog steeds beheerst door
een zeer dringende wereldvraag naar ruwe staven, die tijdens de laatste
maanden nog verscherpte wegens de vorming van strategische voor-
raden in verscheidene landen. In sommige gevallen verplaatsten zich
de handelsstromingen, doch de gezamenlijke uitvoer werd hierdoor
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over het algemeen niet verminderd. Nochtans werd de uitbreiding van
de lood- en zinkproductie verder beperkt door een moeilijke grond-
stoffenvoorziening.

De verwerkende bedrijven daarentegen - smelterijen en walse-
rijen - die tijdens de vorige jaren ruim werden voorzien, dank zij
de beperkingen op de uitvoer van in het binnenland vervaardigd ruw
metaal en mede wegens de vrij belangrijke invoer, zagen hun bedrij-
vigheid afnemen ten gevolge van de dalende vraag op de buitenlandse
markten.

De productie van electrolytisch koper bleef boven het peil van
1938 en steeg langzaam gedurende het afgelopen jaar, ofschoon
mindere hoeveelheden ruw koper voor electrolyse (loonorders) dan in
1947 uit het buitenland werden toegezonden. Wegens de inkrimping
van de wederverzendingen van geraffineerd koper, met name naar
Groot-Brittannië, verminderde de uitvoer van dit metaal; hij bedroeg
voor het jaar 1948 ca. 90.000 t tegen 100.000 t in 1947.

Productie der voornaamste non-ferro metalen
Bron: Secretar-iaat der Industrie van de non-ferro metalen

Ruwe producten (tonnen) Halffabrikaten (tonnen)
Periode

I I r I IKoper Lood Zink Tin Koper Lood Zink

1938
Kwartaalgemid. 32.775 25.551 57.300 2.349 13.449 7.401 15.201

1946 » 21.817 6.119 21.346 730 15.444 5.410 10.700
1947 » 32.924 10.130 33.253 3.536 21.760 6.360 12.377
1948

lote kwartaal ... 32.367 15.646 40.088 1.927 21.495 6.300 12.631
2d• kwartaal ... 33.107 16.744 33.681 4.171 17.846 5.544 9.275
·3d• kwartaal ... 34.145 17.748 37.436 3ó673 17.978 4.438 8.880

Bleef de productie in de koperverwerkende bedrijven zich veruit
boven het vóór-oorlogspeil bewegén, zij ondervond niettemin de weer-
slag van de teruggaande afzetmogelijkheden in het buitenland, waar-
door alle half-afgewerkte producten in de sector der non-ferro metalen
werden getroffen. De vermindering der productie t.O.V.1947 was vrij
belangrijk.

- 42-·



Behalve een tijdelijke inkrimping wegens technische oorzaken
gedurende de eerste maanden van het jaar, werd een ruime productie
van ruw tin onderhouden : grondstoffen werden in ruime mate aange-
voerd, dank zijde leveringen van Kongolese tinsteen; de bedrijvigheid
ging die van het jaar te voren ver te boven. De buitenlandse markten
namen het grootste deel van het ruwe metaal voor hun rekening en
de Verenigde Staten werden de belangrijkste cliënt.

Al bleef het beschikbare looderts in de wereld nog ontoereikend,
toch stegen de voorraden; de Belgische producenten van het loodmetaal
konden, dank zij een betere voorziening, hun productie tijdens het jaar
geleidelijk opvoeren. Het vóór-oorlogspeil werd evenwel nog lang niet
bereikt. Alleen de onvoldoende productie verhinderde de uitbreiding
van de afzet in het buitenland; hoewel hij t.o.v. 1947 aanzienlijk toe-
nam, bedraagt hij nog niet meer dan 65 pCt van de uitvoer in 1938.

Daartegenover nam de bedrijvigheid in de loodsmelterijen en
-walserijen plotseling af ten gevolge van uitvoermoeilijkheden. De
productie van halffabrikaten viel van 24.125 t in 1947 tot zowat
21.000 t in 1948. De buitengewone vraag naar deze halffabrikaten van
lood op de buitenlandse markten gedurende de na-oorlogsjaren ver-
zwakte snel en de uitvoer vielopnieuw beneden het v6ór-oorlogspeil.

De overbelasting van de vervoermiddelen in de zink-ertsproduce-
rende landen belemmert de aanvoer van eoncentraten naar de produc-
tiecentra van het ruw metaal. De Belgische nijverheid, die van
Kongolees erts wordt voorzien, kon haar zinkproductie op ca. 65 pCt
van het vóór-oorlogspeil handhaven. De uitvoer, die naar gewicht meer
dan verdubbelde t.o.v. het vorige jaar, overtrof nochtans niet 60 pCt
van het jaar 1938, daar het beschikbare metaalontoereikend bleef.

De zinkverwerkende bedrijven werden eveneens getroffen door
de sterk afgenomen vraag in het buitenland. De verzendingen beperkten
zich in 1948 tot ca. 30.000 t, zegge30 pCt van de uitvoer in 1938,
tegen 25:600 t in 1947. Daar in normale tijd de' half-afgewerkte zink-
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producten voor een belangrijk deel worden uitgevoerd, ondervond de
bedrijvigheid dezer fabrieken de ernstige gevolgen van de inkrimping
dezer afzetgebieden.

Daar de ruwe non-ferro metalen op de wereldmarkt druk gevraagd
worden, stegen de prijzen verder tijdens het jaar 1948. De prijzen der
Belgische producten, die zich in overeenstemming met de wereld-
noteringen bewegen, werden ook in deze stijging betrokken en
vertoonden begin December volgende indexcijfers t.o.v. het eerste
kwartaal van 1939 : 325 voor tin, 348 voor koper, 885 voor zink en
1.022 voor lood.

De bedrijvigheid in de textielindustrie verzwakteaanmerkelijk.
Het zijn echter niet de uitvoermoeilijkheden die hiervan de onmid-
dellijke en voornaamste oorzaak zijn. Inderdaad, zo onze uitvoer bij
het begin van het jaar een vermindering te zien gaf, werd toch dit
verloop met ingang van de maand Mei gelukkig tot staan gebracht.
In de loop van het laatste kwartaal viel er zelfs een lichte stijging waar
te nemen, zodat onze globale textieluitvoer t.o.v. 1947 in totaal slechts
met 10 pCt terugliep.

De rechtstreekse en voornaamste oorzaak van de dalende
bedrijvigheid moet derhalve in een vermindering van de binnenlandse
vraag gezocht worden, daar de voorraden op alle trappen van de
productie en de distributie volledig werden hersteld. Dit geldt natuur-
lijk voor de gezamenlijke textielindustrie, doch niet voor die onderne-
mingen die speciaal op de buitenlandse markt gericht zijn, zoals bijv.
de lijnwaadweverijen en de fabrieken van katoenen tapijten.

Anderzijds is het juist dat het globaal volume van onze vóór-
oorlogse uitvoer op verre na nog niet werd bereikt. In die zin is het
gevaar voor een structurele crisis in de Belgische textielnijverheid niet
denkbeeldig. In de loop van het jaar 1948 verhinderden de betalings-
moeilijkheden in het merendeel der Europese en in sommige overzeese
landen dat de buitenlandse afzet in dezelfde rnateals vóór de oorlog
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er kon toe bijdragen de bedrijvigheid hier te lande op een hoog peil te
handhaven'.

In de wolnijverheid _.
die slechts betrekkelijk weinig
getroffen werd - daalde het
indexcijfer der bedrijvigheid
in de spinnerijen en weverijen
tijdens de eerste drie kwarta-
len. De vermindering van de
uitvoer trof vooral de weefsels
en de kaardgarens. Op de
binnenlandse markt onder-

vond de afzet van kamwolartikelen de grootste moeilijkheden. Een
lichte herneming trad evenwel in tijdens het laatste kwartaal.

Indexcijfer van de productie
in de wolspinnerijen en -weverijen

1938 = 100
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

I
Kam-

I
Kaard-

I Weefsels
garens garens

Maart ............... 164,8 129,5 138,2
Juni .................. 135,3 120 144,3
September ......... 119,3 113,4 117,8
November ............ 136,6 116,1 113,5

Bij het einde van het jaar onderhield deze nijverheid een hogere
bedrijvigheid dan in 1938.

De verzadiging van de
binnenlandse markt en de
vernauwing der buitenlandse
afzetgebieden deden de pro-
ductie der katoennijverheid
sterk dalen, vooral die van
tapijten, dekens, fluweel en
bewerkte weefsels. Deze on-
gunstige kentering tekende

zich af met ingang van de maand Mei. Een aantalondernemingen
ontsloegen een deel van hun werkkrachten. Vaak verneemt men dat
nog met slechts één ploeg wordt gewerkt, zelden met twee, terwijl zelfs
het werk tijdelijk wordt onderbroken.

Indexcijfer der productie
van katoengarens en -weefsels

1938 = 100
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

I Garens I Weefsels

Maart ..................... 121,3 140,4
Juni ........................ 109,8 125,8
September ............... 108,5 130,1
November ............... 84,5 112,8

De vlasnijverheid heeft met de grootste moeilijkheden te kampen.
Haar voorziening met grondstoffen is in het gedrang gebracht door de
politiek van een naburig land, waar de Regering massale toelagen voor
het eigen vlaszwingelen toekent. Bovendien werd een groot aantal
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buitenlandse markten nagenoeg volledig gesloten. De uitvoer van
gezwingeld vlas bedroeg in 1948 ca. 375.000 balen tegen 443.000 in
1947. Ook de bedrijvigheid der spinnerijen verminderde sterk : zij
viel ver beneden het peil van 1938; in de weverijen bedroeg de pro-
ductie ongeveer 5.000 t, zegge ternauwernood de helft der productie
van 1938. De bijzonder ernstige toestand van de vlasnijverheid is
hieraan te wijten, dat zij hoofdzakelijk aangewezen is op het buitenland
waar de uitvoer gehinderd wordt door kwantitatieve beperkingen in
de landen met zwakke valuta, door de concurrentie der Zwitserse en
Ierse linnen weefsels en door de indirecte mededinging der kunstmatige
textielstoffen.

Voor de rayonnijverheid was het afgelopen jaar gunstiger; de
productie kon over het geheel op het peil van 1947 gehandhaafd wor-
den. Nochtans wijst de aangroei der voorraden tijdens het tweede
halfjaar op een verzwakking van de vraag.

De bedrijvigheid in de breigoed- en confectienijverheid liep
gevoelig terug zowel wegens de verzadiging van de binnenlandse
markt als uit hoofde van de hinderpalen die de afzet in het buitenland
worden in de weg gelegd. De confectienijverheid heeft bovendien te
lijden van de mededinging der Nederlandse en Britse producten op
eigen markt.

In de meeste industrieën van bouwmaterialen en aanverwante
bedrijven lag de bedrijvigheid boven het peil van 1947.

De grondstof- en brandstofvoorziening veroorzaakten geen moei-
lijkheden meer.

Wegens de gestegen productie en de betrekkelijke kalmte in de
Belgische bouwnijverheid, kon de vraag in ruimere mate dan op enig
ander ogenblik sedert de oorlog worden bevredigd. Hiertoe hebben
eveneens de hoogst schadelijke gevolgen van de contingenterings-
politiek der invoerlanden en de toegenomen buitenlandse concurrentie
bijgedragen.
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Het gebrek aan werkkrachten, dat de bedrijvigheid der steen-
groeven sedert de bevrijding heeft gehinderd, deed zich allengs minder
gevoelen. De extractie, alhoewelopgevoerd, bleef desniettemin in de
meeste seetoren beneden het vóór-oorlogspeil.

De karige toekenning van invoervergunningen in het buitenland
heeft de uitvoer belemmerd. Doch de producten die in de vreemde geen
afzet meer vonden, werden over het algemeen door de binnenlandse
markt opgenomen.

De cementproductie overschreed die van het jaar 1947 en 1938.

Het aantalovens in werking steeg van 43 begin Januari tot 49
einde December.

De uitvoer overtrof merkelijk het vóór-oorlogspeil. In Januari en
Februari bereikte hij ongeveer 145.000 t. In de daarop volgende
maanden liep hij enigszins terug wegens de levering bij voorrang van
180.000 t aan de binnenlandse markt.

Met de stijging van de productie deden de gevolgen van de mede-
dinging onder de verschillende Belgische bedrijven zich weer gevoelen,
wat tijdens de herfst aanleiding gaf tot de wederinvoering van het
Cementcartel voor een periode van vijftien jaar. De laatste overeen-
komsten van het oude cartel waren op 15 November 1947 vervallen.

Wegens de verbeterde brandstofvoorziening trad het verbod
gemengd cement te vervaardigen op 1 Mei terug in werking, wat een
gedeeltelijke terugkeer naar de vóór-oorlogse kwaliteiten betekende.

In de loop van de eerste drie kwartalen van 1948, bereikte de
productie der keramische bedrijven niet meer het peil van de laatste
drie maanden van 1947, ook al evenaarde zij nagenoeg de gemiddelde
kwartaalproductie van 1947 en overtrof zij nog in lichte mate het peil
der jaren 1937-1939.
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De toestand' in de kera-
mische nijverheid is tamelijk
verschillend van de ene sector
tot de andere : onder de pro-
ducten die de meest gerede
afzet vonden, dienen de vuur-
vaste producten en de electro-
technische artikelen ID porse-
lein vermeld.

Keramische bedrijven
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

Productieindexcijfers I
Basisperiode : ,

kwartaalgemiddelde van 1947 = 100
1948 (1)

98
134
101

Dakpannen ,., .
Muurtegels in plateel .
Vloertegels ; .
Porselein (vaatwerk en nijverheide-

porselein) .
Vaatwerk in plateel .

110
100

(1) Kwartaalgemiddelde voor de eerste negen maanden.

De productie van gewone baksteen overschreed merkelijk haar
omvang van 1947.

Tijdens het eerste deel van het jaar werden slechts geringe hoe-
veelheden uitgevoerd, doch gedurende het laatste kwartaal werd een
belangrijk contingent aan Nederland geleverd~

De productie van venster-
glas ging tijdens het afgelopen
jaar terug van 3 tot 2 mil-
lioen m" gewone dikte en het
aantal bekkens ID werking
verminderde van 7 tot 4.
Zulks is toe te schrijven aan
het feit dat de uitvoer, die de

Uitvoer der voornaamste producten
van de glas- en kristalfabrieken

(tonnen)
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

Maandgemiddelde I 1936-l938l 1948 (1)

Vensterglas ............ 11.800 10.051
Gepolijst spiegelglas... 2.600 2.005
Tafelglas ............... 1.090 2.037
Flessen, flacons, grote

flessen .................. 585 2.196 (2)vier vijfden van de productie
opneemt, tijdens de laatste
maanden sterk inkromp ID

verband met de schaarste aan Belgische valuta en de concurrentie van
Groot-Brittannië, Frankrijk en Japan.

(1) Gemiddelde der eerste tien maanden.
(2) Incl. de andere glasfabrieken.

De uitvoer van spiegelglas onderging dezelfde nadelige invloeden
als die welke de afzet van vensterglas in het buitenland hinderden,
doch de daling was hier nog sterker daar het spiegelglas als een weelde-
product wordt beschouwd.

De flessenfabrielœn, die vooral op de leveringen aan de binnen-
landse markt zijn ingesteld, kenden een grote voorspoed ondanks de
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Tsjecho-Slowakische concurrentie. Om deze laatste te kunnen bestrij-
den, werd een uitgebreid moderniseringsprogramma ondernomen.

In de tafelglasnijverheid waren de verzadiging van de binnen-
landse markt en de buitenlandse afzetmoeilijkheden oorzaak van een
geleidelijke verslechtering van de toestand gedurende het jaar 1948.

De ledervoortbrengende en -verwerkende bedrijven werkten op
ongeveer 50 pCt van hun normaal productievermogen.

Het aantal werklozen bewoog hier tussen 10 en 36 pCt van het
beschikbare effectief.

Uit hoofde van de hoge prijzen die zij voor hun grondstoffen
moeten betalen, kunnen de Belgische leerlooierijen zich moeilijk tegen
de buitenlandse mededinging verdedigen.

Ondanks de verzwakking van de invoer, verkeert de schoennij-
verheid nog steeds in een zorgelijke toestand. Wil zij een duurzame
welvaart heroveren, dan dient zij haar fabricagemethodes te moderni-
seren en haar productie in een kleiner aantalondernemingen samen
te brengen.

De productie van gefabriceerde tabakken evenaarde bijna haar
vóór-oorlogse omvang. Doch, terwijl de productie van sigaretten ruim-
schoots het peil van 1939 overtrof, gingen de andere producten
gevoelig achteruit.

Deze toestand geeft een beeld van de evolutiein het verbruik :
III 1948 bereikte het indexcijfer van het sigarettenverbruik 170 t.o.v.
1939~dan wanneer het verbruik van pijptabak slechts op het indexcijfer
70 bewoog en dat van sigaren en sigarillo 's op 45.

Dat de structuur van het verbruik zich dermate heeft gewijzigd,
is ten dele toe te schrijven aan het feit dat de accijnsrechten op siga-
retten relatief in mindere mate werden verhoogd dan die op de andere
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tabakssoorten. De invoer van gefabriceerde tabakken is, behalve voor
pijptabak, sedert de vóór-oorlogse periode aanzienlijk toegenomen.
De uitvoer was in 1948 onbeduidend.

De diamantnijverheid ondervond stijgende moeilijkheden van
allerhande aard.

De vrijwillige beperking van de productie, die in November 1946
ingevoerd werd en in 1947 behouden bleef ten einde de prijzen van
geslepen stenen te ondersteunen, werd in de loop van 1948 niet zo
streng meer toegepast wegens het verzet van de Algemene Diamant-
bewerkersbond.

De werkloosheid die bij het begin van het jaar was afgenomen,
nam ernstige verhoudingen aan in de loop der volgende maanden.

Invoer en uitvoer van diamant
(millioenen franken)

Invoer Uitvoer

Periode Boort en Nijver-Ruw- nijver- Geslepen
Totaal Geslepen heids- Totaaldiamant heids- diamant diamant diamant

diamant

1947 Maandgemid. 105,4 1,3 6,8 113,5 170,4 14,5 184,9

1948 ~ 117,2 2,2 0,8 . 120,2 138,4 20,0 158,4

1948 Januari ...... 7,8 4,2 2,3 14,3 196,1 15,3 211,4
Februari ...... 198,2 1,3 0,4 199,9 121,3 13,8 135,1
Maart ......... 232,7 3,3 3,1 239,1 98,4 15,6 114.0
April ......... 146,3 2,7 4,4 153;4 80.7 25,1 105,8
Mei ............ 125.5 0,9 - 126,4 118.1 18.8 136.9
Juni ............ 161,0 2,5 - 163,5 177,2 22,1 199,8
Juli ............ 131,4 0,4 - 131,8 155,4 27,2 182.6
Augustus ... 95.4 1,7 - 97,1 169,7 20,2 189.9
September ... 79,9 2,8 - 82,7 213,0 23,7 236,7
October ...... 79,0 2.0 - 81,0 136,8 14,2 151,0
November ... 13,8 2,2 - 16,0 120,4 19,6 140,0
December ... 135,6 2,3 - 137,9 74,0 24,6 98,6

Ondanks de gevoelige schommeling van de ene maand tot de
andere, bleef de invoer van ruw diamant, boort, nijverheidsdiamant
en geslepen stenen zich op een tamelijk hoog peil bewegen. Het maand-
gemiddelde bereikte fr 120,2 millioen tegen fr 113,5 millioen in 1947.
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Het ruw diamant voor het slijpen vertegenwoordigde naar omvang
98 pCt van de gezamenlijke diamantinvoer.

De uitvoer van geslepen diamant, die in April zeer laag gevallen
was, herstelde zich naderhand en bereikte zijn maximum in September;
het maandgemiddelde voor geheel het jaar bleef nochtans beneden dit
van het vorig jaar. Daarentegen namen de verzendingen van nijver-
heidsdiamant uitbreiding.

Daar het relatieve aandeel van de afzet van stenen voor industrieel
gebruik vermeerderde, daalde de waarde per karaat van de gezamen-
lijke diamantuitvoer.

De Verenigde Staten blijven verder de voornaamste afnemer van
geslepen diamant.

Groot-Brittannië neemt nog steeds de tweede plaats in; naar dit
land wordt het grootste deel van het nijverheidsdiamant uitgevoerd.
In deze kwaliteit heeft het overigens zijn aankopen gedurende de
periode April-Juni sterk uitgebreid, terwijl het daarentegen iedere
invoerlicentie voor geslepen diamant tijdens deze vier maanden
weigerde af te leveren.

Het gunstig saldo van het officieel in- en uitgaand deviezenverkeer
in de diamantnijverheid was kleiner dan vorig jaar : het bereikte slechts
.een maandgemiddelde van fr 43 millioen tegen fr 64 millioen in 1947.

De verkeersmiddelen hebben hun vóór-oorlogs vermogen opnieuw
bereikt en zijn bovendien beter benuttigd; dit geldt hoofdzakelijk voor
de spoorweg{{n, die dan ook de vraag algeheel konden dekken.

De gemiddelde productiviteit van het materieel en de treinen IS

thans groter dan in 1936-1938.

Door de herneming van de binnenvaart en de afneming van de
lossingen in de havens van Antwerpen en Gent, verminderde de vraag
naar wagons voor het binnenland. Daarentegen breidde zich het spoor-
wegverkeer in het internationaal vervoer en de doorvoer uit in verband
met de toeneming van de Europese productie en van het handels-
verkeer.
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In de financiële toestand
van de spoorwegen is in het
afgelopen jaar verbetering inge-
treden dank zij de besparingen
door de Nationale Maatschappij
van Belgische Spoorwegen en
de toelagen van de Staat.

De buurtspoorwegen on-
dergingen bij voortduring de
concurrentie van het wegver-
voer zowel wat de goederen als
de reizigers betreft. Nochtans
bleef de bedrijvigheid ongeveer
op het peil van vorig jaar.

Goederenverkeer per spoor (1)
Bron: Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen

Duizende Millioenen
Maand vervoerde ton-

tonnen kilometers

1938 Maandgeruid. (2) 6.170 458

1946 » 4.255 391
1947 » 5.004 489
1948 » (3) 5.297 509
1948 Januari ............ 5.580 557

Februari ......... 4.746 467
Maart ..... '....... 5.610 532
April ............... 5.665 539
Mei ............... 4.987 486
Juni ............... 4.802 472
Juli ............... 4.645 460
Augustus ......... 5.095 503
September ...... 5.320 500
October 5.785 522
November ...... 6.034 563

(1) Alleen zware goederen.
(2) Incl. de Nord-Belge.
(3) Eerste elf maanden.

De Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen verkeert verder
III een moeilijke financiële toestand.

Begunstigd door de weersomstandigheden en de uitbreiding van
het Rijn- en internationaal verkeer, breidde de binnenscheepvaart zich
uit ondanks een zekere afneming van de vaart binnen eigen grenzen.

De zeescheepvaart boekte slechts een geringe vooruitgang.

De bedrijvigheid in de Antwerpse haven overtrof in lichte mate
het peil van 1947 en was meer stabiel. Het maandgemiddelde der
binnengekomen schepen bereikte 706 eenheden, metende gezamenlijk
1.708.000 t. Het aantal met lading uitgevaren schepen gaf een
merkelijkevooruitgang te zien in verband met een ruimere retour-
vracht, de vermindering van het aantal schepen afkomstig uit de
Verenigde Staten, die op ballast pleegden uit te varen, en de stijging
van het aantal geregelde lijnen. Het aantal op ballast vertrokken
schepen viel van een gemiddelde van 27,3 tot 22,6 pCt.

De goederenbeweging was gekenmerkt door een sterke daling
van de lossingen ten gevolge van de verminderde aanvoer van Ameri-
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kaanse steenkool, en door een stijging van de ladingen dank zij vooral
de uitbreiding van de uitvoer. Ongelukkigerwijze verminderde de
doorvoer in lichte mate wegens de betalingsmoeilijkheden van onze
nabuurlanden.

Antwerpse haven
Bronnen: Havenbestuur te Antwerpen en Nationaal Instituut voor de Statistiek

Ingaand verkeer Uitgaand verkeer

Periode Goederen Goederen
Aantal Duizenden (duizenden Aantal Aantal (duizenden
schepen register- metrische geladen schepen metrische

tonnen tonnen) schepen op ballast tonnen)

1936 MaandgemiJ. 952 1.920 1.035 800 152 1.064
1937 » 1.032 2.093 1.193 864 167 1.177
1938 » 980 2.012 989 846 134 975
1936-1938 » 966 1.966 1.012 823 143 1.020

1946 » MO 938 743 283 152 242
1947 » 668 1.688 1.331 485 182 520
1948 » 706 1.708 549 160

1948 Januari ...... 676 1.724 1.845 517 203 596
Februari ...... 645 1.604 1.273 483 163 629
Maart ......... 759 1.982 1.618 571 169 595
April ......... 677 1.633 1.116 562 145 596
Mei 742 1.829 1.115 533 174 529
Juni ............ 700 1.728 1.120 532 179 562
Juli ....,....... 729 1.653 1.030 582 175 544
Augustus '" 661 1.635 1.004 501 144 538
September ... 689 1.656 930 556 142 633
October ...... 739 l.693 836 567 170 644
November ... 653 1.476 530 119
December ... 802 1.828 650 134

De verminderde aanvoer van zware goederen van Januari af en
het gering transitoverkeer veroorzaakten een verhoging van de werk-
loosheid aan de haven te Antwerpen. Van de 16.000 ingeschreven
havenarbeiders waren er sedert April 1948, 6.000 à 7.000 voortdurend
werkloos. Het lijkt overigens wel dat het aantal" havenarbeiders de
behoeften in een periode van normale bedrijvigheid overtreft.

Nadat de landbouw in 1947 ten gevolge van de weersomstandig- Landbouw

heden een abnormaal slecht jaar doorgemaakt had, kon hij in 1948
opnieuw bevredigende rendementen boeken.

- 53-



De wijzigingen, die tijdens het afgelopen jaar in de indeling der
teelten intraden, bevestigen de tendens die zich sedert het einde van
de oorlog aftekende. De beteelde oppervlakte verminderde verder
t.o.v. de oorlogs- en onmiddellijke na-oorlogsjaren wegens de
inkrimping van het areaal broodgranen, nijverheidsplanten en tuin-
bouwgewassen. Daarentegen breidde het weiland zich nog uit.
De tarwe- en roggeteelt werden verder door voedergraanteelten ver-
vangen ingevolge de uitbreiding van de veeteelt.

Oppervlakte van verschillende teelten
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

Teelt (Hectaren) I 1939 I 1946 I 1947 , 1948

Broodgranen ..................... 267.360 253.189 170.405 234.571
waarvan Tarwe ............ 123.551 137.939 77.507 142.748

Rogge ............... 134.781 105.086 85.114 85.801
Spelt ............... 7.320 7.302 3.628 4.462
Masteluin ......... 1.708 2.862 4.156 1.560

Overige graangewassen ...... 278.861 252.865 313.482 266.199

Nijverheidsplanten ............ 107.003 86.220 89.494 82.167
waarvan Suikerbieten ...... 54.295 44.488 52.216 45.183

Vlas ............... 44.700 31.388 27.845 29.978
Cichorei 4.844 4.329 4.470 2.785
Tabak ............... 2.308 4.699 2.606 1.625

Aardappelen ..................... 147.542 79.427 84.344 87.998

Weiland ........................... 808.652(1) 766.653 777.716 784.869

(1) Raming.

Het herstel van de rund- en varkensstapel nadert zijn voltooiing;
de runder- en varkensteelt is immers thans zeer winstgevend geworden,
dank zij de ruimere en goedkopere veevoedervoorziening en de hoge
vleesprijzen. Niettemin is het aantal melkkoeien nog merkbaar kleiner
dan vóór de oorlog.

De paardenstapel kromp in ten gevolge van de toenemende
motorisering van de landbouwen de moeilijkheden bij de uitvoer.

De dierlijke teelten verkrijgen geleidelijk hun vroegere betekenis
III onze landbouweconomie, terwijl de plantaardige cultures daaren-
tegen gevoelig achteruitgaan. Dit verloop moet worden verklaard door
de grotere winsten van de veeteelt en de hoge kosten van de werk-
krachten in de gespecialiseerde teelten. Een andere oorzaak van de
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vermindering der nijverheids- en tuinbouwteelten IS de moeilijke uit-
voer van onze landbouwproducten.

Veestapel
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

1939 I 1946 I 1947 I 1948
..

(duizenden)

Landbouwpaarden ............ 245 267 265 253

Runderen ........................ 1.599 1.710 1.729 1.714
waarvan melkkoeien ...... 885 776 762 775

Varkens ........................... 855 839 616 657

Pluimvee ........................ 4.557 (1) 4.661 5.747 5.958
waarvan leghennen ......... 4.222(1 ) 3.756 5.103 5.271

(1) Naar de telling van Juni 1940.

Ondanks de uitbreiding van de rundstapel is de binnenlandse
productie nog ontoereikend om de behoeften van de bevolking aan
vlees en melk te dekken. Invoer van belangrijke hoeveelheden levens-
middelen bleek dan ook verder onontbeerlijk.

Dank zij de betere binnenlandse oogsten en de toegenomen
wereldvoorraden, waardoor grotere invoer mogelijk werd, kon de
opheffing van rantsoenering en prijsregeling verder doorgedreven
worden.

De vleesmarkt werd met ingang van 1 Februari vrijgegeven. In
Mei werd de vrije handel in boter en op 1 December die in suiker
hersteld. Op 7 November werd de rantsoenering van het brood opge-
heven. Behalve voor tarwe, werden de graanmarkten in October vrij-
gelaten. Thans geldt het regime van de normale prijs, behalve voor
brood waarvan de wettelijke prijs behouden bleef.

De landbouwprijzen waren aanvankelijk gekenmerkt door een
snelle stijging die in Mei haar toppunt bereikte, waarna een even
scherpe daling intrad. die thans nog niet onderbroken is.

De stijging die in Juli 1947 inzette, verscherpte in de loop van
volgend jaar door de verlaging der Regeringstoelagen op ingevoerd
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Arbeidsmarkt

veevoeder, alsmede ten gevolge van het herstel van de vrije vleeshan-
del. Zij kwam het scherpst tot uiting bij de veeteeltproducten.

Indexcijfers van de landbouwprijzen en van de productiekosten
Bron: Ministerie van Landbouw

Indexcijfer van de· prijzen lndexcij fer

Periode
der landbouwproducten van de

Plantaardige I Vhd "1 Te zamen
productie-

t It ee ou erij kosten
" ee en

1936-1938 ............. 100 100 100 100
1946 December ... 326 313 318 320
1947 » .. 407 387 396 366
1948 Januari ...... 426 388 403 372

Februari ...... 422 457 443 425
Maart ......... 422 461 445 426
April ......... 415 467 445 413
Mei 428 490 463 412
Juni ............ 419 474 451 H2
Juli ............ 388 466 437 414
Augustus ... 394 446 425 U4
September ... 357 421 395 U7
October ...... 329 423 384 395
November ... 343 430 394 395
December ... 341 435 395 386

Met ingang van Mei trad een plotselinge ommekeer in uit hoofde
van de toeneming der wereldvoorraden, de ruimere oogsten en de
invloed die de prijsdalingen op de internationale landbouwmarkten
uitoefenden. De prijsdaling op de binnenlandse markten was algemeen.
Zij deed zich het sterkst gevoelen bij de plantaardige producten,
waarvan het indexcijfer viel tot het peil waarop het zich vóór de
haussebeweging bevond.

De productiekosten die in verband met de reglementering op de
lonen, landbouwpachten en grondstoffen meer stabiel blijven, lagen
verder beneden het prijspeil tijdens de hausseperiode, waarna zij deze
laatste overtroffen toen de verkoopprijzen waren gedaald.

Blijft deze evolutie in het huidige tempo aanhouden, dan zou
weldra het probleem der rendabiliteit· van onze landbouw kunnen
gesteld worden.

De arbeidsmarkt was in 1948 gekenmerkt door een snelle aangroei
van de werkloosheid.
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Het daggemiddelde der gecontroleerde geheel werklozen is meer
dan verdubbeld t.O.V.het jaar tevoren toen de werkloosheid nog een
bescheiden omvang kende. De stijging, die aanvankelijk gematigd en
min of meer beperkt bleef tot enkele nijverheidstakken, die reeds in
1947 tekenen van malaise vertoonden - textielnijverheid, houtbe-
werking, schoennijverheid, vervoer - breidde zich nog meer uit

tijdens het tweede
halfjaar en bestreek
geleidelijk, in overi-
gens ongelijke mate,
nagenoeg alle be-
drijfstakken. Deze

Daggemiddelde der gecontroleerde werklozen
(duizenden eenheden)

Bron ; Steunfonds voor werklozen

Indeling in
Periode Totaal Geheel I Gedeeltelijk

werklozen werklozen

1936-1938 Maandgemid. 151,7 - -
1946 » 67,3 48,0 19,3
1947 ,. 67,6 35,7 31,9
1948 » 129,2 81,0 48,2

1948 Januari ............... 105,3 68,3 37,0
Februari ............... 135,7 71,8 63,9
Maart .................. 95,4 64,1 31,3
April .................. 94,7 61,6 33,1
Mei ..................... 94,0 59,6 34,4
Juni ..................... 104,7 61,8 42,9
Juli ..................... 129,3 69,6 59,7
Augustus ............ 122,5 74,3 48,2
September ............ 124,2. 81,0 43,2
October ............... 132,4 87,6 44,8
November. ............ 173,9 112,4 61,5
December ............ 252,8 172,4 80,4

I

tendens werd niet
onderbrokeneens

door de seizoenherne-
mingen in de herfst,
dan wanneer in nor-
male tijd het aantal
werkloze arbeiders in
deze periode gevoelig
daalt.

Verscheidene factoren veroorzaakten deze stijging. Zij deden hun
invloed hetzij afzonderlijk, hetzij gelijktijdig gelden, al naar gelang de
betrokken sector. Onder deze oorzaken vermelden wij hoofdzakelijk
de daling van de productie in een hele reeks bedrijfstakken waaronder
de hierboven vernoemde. Zij vertoonde over het algemeen een conjunc-
tureel karakter, daar de binnen- en buitenlandse vraag verminderde
onder de vierdubbele invloed van ons hoge prijspeil, de groeiende bui-
tenlandse mededinging, de handelspolitiek van de invoerlanden en de
uitputting der in het raam van de betalingsaccoorden toegekende
credieten. In bepaalde gevallen nochtans is zij geheel of ten dele
verantwoord door een normale teruggang van de vraag. Sterk toege-
nomen tijdens de eerste jaren na de bevrijding ten gevolge van de
geaccumuleerde behoeften gedurende de oorlog, werd zij geleidelijk
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Prijzen en lonen

gedekt, dank zij een productiesnelheid die ruimschoots de gewone
verbruiksmogelijkheden overtrof. Deze factor was niet vreemd aan het
verloop in de textielnijverheid. Behalve voor enkele bepaalde takken,
met name de vlas- en breigoednijverheid, waarvan de bedrijvigheid
zeer ontoereikend bleef, handhaafde de productie van deze bedrijfstak
in zijn geheel zich niettemin boven het peil van 1936-1938. In 1947
had zij evenwel deze productie in ruime mate overtroffen.

Nochtans ging een daling van het aantal te werk gestelde arbeiders
niet steeds gepaard met een vermindering van de productie in de nijver-
heidstakken waar personeel werd ontslagen. Zij was soms het gevolg
van een vooruitgang op gebied van techniek, arbeidsorganisatie of
arbeidsproductiviteit, waardoor het productiepeil kon worden gehand-
haafd of zelfs opgevoerd ondanks personeelafdankingen.

Het totaalbedrag der werkloosheidsuitkeringen steeg snel in de
loop van het vorige jaar, eensdeels ten gevolge van een verhoging van
de werkloosheidsvergoeding in Mei 1948 en anderdeels in verband
met de toeneming van het aantal rechthebbenden. In October overtrof
het daggemiddelde reeds fr 8 millioen. Voor geheel het jaar bedraagt
het waarschijnlijk meer dan fr 6 millioen tegen slechts fr 3,2 millioen
ID 1947.

Het gedeelte der uitgaven ten laste van de Staat steeg ononder-
broken, naarmate de bijdragen voor werkloosheidsverzekering door
de Sociale Zekerheid geïnd, ontoereikend bleken.

Over het geheel zijn de indexcijfers der groot- en kleinhandels-
prijzen tijdens de eerste maanden van 1948 verder gestegen.

Doch deze beweging, aanvankelijk nog sneller dan één Jaar te
voren, kwam tot staan en sloeg vervolgens om bij het einde van het
eerste semester voor de groothandelsprijzen en in October voor de
kleinhandelsprijzen. De ingetreden kentering blijkt nochtans tot dusver
geen duurzaam karakter te vertonen, want de gedeeltelijke prijsdalin-
gen, die tot dit resultaat hebben geleid, dragen een vrij locaal karakter
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en hun betekenis is verschillend naar gelang het betrokken product
of het stadium van zijn verwerking.

De landbouwprijzen werden het eerst en ook het sterkst getroffen.
De dalende beweging betrof aanvankelijk slechts de graangewassen en
het veevoeder. Zij hield aan in nauw verband met de koersinzinkingen
op de wereldmarkten en ging zich nog scherper aftekenen wegens de
overvloedige oogsten in het binnen- en buitenland. Pas later strekte
deze tendens zich uit tot de noteringen voor levend vee.

De industriële groothandelsprijzen gaven een meer verscheiden
verloop te zien. De omslag deed zich hier eerst later voor en de baisse-
beweging ging ook niet zo diep.

Reeds had er een vrij ernstige prijsdaling plaats in de textiel-
nijverheid en de diverse industrieën. Doch haar uitwerking in de ver-
schillende productiestadia en op de gezamenlijke curve der industriële
groothandelsprijzen, werd beperkt of gecompenseerd door de prijs-
stijging van een reeks producten die een belangrijk bestanddeel
uitmaken van de kostprijs.

De kleinhandel was bij het begin van het jaar nog aan een vrIJ
strenge regeling onderworpen. Voor talrijke artikelen waren nog
toelagen voorzien, waardoor de prijzen binnen engere grenzen dan die
van de groothandelsprijzen werden gehouden. Daar de kleinhandels-
prijzen bovendien minder beweeglijk zijn, was het normaal dat zij
slechts in bijkomstige mate door de inkrimping der groothandels-
prijzen voor levensmiddelen en textielgoederen werden beïnvloed. Hun
verloop werd immers hoofdzakelijk bepaald door de geleidelijke ver-
zwakking van de contrôle en de financiële tussenkomst van de Regering,
d.w.z. eensdeels, door wederinvoering van het régime van de normale
prijs voor een reeks artikelen en anderdeels door de geleidelijke
afschaffing van bijna alle tot dusver verleende toelagen.

Deze wijzigingen, evenals de geleidelijke opheffing van de rant-
soeneringsmaatregelen, hadden officiële verhogingen der nog geregle-<.
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Indexcijfers van de kleinhandelsprijzen,
opgemaakt door het. Ministerie van EconomischeZaken

(1936 - 1938 = 100)

menteerde prijzen alsme-
de spontane haussebewe-
gingen bij de vrije prijzen
tot gevolg; die bewegin-
gen waren van ongelijke
duur, doch aanvankelijk
vaak vrij belangrijk. Zij
waren er dan ook mede
oorzaak van, dat het alge-
meen indexcijfer der
kleinhandelsprijzen ver-
der een opgaande lijn
vertoonde, die pas bij het einde van het jaar werd onderbroken.

Maand
Algemeen Voedings- Andere
indexcijfer middelen producten

1948 Januari ...... 366 347 396
Februari ...... 387 380 399
Maart ......... 393 383 408
April ......... 396 387 414
Mei ............ 398 389 415
Juni ............ 397 387 415
Juli ............ 396 386 415
Augustus ... 400 393 414
September ... 403 399 413
October ...... 394 386 411
November ... 394 385 411
December ... 396 387 411

De inzinking die met October intrad, is zeer weifelend gebleven.
Zij blijkt tot dusver niet meer dan een eenvoudige tendens te zijn. De
stijging van Januari tot December is vrij belangrijk. Zij heeft vooral
betrekking op het indexcijfer der voedingsproducten, waarin de
stijging van de vleesprijzen een zeer grote rol speelde. Zij heeft nochtans
ook de prijzen van de niet eetbare producten beïnvloed, vermits deze
laatste in tegenstelling met vorig jaar, ten slotte ook waren verhoogd.

De stijging van de kosten van levensonderhoud moest uiteraard
een nieuwe aanpassing van de loonpolitiek met zich brengen.

De grondbeginselen dier politiek werden niet gewijzigd : de
coëfficienten en schalen van de bezoldigingen blijven verder algeheel
aande overheidscontrôle onderworpen. Ze mogen niet worden gewij-
zigd zonder de goedkeuring van de Minister van Arbeid en Sociale
Voorzorg, terwijl iedere stijging met een algemeen karakter, verboden
blijft. Nochtans hadden talrijke gedeeltelijke loon- en weddeverhogin-
gen plaats in de openbare en particuliere sector. Zij kwamen in nogal
ruime mate ten goede aan de werknemers der bedrijven waarin de
productie op een hoog peil gehandhaafd bleef, met name in de mijnen
en in de metaalnijverheid.
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Deze verhogingen zijn immers niet meer officieel beperkt tot de
lonen die beneden het van overheidswege vastgestelde minimum
liggen. Sinds Juli 1947 mogen ze ook, mits zekere voorwaarden, worden
toegepast op de bezoldigingen die, ofschoon zij dit minimum over-
treffen, als abnormaal kunnen worden beschouwd uit hoofde van de
bijzondere toestand der betrokken nijverheid.

Anderzijds werd het minimum dat door de wet van 20 Augus-
tus 1946 of fr 12 per uur voor de volwassen mannelijke ongeschoolden
en op fr 9 voor de volwassen vrouw was vastgesteld, tot resp. fr 13,50
en fr 10,50 verhoogd hij beslissing van de Nationale Arbeidsconferentie
van 10 Maart 1948. Bedoelde Conferentie werd bijeengeroepen naar
aanleiding van stakingsbewegingen waardoor de economische bedrij-
vigheid in Februari ten dele werd verlamd.

De belangrijkste practische resultaten waartoe de Conferentie
heeft geleid t.a.v. de lonen en geldelijke voordelen aan de werknemers
zijn de volgende : mogelijkheid tot wederaanpassing der lonen die .
beneden de nieuwe minima kwamen te liggen, een bijkomende maand
gezinstoeslag, dubbele verlofbezoldiging, aanpassing der ouderdoms-
pensioenen, verhoging van de werkloosheidsuitkeringen, opneming
van de compensatievergoeding in het loon door een verhoging van
fr 0,50 van het uurloon of fr 100 per maandwedde.

De gunstige ontwikkeling van de gezamenlijke buitenlandse
handel der Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, hield aan en
tekende zich nog scherper af in de loop van 1948.

Terwijl de aankopen in het buitenland t.o.v. één Jaar te voren
slechts in lichte mate toenamen, zijn deleveringen aan de buitenlandse
markten daarentegen belangrijk uitgebreid.

De maandelijkse invoer die naar de douanestatistieken gemiddeld
fr 7.130 millioen in 1947 bedroeg, steeg tot fr 7.253 millioen.

Het uitvoercijfer gaf evenwel een duidelijk stijgende lijn te zien.
Voor elk der twaalf beschouwde maanden overtrof de afzet in het
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buitenland het maandgemiddelde van het vorige Jaar, zegge
fr 5.138 millioen. Het gemiddelde voor het jaar 1948 lag aanzienlijk
hoger vermits het fr 6.159 millioen bereikte.

Bijzondere handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

Invoer Uitvoer Handels- Verhouding

balans uitvoer
Periode Gewicht Waarde Gewicht Waarde

(duizenden (millioenen (duizenden (millioenen
(millioenen invoer
franken) pCttonnen) franken) tonnen) franken)

1936·1938 Maandgereid. 2.868 2.019 1.912 1.859 - 160 92
1947 " 2.322 7.130 1.070 5.138 - 1.992 '12
1948(1 ) " 2.386 7.253 1.256 6.159 - 1.094 85
1948 Januari ............... 2.589 7.402 i.230 6.198 -1.204 84

Februari ............... 2.327 6.453 1.056 5.163 - 1.290 80
Maart .................. 2.765 8.258 1.162 5.781 - 2.477 '10
April .................. 2.486 7.328 1.405 6.500 - 828 89
Mei ..................... 2.359 7.236 1.177 5.695 - 1.541 '19
Juni ..................... 2.348 7.461 1.286 6.458 - 1.003 8'1
Juli ..................... 2.352 6.832 1.179 5.662 - 1.170 83
Augustus ............ 2.478 6.914 1.153 5.713 - 1.201 83
September ............ 2.332 7.369 1.334 6.396 -- 973 8'1
October ............... 1.742 7.259 1.307 fi.710 - 549 92
November ............ 2.299 6.720 1.356 6.433 - 287 96
December ............ 2.558 7.808 1.434 7.204 - 604 92

Totaal.. ....... 28.635 87.040 15.079 73.913 -13.127 85

(1) Voor 1948, voorlopige cijfers.

Dank zij die evolutie werd het tekort van de handelsbalans van
het ene jaar tot het andere belangrijk verminderd; berekend op grond
van de douanestatistieken, viel het van een maandgemiddelde van
fr 1.992 millioen tot fr 1.094 millioen.

De uitvoercoëfficient steeg dan ook in een niet te onderschatten
mate; hij verhoogde van een gemiddelde van 72 pCt in 1947 tot
85 pCt in 1948 en bedroeg in December 92 pCt, zegge het gemiddeld
peilover 1936-1938. Terwijl in de meeste landen het internationaal
handelsverkeer aan een vrij strenge reglementering onderworpen
bleef, streefde de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie er naar, de
vrijheidsgezinde politiek, omstreeks het midden van .1946 ingeluid,
verder uit te werken door uitbreiding van het stelsel der cc verklaring-
vergunning » tot een steeds groter aantal goederensoorten.

- 62-



Terwijl in 1947, 46,1 pCt van de gezamenlijke invoer en 16,5 pCt
van de gezamenlijke uitvoer onder het stelsel van de « verklaring-
vergunning » geschiedde, bereikten deze verhoudingen in 1948 resp.
ca. 55 pCt en 17 pCt. Aldus hebben thans meer dan de helft van de
invoer en nagenoeg één vijfde van de uitvoer zonder voorafgaande
vergunning plaats.

Aard van de buitenlandse handel der Belgisch·Luxemburgse Economische Unie
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

1936·1938 I 1947 I 1948(1)

(in pCt van de gezamenlijke waarde)

Invoer:

Voedingsmiddelen en levende dieren ............... 20 23 28
Ruwe stoffen en edele metalen .................. 57 41 41

Fabrikaten ................................................ 23 36 31

Uitvoer:

Voedingsmiddelen en levende dieren ............... 6 3 4,

Ruwe stoffen en edele metalen .................. 46 33 29
Fabrikaten ................................................ 48 64 67

(1) Eerste elf maanden.

Ten aanzien van de aard der verhandelde goederen verschilt de
structuur van onze buitenlandse handel nog steeds van de vóór-oorlogse
toestand; er deed zich evenwel een wijziging voor in de samenstelling
van de Belgische uitvoer : de leveringen van afgewerkte producten
stegen naar verhouding meer dan de gezamenlijke uitvoer.

Dit verschijnsel is niet zo verheugend als het op het eerste gezicht
moge blijken, want het betreft nagenoeg uitsluitend de metaal-
producten, terwijl de uitvoer van bepaalde andere afgewerkte pro-
ducten zoals schoenen, textielgoederen, glas- en spiegelglas, afneemt.

Deze uiteenlopende bewegingen zijn hoofdzakelijk toe te schrijven
aan de verweermaatregelen die door de meeste onzer cliënten werden
getroffen wegens hun betalingsmoeilijkheden; zij vonden hierin aan-
leiding om de bestellingen van de zogenaamde niet essentiële en in
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Belgische franken betaalbare producten sterk te besnoeien en hun
beschikbare koopkracht aan de aankoop van productiemiddelen en
uitrustingsgoederen in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
voor te behouden. De vraag naar deze producten liet dan ook niet af
op de meeste markten. Zo steeg het aandeel van de uitvoer van metalen
en metaalproducten in de gezamenlijke afzet in het buitenland van
ongeveer 33 pCt in 1936-1938 tot 41 pCt in 1947 en ca. 50 pCt in
1948; de leveringen van textielgoederen daarentegen vertegenwoordi-
gen nog slechts zowat Il pCt van de gezamenlijke uitvoer in 1948
tegen 15 pCt in 1947 en 12 pCt in 1936-1938.

Wegens de oninwisselbaarheid der valuta's kan elke verstoring
van het evenwicht in 's lands handelsbalans met een bepaald monetair
gebied, moeilijkheden veroorzaken die vóór de oorlog onbekend waren.
De indeling van de buitenlandse handel volgens de verschillende
monetaire gebieden is dan ook van groot belang. Daarom werd de
hierna volgende tabelopgemaakt.

Bijzondere handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
per monetair gebied

(millioenen franken)
Bron: Nationale Bank van België

Jaar 1947
Jaar 1948

(eerste elf maanden)
Monetair gebied

I U't I Handels- IInvoer Invoer U't I Handels-
1 voer balans 1 voer balans

Dollargebied (1) .............................. 28.530 7.161 -21.369 17.511 6.083 -11.428
waarvan de Verenigde Staten ...... .22.662 2.711 -19.951 14.257 8:951 -10.806

Gebied van de betalingsaccoorden :
a) met dubbele rekening ............... 41.979 44.542 + 2.563 38.775 42.303 + 3.528
waarvan Sterlinggebied ................ 14.279· 18.563 - 716 13.327 11.455 - 1.872

Frans gebied .................. 10.133 8.664 - 1.469 7.233 7.352 + 119
Nederlands gebied ............ 5.993 8.093 + 2.100 7.552 10.678 + 3.1fJ6
Skandinavische landen ...... 5.359 7.556 + 2.197 ' 6.009 6.243 + 234
Zwitserland .................. 3.445 4.558 + 1.113 3.318 4.080 + 762

b) met enkele rekening ............... 8.806 8.464 - 342 16.720 15.193 - 1.527
waarvan Duitsland (2) ............... 609 379 - 230 4.466 3.003 - 1.463

Italië ........................... 1.102 1.997 + 895 1.330 1.473 + 143
Argentinië ..................... 2.865 1.855 - 1.010 3.342 3.542 + 200

Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi ... 6.244 1.488 - 4.756 5.841 2.61;) - 3.222

Totaal.. ....... 85.559 61.655 -23.904 78.847 66.198 -12.649

(1) lncl. Canada.
(2) Handel met de verschillende zonen en met de bezettingslegers (excl. de Sovjetzone

tot Februari 1948).
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Nochtans mag bij een onderzoek van het verloop der handels-
stromingen van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie met elk
der grote monetaire gebieden niet uit het oog worden verloren, dat
de indeling dezer zonen voortdurend evolueert ingevolge de wijzi-
gingen aan de beschikkingen der valutareglementering.

Bij de interpretatie der gegevens van bovenstaande tabel dient in
herinnering gebracht, dat de cijfers betreffende de invoer en het tekort
op de handelsbalans beneden de werkelijkheid liggen wegens de
onderschatting door de douane van de waarde der gesubsidieerde
producten. In 1947 vertegenwoordigde het nadeligsaldo van de balans
met het dollargebied alleen reeds 90 pCt van het gezamenlijke handels-
tekort der Belgisch-Luxemburgse Economische Unie. Het jaar daarop
verminderde wel is waar het tekort met dit gebied, dank zij een daling
van de invoer daarvandaan, doch het vertegenwoordigt steeds dezelfde
verhouding in het totale tekort. De verzendingen uit de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie naar de Verenigde Staten zijn gewis
toegenomen, doch het valt te betreuren dat deze stijging meer dan
te niet gedaan werd door de daling van de uitvoer naar de andere
landen van het dollargebied.

Het handelsverkeer met de kolonie en de mandaatgebieden breidde
zich uit van het ene jaar tot het andere, inzonderheid bij de uitvoer.
Zulks had een inkrimping van het absolute tekort der handelsbalans
met Belgisch-Kongo ten gevolge.

Het handelsverkeer met al de andere landen van de wereld, die
III de tabelonder het hoofd « Gebied van de betalingsaccoorden »
zijn ondergebracht, sloot verder met een gunstig saldo, doch de
toestand is hier enigszins minder gunstig geworden : het deficit met
het sterlinggebied en Duitsland wordt groter zowel in absolute als in
relatieve betekenis, terwijl het overschot tegenover de Skandinavische
landen en Italië afbrokkelt. Deze bewegingen werden evenwel in
zekere mate goedgemaakt door een belangrijke stijging van het batig
saldo met Nederland en zijn overzeese gebieden, en wel van
£1'2.100 millioen in 1947 tot fr 3.126 millioen voor de eerste elf
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maanden van 1948. Het tekort tegenover Argentinië sloeg om 10

een boni.

Het tekort op de handelsbalans met het sterlinggebied werd meer
dan goedgemaakt door de overdracht van sterlingbedragen door
Belgisch-Kongo aan het Moederland, alsmede door kapitaalopbrengsten
en de betalingen vanwege derde landen.

Tegenover Duitsland werd het tekort hoofdzakelijk gedekt door
dienstprestaties en zekere dollarbetalingen.

De vermindering van het batig saldo der handelsbalans met de
gezamenlijke landen van het gebied der betalingsaccoorden is niet toe
te schrijven aan een absolute afneming van de afzet der Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie in deze landen : wel integendeel, hij
is er nog op vooruit gegaan) doch de invoer uit dit gebied nam in
sterkere mate toe. Deze ontwikkeling wijst trouwens op een gunstige
ommekeer in de buitenlandse handel, daar bijkomende aankopen in het
gebied van de betalingsaccoorden in de plaats traden van de abnormale
invoerstromingen uit het dollargebied.

Ondanks het gunstig verloop van de uitvoer der Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie naar het gebied der betalingsaccoor-
den, hebben de opmerkingen die hierboven werden gemaakt met
betrekking tot de afzetmoeilijkheden voor bepaalde Belgische bedrijfs-
takken op deze markten, niets van hun geldigheid ingeboet. Het staat
vast dat de onmiddellijke oorzaak dezer moeilijkheden gelegen is in
de geleidelijke uitputting der voorraden aan goud en sterke deviezen
in de betrokken landen; zij moeten immers krachtens de voorziene
clausules in de betalingsaccoorden, het saldo dat de wederzijds toege-
zegde eredieten te boven gaat in goud of in buitenlandse munt
vereffenen.

De vaak geuite vrees voor een werkelijke verslechtering van de
uitvoerhandel der Belgisch-Luxemburgse Economische Unie naar de
Europese landen in een nabije toekomst, is derhalve gegrond. Doch de
bedreiging van een hevige crisis is verzwakt, door de inwerkingtreding
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van het plan voor Amerikaanse hulpverlening aan Europa; de uitvoe-
ringsmodaliteiten van dit plan, die trekkingsrechten voorzien ten gunste
van de debiteurlanden als tegenwaarde voor de bedragen die als voor-
waardelijke hulp aan de crediteurlanden zijn toegezegd, vormen een
gunstige factor in de buitenlandse handel van de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie.

Het ziet er trouwens naar uit dat dank zij de opgedane ervaring,
de werking van het plan zal kunnen volmaakt worden en er in zijn
verdere toepassing beter zal gelet worden op de belangen van die
landen, die zoals het onze, reeds een eigen belangrijke bijdrage tot het
herstel leverden.

De handhaving van een gezonde toestand in deze landen is even
belangrijk als het herstel in de minder begunstigde.
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BEHEER

De algemene vergadering werd ter gewone zitting bijeengeroepen
op 23 Februari en 30 Augustus 1948.

Op de vergadering van Februari, werd voorzien in de mandaten
opengevallen ten gevolge van het overlijden van de heer regent
Charles de Lausnayen van de heer censor Ernest Jurion; de heren
Yvan Feyerick en Auguste Jadoul werden resp. tot regent en censor
verkozen.

De heren Paul Charles, Albert Dewandre en Eugène Van Rompa,
regenten, en de heren Victor Parein, Jules Cardijn en Léon Rigo,
censoren, wier mandaat in de loop van het volgende semester zou
eindigen, werden op de vergadering van Augustus herkozen onder
voorbehoud der wijzigingen die, in zake voorwaarden van verkies-
baarheid, konden gebracht worden aan de statuten van de Bank
krachtens de wet van 28 Juli 1948, houdende wijziging van de orga-
nieke wet van de Bank. Deze wet bepaalde onder artikel 4 dat de
mandaten der regenten en censoren zouden vervallen op de dag der
algemene vergadering der aandeelhouders, die zou moeten zorgen
voor de toekenning van deze mandaten overeenkomstig de. nieuwe
beschikkingen ..

De wijzigingen aan de statuten, die wij besproken hebben bij het
begin van ons verslag, werden door de aandeelhouders ter buiten-
gewone vergadering van 13 September 1948, goedgekeurd.

Behoudens de benoeming der directeuren die voortaan, op
voorstel van de Regentenraad, door de Koning benoemd worden, is
de verkiezing der regenten en censoren, zoals vroeger, toevertrouwd
aan de algemene vergadering der aandeelhouders. De candidaten voor
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de functies van regent worden nochtans voorgedragen op dubbele
lijsten volgens de modaliteiten vastgesteld bij koninklijk besluit van
5 October 1948. De censoren worden rechtstreeks verkozen op voor-
dracht van het beheer van de Bank.

De geest waarin deze beschikkingen werden toegepast, heeft aan
de verschillende directie-, beheer- en contrôleorganen toegelaten hun
opdracht zonder onderbreking voort te zetten.

Al de directeuren, regenten en censoren, die niet getroffen werden
door de nieuwe bepalingen inzake de leeftijdsgrens of onverenigbaar-
heid, werden in hun functies bevestigd.

Op voorstel van de Regentenraad werden de mandaten van de
heer vice-gouverneur Adolphe Baudewyns en van de heren directeuren
Pierre Berger, Jean Van Nieuwenhuyse, Franz De Voghel en
Hubert Ansiaux bij besluit van de Regent dd. 14 September 1948 voor
een termijn van zes jaar hernieuwd.

Werden door de algemene vergadering van 29 November 1948
tot regent herkozen : de heren Henri Deraedt, Albert Dewandre en
André Huyssens, onder de candidaten voorgesteld door de Minister
van Financiën, de heer Paul Charles, onder de personaliteiten voorge-
dragen door de financiële instellingen van openbaar nut, en de heren
Léon Bekaert, Yvan Feyerick en Emile Van Dievoet, wier namen
voorkwamen op de lijsten voorgedragen door de meest vooraanstaande
organisaties van de handel, de nijverheid en de landbouw. De verga-
dering duidde eveneens als regent aan de heer Raoul Miry, verkozen
onder de leidende personaliteiten der financiële instellingen van
openbaar nut, en de heren August Cool en Frans Versiehelen, op
voordracht van de meest vooraanstaande arbeidersorganisaties.

Op voordracht van het beheer der Bank werden de heren Victor
Parein, Jean Brat, Jules Cardijn, Fernand Duchêne, Auguste Jadoul
en Maurice Mogin, leden van het vorige College, alsmede de heren
Louis Leclerc, Nicolas Boost. en Louis Delvaux.. tot. censor gekozen,
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De algemene vergadering heeft zich eenparig aangesloten bij de
hulde die door de Gouverneur aan de uittredende leden van het
Directiecomité, de Regentenraad en het College der censoren werd
gebracht en wel in de volgende bewoordingen :

« Het mandaat van de heer Léopold Smeers, door de vergadering
van 3 November 1944 tot directeur benoemd, eindigde op 13 Sep-
tember jl., krachtens de wettelijke bepalingen betreffende de leeftijds-
grens.

» Wij moeten eveneens afscheid nemen van de heren regenten
Georges Laloux en Eugène Van Rompa en de heren censoren
Léon Rigo, Franz Loontjens en Julien Papart, wier candidatuur we
niet meer kunnen voordragen, gezien de nieuwe beschikkingen in zake
leeftijdsgrens of onverenigbaarheid.

» Het is onder grote waardering dat wij afscheid van de
heer Smeers hebben moeten nemen. Immers het. moge volstaan te
wijzen op zijn uitstekende medewerking ·aan onze Instelling waaraan
hij zijn grote ondervinding in overheidszaken ten dienste stelde die hij
verworven had gedurende een lange en schitterende loopbaan in
Staatsdienst.

» De heer Georges Laloux werd op 13 December 1926 tot regent
van de Bank benoemd. Hij was de ouderdomsdeken van de Algemene
raad. Het verheugt mij bijzonder bij deze gelegenheid hulde te kunnen
brengen aan de uitzonderlijke kwaliteiten waarvan de heer Laloux
steeds blijk heeft gegeven gedurende de twee-en-twintig jaar tijdens
dewelke hij actief aan de werkzaamheden van onze Raden heeft
deelgenomen.

» Een bijzonder woord van dank richt ik tevens tot de heer
Franz Loontjens welke op 26 Februari 1934 tot censor verkozen werd
en sedert 29 September 1937 met veel toewijding de functies van
secretaris van het College der censoren heeft waargenomen.
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» Het verheugde ons, na de bevrijding, de heer regent Van Rompa
en de heer censor Rigo zitting te zien nemen in ons midden, zomede,
in 1945, de heer censor Papart. Thans brengen" tot onze grote spijt,
de omstandigheden een einde aan hun kostbare medewerking waarop
het beheer van de Bank zozeer prijs stelde. »

In erkentelijkheid voor de uitzonderlijke diensten door de
heren Smeers, Laloux, Van Rompa, Rigo, Loontjens en Papart aan de
Nationale Bank van België bewezen, verleende de algemene vergadering,
bij eenparigheid, hun de eretitel van hun functies.
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PERSONEEL

Het beheer van de Bank houdt er aan hulde te brengen aan de
leden van het personeel van alle graad, die hun medewerking hebben
verleend.

Het arbeidsveld der Bank heeft zich, in de loop der laatste jaren,
aanzienlijk uitgebreid. Bij de verrichtingen die haar traditionele
opdracht vormen op gebied van crediet, uitgifte en kasdiensten,
kwamen, sedert het einde van de oorlog, het beheer van het Belgisch-
Luxemburgs Instituut voor de Wisselt de uitvoering van talrijke met
het buitenland gesloten betalings- en verrekeningsaccoorden, de deel-
neming aan verscheidene internationale onderhandelingen.

Niettegenstaande de grote omvang van deze nieuwe opdrachten,
groeide het wedde- en loontrekkend personeel bij Hoofdbestuur,
bijbanken en agentschappen met slechts 710 eenheden - op
31 December 1939, 1.577 eenheden; in 1945, 2.287. Dit aantal is
sedertdien niet vermeerderd.

Wij leggen gaarne nadruk op deze vaststelling daar ze getuigt
met hoeveel ijver en toewijding het personeel van alle graad zich van
zijn functies kwijt.

Het wederzijds vertrouwen en de bezorgdheid voor het algemeen
belang, waarvan de betrekkingen tussen de Directie van de Bank en de
Afvaardiging van het Personeel de stempel dragen,hebben toegelaten
de nieuwe aanpassing van het regime der wedden en lonen tot een
goed eind te brengen. De Directie streefde een dubbel doel na : de
geleverde arbeid rechtmatig bezoldigen, rekening gehouden met de
respectieve verantwoordelijkheid, en tevens elkeen de bestaansmid-
delen verschaffen in verhouding tot de kosten van levensonderhoud
en de gezinslasten.
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Bezorgd om de diensten onder te brengen in lokalen die aan de
eisen van een goede organisatie beantwoorden, had de Bank reeds
vóór de oorlog de studie van een programma van inrichting en uit-
breiding van haar gebouwen te Brussel ter hand genomen. De eerste
steen van de nieuwe gebouwen werd op 20 Januari 1948 gelegd. Het
beheer der Bank heeft het inzicht deze werken zo snel mogelijk voort
te zetten, opdat gans het personeel zonder verwijl van bevredigende
arbeidsvoorwaarden zou kunnen genieten.

In 1948 had de Bank het verlies te betreuren van verschillende
leden van het personeel, met name de heren Florent Bourdeau, Louis
De Knibbel', Jacques De Man, Henri Dumonceaux, Francis Gilman,
Mej. Isabelle Gooiis, de heren Armand Meuwis, Adelin Motquin,
Edouard Nieuwinckel, Leo Vanden Bemden, Antoine Vanhee, die bij
het hoofdbestuur werkzaam waren, en van de heer Petrus De Cauter,
die tot het personeel der ,hijbank Antwerpen behoorde.

De heren Lucien Laviolette, chef van de Rijkskas, Omer Asveld,
chef van de Invorderingskas, Gilbert Gondry, afdelingshoofd, en
Charles Randoux, agent van de Bank in de provincie, bereikten de
leeftijdsgrens. De Bank brengt graag hulde aan hun toegewijde mede-
werking. Werden eveneens op rust gesteld de heer Charles Berghen,
Mej. Maria Demulder, de heren Jules Duquenoy, Constant Gilles,
Nicolas Hourmant, Edouard Namèche, Emile Nicaise, Léon Piret en
Jean Van Assche, behorende tot het personeel van het Hoofdbestuur,
en de heren Moïse Bossut, Ferdinand Devilder, Edouard Geerinck,
Edouard Merlin, Emile Meulemans, Omer Montoisy, van de bijbank
Antwerpen en de agentschappen. Het beheer van de Bank wenst aan
allen nog vele gelukkige jaren.
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ONTLEDING VAN DE BALANS

EN VAN DE WINST- EN VERLIESRE.KENING

OVER HET BOEKJAAR 19~8

De stand en de presentatie van de rekeningen hebben, einde
boekjaar, diepgaande wijzigingen ondergaan.

Deze veranderingen zijn het gevolg van de toepassing der bepa-
lingen van de wetten van 28 Juli 1948 betreffende de wijziging van de
organieke wet en de sanering van de balans der Bank, van de overeen-
komst dd. 14 September 1948 tussen de Staat en de Bank gesloten,
van de verdeling van de rekening « Uitgestelde inventarisoperatiën »
en ten slotte, van de deelneming van België aan het Accoord van
Parijs dd. 16 October 1948.

Naar luid van artikel 1, § 13, van de wet van 28 Juli 1948
houdende wijziging van de organieke wet van de Bank, worden de
balans, de win st- en verliesrekening en de verdeling van de winst
voortaan per 31 Decembervan ieder jaar afgesloten, terwijl, dit
voorheen tweemaal 's jaars, per 25 Juni en 25 December, geschiedde.

De vergelijking van de activa- en van de passivarubrieken gaat
over de periode van 25 December 1947 tot 31 December 1948.

ACTIVA

De .goudvoorraad, gewaardeerd op basis Goudvoorraad

van de verkoopprijs van het goud, hetzij
fr. 49.318,0822 per kg, vertegenwoordigt per
31 December 1948 . fr. 27.333.965.142,07

waarvan,
III het buitenland
III ..België

. fr. 26.878.240.673,97

. fr. 455.724.468,10
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Geconsolideerde
vordering
op de Staat
(art. 3, § b,

va.n de wet
van 28 Juli 1948)

Hierna volgt de vergelijking met de cijfers van vorig jaar
31 December 1948 25 December 1947

Beschikbare goudvoorraad
fr.

Onbeschikbaar goudsaldo
na herwaardering van
de goudvoorraad (be-
sluitwet nr 5 dd. 1 Mei
1944) . fr.

27.333.965.142,07 15.540.498.193,16

10.493.184.884,77
fr. 27.333.965.142,07 26.033.683.077,93

Per 31 December 1948 zijn deze twee rubrieken samengebracht
op een enkele rekening « Goudvoorraad », tengevolge van de
aanwending van de passiefrekening « Schatkist : onbeschikbare
rekening wegens herwaardering (besluitwet n' 5 van 1 Mei 1944) »,
tot de gedeeltelijke delging van de schuld van de Staat tegenover de
Bank (zie commentaar volgende rubriek).

In uitvoering van de bepalingen van de wet van 28 Juli 1948
betreffende de sanering van de balans van de Nationale Bank van
België, gepubliceerd in het Belgisch Staafsblad van 29 Juli 1948,
werden de hiernavolgende schulden en vorderingen van de Schatkist
per 13 September 1948, 's avonds, gecompenseerd (t.w. onmiddellijk
na dat de algemene vergadering der aandeelhouders van 13 Septem-
ber 1948 de beslissingen had getroffen, aangaande de sanering van de
balans en de wijzigingen aan de statuten en na de goedkeuring van deze
wijzigingen door besluit van de Regent, van zelfde datum).

Deze oompensatie werd als volgt gedaan :

Op het actief :

1°) Certificaten A (eigen rekening
voor Onderlinge Hulpverlening)

2°) Certificaten C (soldijen der
legers)

en Dienst
. fr.

gea1lieerde
. fr. 1.032.451.000,-

48.967.399.000,-

Te transporteren: fr. 49.999.850.000,-
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Transport : fr. 49.999.850.000,-
3°) Andere vorderingen op

de Staat:
- Schatkistbon (over-

eenkomst van 17-
10-1930 bekrach-
tigd door de wet
van 27-12-1930) fr.

- Overheidsfondsen
(overeenkomst van
27-7-1932 gesloten
krachtens de wet
van 19-7-1932) . fr.

500.000.000,- -

550.000.000,- 1.050.000.000,-

4°) Deelneming in het Internationaal Muntfonds
(voorschot aan de Staat voor cessie van
goud) . . fr. 550.000.000,-

5°) Emissiebank te Brussel . fr. 64.597.062.357,96
fr. 116.196.912.357,96

Op het passief :

10
) Herwaardering van de

goudvoorraad (besluit-
wet n' 5 van 1 Mei
1944) . . fr. 10.493.184.884,77

2°) Besluitwet van 6-10-
1944 :
a) Biljetten over te

boeken op tijdelijk
onbeschikbare of
geblokkeerde reke-
ningen en niet aan-
gegeven oude bil-
jetten . . fr. 469.575.100,,-

Te transporteren : Ir, 10.962.759.984,77 116.196.912.357,96
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Transport : fr. 10.962.759.984,77 116.196.912.357,96
b) Voorlopig fonds in

afrekening op het
bedrag van de door
de Staat verworven
biljetten (art. 1, § 2
van besluitwet van
6-10-1944) . fr. 4.000.000.000,-

c) Speciale rekening
geopend krachtens
artikel 9 der wet
van 14-10-1945 . fr. 63.705.633.695,07

78.668.393.679,84
Overschot van de schulden van de Schatkist op

haar vorderingen . . fr. 37.528.518.678,12

In uitvoering van de beslissingen genomen door de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders op 13 September 1948,
werden de gedurende de oorlog verwezenlijkte winsten, zegge
fr. 263.937.055,90 afgestaan aan de Staat. Hiermede en tot beloop
van fr. 200.000.000,- werd door de Staat ingeschreven op de
verhoging van het kapitaal van de Bank, dat gebracht werd van
fr. 200.000.000,- op fr. 400.000.000,-.

Het overschot, fr. 63.937.055,90 werd afgetrokken van het saldo
van de schuld van de Staat, die aldus werd
teruggebracht op . . fr. 37.464.581.622,22

Ingevolge de beschikkingen van artikel 3, § b en c van de wet
van 28 Juli 1948 betreffende de sanering der balans van de Bank,
werd dit overschot als volgt onderverdeeld

Geconsolideerde vordering op de Staat. . fr. 35.000.000.000,-

Overheidseffecten (artikel 20 van de statuten -'-
Overeenkomst van 14 September 1948X

Schatkistcertificaten . fr. 2.465.000.000,-
Te transporteren : fr. 37.465.000.000,-
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Transport : fr.
min de som van . . . . fr.

die op het credit van de gewone rekening van .
de Schatkist gebracht werd.

37.465.000.000,-
418.377,78

37.464.581.622,22

Naar luid van artikel 3, b) § 2 van de wet van 28 Juli 1948
betreffende de sanering van de balans van de Bank, moeten op het
bedrag van de geconsolideerde vordering op de Staat, zegge
35 milliard frank, 5 milliard frank terugbetaald worden door middel
van het jaarlijks aandeel van de Staat in de winsten van de Bank.

Het aandeel van de Staat in de winsten van de Bank van
14 September tot 31 December 1948, beloopt fr. I1.B42.741,17, en
zal aangewend worden tot delging van de geconsolideerde vordering
op de Staat.

Om bij het lezen van de balans gemakkelijk de belangrijkheid te
vatten van de respectieve vorderingen en schulden welke voortvloeien
uit de tussen ons land en sommige vreemde landen gesloten betalings-
accoorden, heeft de Bank, van de gelegenheid, geboden door de wijzi-
ging van de stand van haar rekeningen tengevolge van de sanering
van haar balans en de wijziging van haar statuten, gebruik gemaakt om
dé rubrieken betreffende gezegde vorderingen en schulden ender een
meer passende vorm voor te stellen.

In de commentaar op de weekstaat van 16 September 1948
werden deze rubrieken als volgt naast elkaar gesteld.

Vroegere voorstelling.

Op het actief :

Buitenlandse deviezen
op zicht . . fr.
op termijn . fr.

Vorderingen in Belgische franken op het buiten-
land . . fr.

2.574.177.567,96
8.228.152.822,85

666.395.411,28
fr. 11.468.725.802,09
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Op het passief :

Banken in het buitenland. · fr.2.424.790.228,18

Nieuwe voorstelling.

Op het actief :

Vorderingen op het buitenland in het kader van
betalingsaccoorden :

a) in buitenlandse deviezen
b) in Belgische franken

Tegoed op het buitenland :
a) in buitenlandse deviezen
b) in Belgische franken

· fr. 10.377.119.129,84
· fr. 665.072.254,23

· fr. 425.211.260,97
· fr. 1.323.157,05

fr. 11.468.725.802,09

Op het passief:

Banken in het buitenland

1°) betalingsaccoorden

~) andere rekeningen

· fr. 500.139.663,02
· fr. 1.870.000.000,-

· fr. 54.650.565,16

fr. 2.424.790.228,18

De rubriek « Vorderingen op het buitenland in het kader van
betalingsaccoorden» vertoont, per 31 December 1948, volgende saldi:

a) in buitenlandsedeviezen
b) in Belgische franken

· fr. 11.167.250.212,28
· fr. 1.359.598.852,54

fr. 12.526.849.064,82

De vergelijking met de overeenstemmende bedragen op de balans
per 25 December 1947 vindt men na de commentaar op de rubriek
« Tegoed op het buitenland ».
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Op aanvraag van de Minister van Financiën, heeft de Bank
gezorgd voor de toepassing, voor rekening van de Staat, van het beta-
lings- en compensatie-accoord tussen de Europese landen dat op 16 Octo-
ber 1948 te Parijs getekend werd; om de uitvoering van de aanvan-
kelijke compensat.ies mogelijk te maken, heeft zij tevens aanvaard, de
trekkingsrechten vervroegd te mobiliseren ten belope van maximum
twee milliard frank. Dit bedrag werd geleidelijk gebruikt, doch moet,
door middel van ontvangsten in Belgische franken, voortkomend van
de aanwending der dollars die België langs de E.C.A. (European
Cooperation Administration) om ten deel zullen vallen als conditionele
hulpverlening, ten belope van minstens 50 % van deze ontvangsten en
ten laatste binnen de zes maanden, afgelost worden.

Op het debet van de rekening « Accoord voor multilaterale
compensatie - Belgische franken » werd het bedrag der. trekkings-
rechten gebracht waarover door de vreemde landen beschikt. werd in
afrekening op de mobilisatie van fr. 2 milliard; en op het credit,
buiten het bedrag van de door België aangewende trekkingsrechten,
de hierboven voorziene aflossingen.

Per 31 December 1948, is de stand van deze rekening

Totaal der vervroegd gemobiliseerde trekkings-
rechten . . fr. 2.000.000.000,-

Aflossingen, ten belope van 50 %, van de bedra-
gen in Belgische franken ontvangen als tegen-
waarde van de .dollars angewend voor invoer
van goederen binnen het kader van het
Marshallplan . fr. 842.035.843,75

Nog af te lossen bedrag . 1.157.964.156,25. fr.

Dit tegoed stemt overeen met de tegenwaarde van buitenlandse
deviezen op zicht, buiten betalingsaccoord, gedeponeerd bij correspon-
denten van de Bank in het buitenland, met de buitenlandse biljetten
in kas bij de Bank en vertegenwooordigt, bovendien, vorderingen in
Belgische franken op het buitenland.

Accoord
voor multilaterale
compensatie:
Belgische franken

Tegoed
op het buitenland



Het beloopt per 31 December 1948 :
a) Buitenlandse deviezen . fr.
b) Belgische franken. . fr.

1.221.804.455,15
3.091.324,65

fr. 1.224.895.779,80

De rubrieken « Vorderingen op het buitenland in het kader van
betalingsaccoorden » en « Tegoed op het buitenland» bedragen samen
per 31 December 1948 :

Vorderingen op het buitenland in het kader van
betalingsaccoorden . fr.

Tegoed op het buitenland . . fr.
fr.

12.526.849.064,82
1.224.895.779,80

13.751.744.844,62

Anders gegroepeerd beliepen deze tegoeden per 25 Decem-
ber 1947 :
Buitenlandse deviezen

op zicht.
op termijn

Vorderingen in Belgische franken op
het buitenland

. fr.

. fr.

. fr.

3.093.423.020,84
9.505.847.091,-

580.973.598,17
fr. 13.180.243.710,01

.
Ten opzichte van vorig jaar is dit een verhoging van

fr. 571.501.134,61, terwijl de vermeerdering tussen 25 December 1946
en 25 December 1947 fr. 6.882.951.269,14 beliep.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 28 Juli 1948
houdende wijziging van de besluitwet n' 5 van 1 Mei 1944 betreffende
de voorwaarden in zake aankoop en verkoop van goud en buitenlandse
munt, waarborgt de Staat de Bank tegen elk disagio of ander verlies,
dat deze laatste zou kunnen ondergaan bij de uitvoering van de met
het buitenland gesloten of nog te sluiten internationale betalings-,
wissel- of compensatie-accoorden, alsmede van de aceoorden gehuldigd
door de eindakte der financiële en monetaire conferentie van
Bretton-Woods, goedgekeurd bij de wet van 26 December 1945.
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In 't bijzonder, waarborgt de Staat de terugbetaling van elk open
crediet of voorschot in Belgische franken dat de Bank ten voordele
van een buitenlandse instelling, centrale bank of ander organisme zou
kunnen toestaan met het oog op de uitvoering en binnen de perken
van een internationaal belalingsaccoord. De uit voornoemde bepalingen
voortvloeiende waarborg dekt, wat de open eredieten en voorschotten
in Belgische franken betreft, benevens het huidig totaal der in Belgische
franken toegestane eredieten door de betalingsaccoorden voorzien, de
trekkingsrechten in Belgische franken door België toegekend krachtens
het Accoord van Parijs dd. 16 October 1948 in tegenwaarde van de
voorwaardelijke hulpverlening die ons land geniet in het kader van
het Marshall·Plan.

Krachtens de overeenkomst van 25 Februari 1947 tussen de Staat
en de Bank, vergoedt de Schatkist aan deze laatste een interest van
0,75 pCt 's jaars op de voorschotten die hem voor de hierboven
bepaalde doeleinden worden verleend. Het provenu van deze interest
is begrepen in de rubriek « Disconto, wissel, interosten en provisies »
die op het credit van de winst- en verliesrekening voorkomt.

De opbrengst van de beleggingen in buitenlandse schatkistbons,
alsmede het overschot der interesten betaald door en verschuldigd aan
de vreemde landen, komen daarentegen aan de Staat toe. De rekening
van de Schatkist werd voor deze ontvangsten gecrediteerd.

Het gaat hier om de tegenpost van « Crediteuren wegens termijn-
aankopen van deviezen en goud » op de passiefzijde.

De te ontvangen deviezen en goud vertegenwoordigen per
31 December 1948 . . fr. 1.654.096,30
tegen fr. 16.517.573,50 per 25 December 1947.

Deze rubriek heeft als tegenpost op de passiefzijde « Te leveren
deviezen en goud » en staat in de balans per 31 December 1948
voor. . fr. 1.725.392.355,50
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Handelspapier
op België

Voorschotten op
overheidsfondsen

Overheidseffecten
(art. 20 der
statuten,
overeenkomst van
14 September 1948)

Zij vertegenwoordigt de verbintenissen van diverse debiteuren
die termijnverrichtingen inbuitenlandse valuta ten belope van
fr. 1.306.578.802,35 en in goud ten belope van fr. 418.813.553,15
met de Bank gesloten hebben.

Per 25 December 1947 bedroeg deze post fr. 1.467.502.783,80.

Het geldt hier de portefeuille van het door de Bank gedisconteerd
en in België betaalbaar handelspapier.

Deze portefeuille bedraagt per
31 December 1948 .
tegen, per 25 December 1947 .

· fr.
· fr.

5.170.922.919,83
2.906.388.618,72

Het papier uitgegeven door instellingen waarvan de verbinte-
nissen door de Staat gewaarborgd zijn en de overheidseffecten op
korte termijn door de Belgische Staat uitgegeven en gedisconteerd
overeenkomstig artikel 17, 3°, van de statuten, welke per 25 Decem-
ber 1947 onder de rubriek « Papier op België » geboekt stonden,
komen, per 31 December 1948, voor onder « Overheidseffecten
(artikel 20 der st!ltuten, overeenkomst van 14 September 1948) ».

De voorschotten op overheidsfondsen gedaan overeenkomstig de
bepalingenvan artikel 27, 8° der statuten, bedragen, per 31 Decem-
ber 1948 . . fr. 694.967.995,50

Per 25 December 1947 beliepen zij · fr. 1.052.057.355,05

De compensatie van de schulden en de vorderingen van de
Schatkist op 13 September 1947 - zie blz. 76 van dit verslag
saldeerde met fr. 2.465.000.000,- schatkistcertificaten.

Artikel 1, § 3, litt. a) van de wet van 28 Juli 1948 houdende
wijziging van de organieke wet van de Bank, preciseert dat tot nadere
bepaling, het bedrag van de door de Bank gehouden portefeuille ten
gevolge de overeenkomstig artikel Il, 3° en 9°, gedane verrichtingen,
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de hoogtegrens niet mag overschrijden welke zal worden vastgesteld
bij overeenkomsten gesloten tussen de Minister van Financiën en de
Bank, na eensluidend advies van de Regentenraad, en dat deze over-
eenkomsten door de Ministerraad zullen worden goedgekeurd en
binnen acht dagen in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Op 14 September 1948 werd tussen de Staat en de Bank een
overeenkomst gesloten.De tekst werd in het Belgisch Staatsblad van
18 September 1948 bekendgemaakt (zie bijlage n' 7).

Naar luid hiervan, mag het bedrag van de portefeuille door de
Bank behouden ten gevolge van de overeenkomstig artikel Il, 3" en 90

van haar organieke wet (artikel 17, 30 en 90 van de statuten) gedane
verrichtingen niet hoger gaan dan tien milliard frank.

Per 31 December 1948 begrijpt deze portefeuille

a) Schatkistcertificaten . fr.

b) Papier uitgegeven door instellingen waar-
van de verbintenissen door de Staat
gewaarborgd zijn . fr .

4.728.000.000,-

c) Andere overheidseffecten

3.545.805.453,47

. fr. 111.500.000,-
---~------

fr. 8.385.305.453,47

De door de Bank aan de openbare Schatkist binnen het bestek van
deze overeenkomst toegestane voorschotten worden afgerekend tegen
de discontovoet van de Bank voor de in een bank gedomicilieerde
accepten, behal~e wat betreft de som van fr. 2.465.000.000,- gedeelte
van de schuld van de Staat tegenover de Bank, dat, per 13 Septem-
ber 1948, het geconsolideerd bedrag te boven ging - waarop,
krachtens de beschikkingen van artikel 3 van de overeenkomst van
14 September 1948, de bepalingen van artikel 33 van de organieke
wet betreffende de vergoeding van 0,25 pCt 's jaars aan de Bank
toegekend en berekend op het gedeelte van de omloop overeenkomend
mei de voorschotten aan de Staat, van toepassing is.
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Deel- en pasmunt

Tegoed
bij de Postchèque-
en girodienst

Bijzondere
voorschotten
voor deelneming
In het
Internationaal
Muntfonds

De interest op het bedrag der rubriek « Schatkistcertificaten »

boven fr. 2.465.000.000,- is begrepen in de rubriek « Disconto,
wissel, interesten en provisies» op het credit van de winst- en verlies-
rekening.

De deel- en pasmunt wordt als volgt onderverdeeld :
31 December 1948 25 December 1947

Zilvergeld . 6.854,40
176.419.075,21
386.968.575,-
563.394.504,61

6.854,40
118.526.501,68
654.454.055,-
772.987.411,08

. fr.
Pasmunt . fr.
Coupures der Thesaurie. fr.

Totaal. . fr.

Het tegoed van de Bank bij de Postchèque- en girodienst,
rekening A, beliep :

per 25 December 1947
per 31 December 1948

472.805,69
683.609,52

. fr.

. fr.

Het saldo van de rekening B beloopt, per 31 December 1948,
fr. 1.469.000.000,-; het geldt hier het tegoed van een buitenlandse
circulatiebank dat in postchèquerekening geplaatst werd, krachtens een
overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Regering van het
land van "de betrokken circulaticbank. Wegens deze plaatsing werd de
rekening op de passiefzijde « Banken in het buitenland, betalings-
aceoorden » gesplitst, waar de rubriek b) de tegenpost er van vormt.

Het voorschot goud, aanvankelijk fr. 2.464.310.756,25, dat gelei-
delijk door de Schatkist werd terugbetaald en in de balans per
25 December 1947 nog slechts voor fr. 550.000.000,- te boek stond,
maakte een bestanddeel uit van de compensatie, per 13 September 1948
(zie blz. 77), tussen de schulden en de vorderingen van de Schatkist.

De andere rekeningen van deze rubriek waarover het verslag van
vorig jaar de nodige uitleg heeft verstrekt, ondergingen geen wijziging.
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31 December 1948 25 December 1947

a) aan de Belgische Rege-
ring, in Belgische fran-
ken . 986.118.750,- 986.118.750,-

b) aan de Luxemburgse
Regering, in Luxem-
burgse franken 43.827.500,- 43.827.500,-

De overheidsfondsen en andere krachtens artikels 18 en 21 van
de statuten verworven effecten beliepen
per 31 December 1948
per 25 December 1947

865.232.379,08
636.693.497,91

. fr.

. fr.

De vermeerdering spruit voort uit de krachtens artikel 21 der
statuten gedane belegging in nationale overheidsfondsen van het
provenu der verhoging van het kapitaal, de reserves en de afschrij-
vingsrekeningen.

Deze rubriek staat per 31 December 1948
geboekt voor. . fr.
tegen . fr.
per 25 December 1947.

Zijbestaat o.m. uit te incasseren waarden (chèques, coupons,
losbare stukken, heruitrustingsbons ), de tegenwaarde van valuta door
derden verschuldigd, bedragen van derden te ontvangen ten gevolge
van verrichtingen op effecten, aanmaak van biljetten en drukwerken,
alsook post- en fiscale zegels.

108.269.259,41
118.744.028,20

De waarde van de gronden en gebouwen staat in de balans per
31 December 1948, te hoek voor. . fr. 188.501.018,79
tegen . fr. 146.004.500,-
per 25 December 1947.

De verhoging met fr. 42.496.518,79, stemt overeen met de uit-
gaven, einde 1948, gedaan voor uitbreiding van het bankgebouw te
Brussel.
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Waarden
van de
Pensioenkas
van het Personeel

Afgeschreven
en te verzilveren
waarden

Het materieel en de meubelen, volledig afgeschreven, komen enkel
nog « pro memorie » voor.

Deze rubriek, waarvan de tegenwaarde op de passiefzijde voor-
komt onder het hoofd « Pensioenkas van het Personeel » staat op de
balans per 31 December 1948 ingeschreven
voor. . fr.
tegen, per 25 December 1947 .

397.196.898,33
273.358.757,07. fr.

De vermeerdering met fr. 123.838.141,26 wordt verklaard als
volgt:

Buiten de gewone toelage van de Bank en de bijdrage van het
personeel, werd een huitengewone toelage van fr. 91.000.000,- in
de Pensioenkas van het Personeel gestort bij de verdeling van de
rekening « Uitgestelde inventarisoperatiën », gedaan krachtens de
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering der aandeel-
houders dd. 13 September 1948 en de bepalingen yan artikels 38 en 69
van de vóór deze datum vigerende statuten. Voor het tweede halfjaar
van 1948 werd een hedrag van fr. 13.000.000,- ten zelfden titel
gestort.

Deze stortingen hebben gediend tot gedeeltelijke dekking van het
tamelijk. hoge verschil tussen de bestaande tegoeden van de Pensioen-
kas en haar verbintenissen, verrrieerderd tengevolge van de gevoelige
weddeverhoging sedert de bevrijding toegestaan aan de leden van het
Personeel.

De Bank zal trachten dit verschil aan te zuiveren door, in de mate
van het mogelijke, vóór de afsluiting van de balans en overeenkomstig
artikel 36 van haar statuten, gematigde afnemingen te doen ten gunste
van de Pensioenkas van het Personeel, om derwijze binnen enkele
jaren het evenwicht van de Kas te kunnen herstellen.

Onder deze rubriek zijn « pro memorie » de waarden opgenomen
die, wegens de onzekerheid omtrent de datum en de mogelijkheid van
hun verzilvering, niet als tegenwaarde van de verbintenissen op zicht
yan de Bank kunnen worden aangewend.
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Per 31 December 1948 zijn de overgangsrekeningen van de actief-
zijde als volgt samengesteld :

a) Interestenprorata te ontvangen op beleg-
gingen en rekeningen geopend krachtens
betalingsaccoorden . . fr.

b) Interestenprorata te ontvangen op andere
rekeningen ' . fr.

e) Interesten prorata op overheidsfondsen ver-
worven krachtens de statuten. . fr.

d) Voorraden voor aanmaak van biljetten en
drukwerken, voor de refter van het personeel
en voor het economaat ~ . fr.

e) Ministerie van Landsverdediging: terugvorde-
ring van tijdens de bezetting door geheime
formaties weggenomen kasgelden . . fr.

Totaal. . fr.

28.015.468,45

330.247,65

23.113.820,60

10.393'.221,41

2.243.400,-
64.096.158,11

Deze laatste rekening heeft haar tegenwaarde III de overgangs-
rekeningen van de passiefzijde.
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PASSIVA

Bankbiljetten
in omloop

Het bedrag van de biljetten der Bank in omloop, uitgegeven na
de muntsanering uitgevoerd krachtens de besluitwet van 6 Octo-
ber 1944, beloopt per 31 December 1948. . fr. 84.860.863.700,-

Per 25 December 1947 bedroeg deze
omloop . fr. 78.343.204.700,-

Deze bedragen zijn, per coupure, als volgt onderverdeeld :

31 December 1948 25 December 1947

fr. 1.000 62.942.414.000 61.175.521.000
fr. 500 12.747.304.500 10.592.447.500
fr. 100 9.171.145.200 6.575.236.200

Totaal · fr. 84.860.863.700 78.343.204.700

Rekening· De rekening-courantsaldi en diversen zijn als volgt onderver-
courantsaldi

deeld :en diversen
31 December 1948 25 December 1947

Schatkist, gewone rekening
fr. 44.504.033,24 26.976.656,33

Schatkist, rekeningen
Accoord voor Eco no-
mische Samenwerking fr. 645.304.813,10

Internationaal Muntfonds .
Rekening Belgische

franken · fr. 992.470.527,63 1.018.429.337,14
Rekening Luxemburgse

franken . · fr. 43.841.370,05 43.841.370,05

Instellingen door bijzondere
wet beheerd en openbare
machten . · fr. 1.735.915.273,14 263.654.181,73

Te transperteren : fr. 3.462.036.017,16 1.352.901.545,25
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Transport : fr.

Banken in België. · fr.

Banken in het buitenland:
10) Betalingsaccoor~en

a)
b)

2") Andere rekeningen
Particulieren . . fr.
Geallieerde legers.
Te betalen waarden

· fr.

· fr.

fr.

3.462.036.017,16

2.300.584.002,58

600.051.034,64
1.469.000.000,-

81.954.659,74
478.609.038,52

4.025.999,97
798.575.579,51

9.194.836.332,12

1.352.901.545,25

1.067.429.009,14

2.330.574.969,02

702.941.241,92
52.151.889,26

443.888.176,05

5.949.886.830,64

Deze opsommmg dient nader omschreven betreffende drie
punten:

I") Schatkist (rekeninqen Accoord voor Economische Samenwerking).

Al de verrichtingen met de E.C.A., in het kader van het Marshall-
plan gedaan, zijn geboekt in de rekeningen die genoemde rubriek
vormen.

Deze omvat drie onder-rekeningen:

a) De rekening « Toe te wijzen bedragen»; zij wordt gecredi-
teerd naar mate de incasseringen van Belgische franken welke overeen-
stemmen met de door de E.C.A. gedane betalingen in dollars.

Op deze wachtrekening worden leningen, niet-voorwaardelijke
giften en voorwaardelijke giften ingeschreven. Zij wordt geregeld
omgeslagen overeenkomstig de onderrichtingen van de Schatkist.

Per 31 December 1948 vertoonde deze rekening volgende stand :

Tegenwaarde van ontvangen bedragen
Omgeslagen bedragen

Nog om te slaan saldo

· fr.

· fr.

· fr.
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b) De « speciale rekening» geopend krachtens artikel 4 van het
Accoord voor Economische Samenwerking, dat op 2 Juli 1948 tussen
België en de Verenigde Staten van Amerika getekend werd. Op deze
rekening wordt enkel de tegenwaarde van de niet-voorwaardelijke
giften gestort.

Tengevolge van de verdelingen waarvan sprake onder a) staat
deze rekening, per 31 December 1948, credit
met . fr. 124.908.375,-

c) De rekening « Beschikbare trekkingsrechten », waarin de
beweging in de trekkingsrechten voortspruitende uit het te Parijs
op 16 October 1948 getekend Accoord, wordt opgetekend.

Enerzijds werd deze rekening gespijsd door middel van opne-
mingen op de vervroegde mobilisatie van twee milliard frank, waar-
van hiervoren spraak; anderzijds ontving zij de bedragen toegekend
ten titel van voorwaardelijke hulpverlening welke voortvloeit uit de
omslag van de wachtrekening.

Het aldus aangelegd tegoed diende om de trekkingsrechten te
honoreren, welke ons land moest nakomen sedert de in werkingtreding
van vorengenoemd Accoord.

Per 31 December 1948, kan de beweging als volgt worden
samengevat :
Provisie aangelegd door middel van de ver-

vroegde mobilisatie van de trekkingsrechten fr.

Toekenning door transferten van de rekening
« Toe te wijzen bedragen » . . fr. ----------

2.000.000.000,-

842.035.843,75
2.842.035.843,75

Opnemingen wegens trekkingsrechten. .fr. 2.501.936.665,-
Beschikbaar bedrag, per 31 December 1948, voor

regeling van latere trekkingsrechten . . fr. 340.099.178,75
De drie saldi samen vormen het totaal van de rubriek, zegge

fr. 645.304.813,10.
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2°) Banken in het buitenland.
De samenstelling van deze rubriek vindt men blz. 80 en 86.

3°) Te betalen waarden.
Het bedrag 'onder de rubriek « Te betalen waarden » vertegen-

woordigt het geheel der verbintenissen van de Bank, andere dan deze
geboekt in rekening-courant, O.m. : bankassignaties, verplaatste
chèques, betaalmandaten, dividenden, tegenwaarde van valuta ver-
schuldigd aan derden na ontvangst van documenten of ingevolge aan-
kopenvan deviezen, te betalen taxes, betalingen te doen aan de
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, hangende creditberichten,
lopende verrichtingen die later het voorwerp zullen uitmaken van
betalingen of inschrijvingen op het credit der rekeningen-courant.

De onmiddellijk opvraagbare verbintenissen zijn samengesteld uit
het totaal van de bankbiljetten in omloop en de rekening-courantsaldi
en diversen.

Per 31 December 1948 beliepen zij fr. 94.055.700.032,12 tegen
fr. 84.293.091.530,64, per 25 December 1947.

De tijdelijk onbeschikbare rekeningen, in de boeken van de Bank
.geopend overeenkomstig het ministerieel besluit van 5 December 1945,
genomen in uitvoering van de wet van 14 October 1945, staan in de
balans per 25 December 1948 geboekt
voor
Per 25 December 1947 bedroegen zij .

· fr.
· fr.

9.343.798,35
56.417.788,85

De vermindering van het saldo dezer rekeningen is in hoofdzaak
te wijten aan transforten naar de Postchèque- en Girodienst.

Deze rubriek was in de balansper 25 Decem-
ber 1947 geboekt voor. .... fr.
en staat op de balans per 31 December 1948

1.661.011.178,55

voor · fr. 2.039.737.204,53
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der onmiddellijk
opvraagbare
verbintenissen

Tijdelijk
onbeschikbare
rekeningen

Te leveren
deviezen en goud



Crediteuren
wegens
termijnaankopen
van deviezen
en goud

Pensioenkas
van het Personeel

Overgangs-
rekeningen
van de passiefzijde

De rekening « Debiteuren wegens termijnverkopen van deviezen
en goud », die er de tegenwaarde van is, staat op de actiefzijde slechts
voor. . fr. 1.725.392~355,50

Het verschil vertegenwoordigt contante verbintenissen in buiten-
landse munt tegenover derden en aan derden verschuldigde deviezen,
geblokkeerd ingevolge buitenlandse wetgevingen in zake valuta.

Deze rubriek staat op de balans per 31 December 1948 geboekt
voor . . fr. .1.654.096,30

De tegenwaarde ervan vindt men op de actiefzijde onder het hoofd
« Te ontvangen deviezen en goud ».

Deze rekening vormt de tegenpost der waarden van de Pensioenkas
van het Personeel op de actiefzijde. Zij vertegenwoordigt, per
31 December 1948 . . fr. 397.196.898,33
tegen, per 25 December 1947 . . fr. 273:358.757,07

Per 31 December 1948 waren de overgangsrekeningen van de
passiefzijde, de volgende :.

a) Interestenprorata te betalen op rekeningen
geopend krachtens betalingsaccoorden. . fr. 3.168.421,40

b) Herdisconto van de beleggingen gedaan
krachtens betalingsaccoorden . fr.

e) Herdisconto van de portefeuille wissels en

37.288.501,55

schatkistcertificaten 55.631.073,20

25.492,25

. fr.

d) Voorschotten gestort door derden . fr.

e) Kasmiddelen gedurende de bezetting wegge-
ilomen door geheime formaties, en te recupe-
reren . fr. 2.243.400,-

---------------
Te transporteren : fr. 98.356.888,40
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Transport : fr.

f) Fiscale voorziening, aangelegd langs het debet
van de win st- en verliesrekening :
op 25 December 1938 . fr. 1.000.000,-
op 25 Juni 1947 . fr. 30.000.000,-
op 25 December 1947 . fr. 50.000.000,-
op 25 Juni 1948 . fr. 50.000.000,-
op 31 December 1948 . fr. 50.000.000,-

98.356.888,40

181.000.000,-
Deze voorziening is bestemd voor de betaling

van de bedrijfsbelasting en de nationale crisis-
belasting betreffende de winsten over de boek-
jaren 1940 tot en met 1948.

g) Provisie voor onkosten van aankoop, verkoop
en verzending van goud . . fr. 25.493.393,84

h) Provisie voor uitbreiding van het gebouw van
de Bank, te Brussel, aangelegd langs het debet
van de winst- en verliesrekening:

op 25 Dec. 1947. fr. 43.000.000,-
op 25 Juni 1948. fr. 65.000.000,-
op 31 Dec. 1948. fr. 60.000.000,- 168.000.000,-

Afnemingen door overschrij-
ving op het credit van de winst- en
verliesrekening:
op 25 Juni 1948. fr. 20.244.331,41
op 31 Dec. 1948. fr. 22.252.187,38 42.496.518,79 125.503.481,21

Totaal. . fr. 430.353.763,45
De rekening e) heeft haar tegenpost in de overgangsrekeningen

van de actiefzijde.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der Kapitaal

aandeelhouders van 13 September 1948, werd het kapitaal van de
Bank van fr. 200.000.000 op fr. 400.000.000 gebracht.
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Reservefonds

Uitgestelde
Inventaris-
operatiën

..

Het-is verdeeld in 400.000 aaandelen, op naam of aan toonder,
van fr. 1.000 elk, waarvan 200.000 door de Staat werden ingeschreven
a pari van de nominale waarde; deze laatste zijn nominatief en
onoverdraagbaar.

Het reservefonds, voorzien bij artikel 14 van de statuten van de
Bank, begrijpt volgende rubrieken :

31 ])ecernber 1948 25 December 1947

Statutairereserve . 173.043'.140,88. fr. 142.233.745,42
Voorzieningsfonds en
afschrijvingsrekeningen . fr.

fr.
336.975.270,66
510.018.411,54

294.478.751,87
436.712.497,29

De vermeerdering spruit voort uit' het aandeel in de rekening
« Uitgestelde inventarisoperatiën » dat, overeenkomstig de statuten,
het Reservefonds toekwam, alsmede uit dé afschrijving der uitgaven
betreffende de uitbreiding van het bankgebouw te Brussel.

Krachtens de beslissingen van de algemene vergadering der
aandeelhouders van 13 September 1948, werd het deel in het reserve-
fonds dat bij het verstrijken van het emissierecht van de Bank, de
Staat prioriteitshalve toekomt, van 3/5 tot 1/5 teruggebracht.

Deze rekening, waarin al de saldi van de. winst- en verlies-
rekeningen van 26 December 1939 tot 25 Juni 1'948 samengebracht
werden, kon worden verdeeld, ten gevolge van de beslissingen door
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
13 September 1948 getroffen.

Het bedrag van dezerekening in de laatst gepubliceerde balans,
t.w.per 25 Juni 1948, beliep fr. 745.490.715,18. Het werd als volgt
verdeeld:

fr. 263.937.055,90 afstand aan de Staat der gedurende de
oorlog verwezenlijkte winsten waarvan
fr. 200.000.000 aangewend werden voor
de verhoging van het kapitaal.

fr. 263.937.055,90 Te transporteren
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fr. 263.937.055,90
fr. 91.000.000,-

fr. 197.000.000,-
fr. 30.160.283,54
fr. 132.583.980,28

Transport

buitengewone toelage aan de Pensioenkas van
het Personeel.

dividenden aan de aandeelhouders.
aandeel van het personeel.
deel verschuldigd aan de Staat, overgeschreven

op de rekening-courant van de Schatkist
art. 38, 3° a) van de statuten).

fr. 30.809.395,46 deelovergeschreven naar het Reservefonds.

fr. 745.490.715,18

Het detail van deze verdeling per boekjaar, alsmede de inlichtingen
betreffende de betaling van de sedert 1940 onbetaald gebleven coupons,
vindt men in bijlage n' 6 van dit verslag.

Het batig saldo van de winst- en verliesrekening, hetzij de netto- Te verdelen winst

winst, te verdelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 38 der
statuten, beloopt fr. 64.232.836,77.
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ORDEREKENINGEN

Zijn geboekt in deze rubriek de waarden -
handelspapier, buitenlandse munten, enz. - door
rekening-couranthouders of buitenlandse corres-
pondenten ter incassering afgegeven . fr.

Deze rekening omvat de import-credieten,
door de Bank geopend aan parastatale instellin-
gen en aan Belgische ondernemingen, alsmede
export-eredieten geopend door bemiddeling van
buitenlandse circulatiebanken. . fr.

Tegoed in het buitenland van de Belgisch-
Luxemburgse Verrekeningsdienst uit hoofde van
de vóór 10 Mei 1940 gesloten accoorden, in de
verrichtingen derwelke de Bank alleen als kassier
handelde . fr.

De diverse bewaarnemingen ZIJn samen-
gesteld uit :

Onderpanden van de voorschotrekeningen op
Belgische overheidsfondsen

fr. 9.589.644.315,-

Waarborgen gegeven door
discontocedenten . . fr. 20.518.777,50------------------

Te transporteren : Ir. 9.610.163.092,50
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122.822.526,53

1.048.138.699,76

56.382.884,68

Te inkasseren
waarden

Geopende
documentaire
credieten

Belgisch-
Luxemburgse
Verrekenings
dienst

Diverse
bewaarnemingen



Diverse ontvangen
borgtochten

Borgtochten
verleend
ten gunste
van het Personeel

Rugtekening
van cert111caten
in U.S.A.-dollars
voor rekening
van de Schatkist

Transport : fr. 9.610.163.092,50

Obligaties van de Muntsane-
ringslening . . fr. 68.306.829,54

Internationaal Muntfonds fr. 7.729.650.000,-

Internat.ionale Bank voor
Wederopbouwen Econo-
mische Ontwikkeling. fr. l.672.263.612,50

Andere bewaarnemingen fr. 19.287.257.014,46
fr. 38.367.640.549,-

Statutaire en reglementaire borgtochten van
het Beheer, de Discontokantoren en het perso-
neel . . fr.

Borgtochten door de Bank verleend aan
sommige Discontokantoren, uit hoofde van
leningen door de Algemene Spaar- en Lijfrente-
kas aan leden van het personeel van de Bank
toegestaan om hun huis te bouwen of te
kopen . fr.

Voorwaardelijke verbintenis van de Bank,
voortspruitende uit de endossering aan toonder
van de Schatkistcertificaten in U.S.A.-dollars en
aan Amerikaanse banken gecedeerd, bij de uit-
gifte, in Maart 1948, van de Lening op halflange
termijn van de Schatkist, groot $ 50.000.000,-.

Tegenwaarde à 43,96 van de nog in omloop
zijnde certificaten . fr.
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73.299.689,-

15.917.177,55

l.978.200.000,-



Portefeuille en allerlei tegoed. · fr. 20.000.000,- Schatkist

Diverse waarden waarvan de Staat eigenaar is :

Gewone aandelen van de
N.M.B.S. . fr.

Deelhebbende obligatiën
van de N.M.B.S. . . fr.

Annuïteiten onderschreven
door de Kolonie van Bel-
'gisch Congo . fr.

Schatkistbons van de Rege-
ring van het Groothertog-
dom Luxemburg (Bel-
gisch-Luxemburgs
accoord)' . fr.

Diverse waarden. . fr.

1.000.000.000,-

638.305.187,-

1.189.126.255,61

1.625.001.300,-
834.103.505,50

fr. 5.286.536.248,11

Diverse waarden door de Staat ln bewaring
genomen:

Waarden door derden gede-
poneerd . . fr. 3.575.300.116,24

Dienst van de ingeschreven
schuld . fr. 14.872.538.200,-

Deposito- en Consignatie-
kas . fr. 30.906.300.741,12

Als borgstelling gedepo-
neerde waarden . fr. 1.128.752.104,40

fr.50.482.891.161,76

· fr. 2.722.942.197,50Af te leveren waarden .

Ingetrokken effecten

Fonds voor Delging van de Staatsschuld

· fr. 81.124.200,-

· fr. 6.167.829.070,-
Te transporteren : fr. 64.761.322.877,37
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Rentenfonds,
gedeponeerde
effecten

Algemene Spaar-
en Lijfrentekas

Transport fr. 64.761.322.877,37

Muntfonds :

Overheidsfondsen . fr. 2.148.249.910,-
Totaal. . fr. 66.909.572.787,37

Per 31 December 1948 door de Bank in
bewaring genomen waarden, toebehorende aan
het Rentenfonds, opgericht krachtens de besluit-
wet van 18 Mei 1945 . . fr. 4.641.424.328,-

her
a) Voorlopige beleggingen per
1948 .
b) Beleende fondsen .

31 Decem-
. fr.
. fr.

2.965.234.639,71
33.110.315)--

c) Neergelegde waarborgen . fr. 28.172.458,-
------------------

Totaal. . fr. 3.026.517.412,71
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WIN ST- EN VERLIESRE.KENING
CREDIT

Omschrijving
Totaal

(franken)
1Bt. halfjaar

(franken)
2de halfj aar
(franken)

1. Disconto, wissel, interesten
en provisies 224.741.990,42 232.976.295,- 457.718.285,42

2. Provenu der overheidsfondsen
cn andere effecten verwor-
ven krachtens de statuten 14.105.479,64 16.383.506,80 30.488.986,44

3. Rechten op beuraarneminqen,
courtages en huur der brand-
kasten 5.280.232,48 4.706.755,85 9.986.988,33

4. Geïnd op afgeschreven en te
verzilveren waarden 105.977,20 75.569,10 181.546,30

5. Geldelijke verplichtingen en
vergoedingen van de Staat:

a) Ristorno van het zegel-
recht op de biljetten.
omloop (koninklijk besluit
dd. 24 Augustus 1939,
art. 34) 47.808.539,03 49.654.120,32 97.462.659,35

b) Vergoeding van 0,25 pCt
's jaars op de Staatsschuld
(koninklijk besluit dd.
24 Augustus 1939, art. 33) 62.66-0.485,58 55.319.003,08 117.979.488,66

c) Vergoeding van 0,10 pCt
's jaars op het bedrag der
kleine coupures uitgegeven
voor rekening van de
Schatkist (overeenkomst
van 18 Maart 1946) ...... 1.910.281,62 1.997.592,57 3.907.874,19

O. Overschrijvingen van de over-
gangsrekeningen van dil
passiefzijde :

a) Voor onkosten op aankoop,
verkoop en verzending van
goud 39.546.580,58 6.605.319,33 46.151.899,91

0) Voor uitbreiding van het
gebouw van de Bank te
Brussel........................ 20.244.331,41 22.252.187,38 42.496.518,79

Totaal van de creditzijde 416.403.897,96 389.970.349,43 806.374.247,39
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DEBET

Omschrijving
Totaal

(franken)
1ste halfj aar

(franken)
2de halfj aar
(franken)

1. Algemene onkosten .

Zij vertegenwoordigen de
gezamenlijke algemene
onkosten (onder aftrek van
alle recuperaties) van het
Hoofdbestu ur, de 3 bij-
banken en de 40 agent-
schappen, in 1948).

2. Onkosten voor verzending
van goud ..

3. Toelage aan de Pensioenkas
van het Personeel .

a) Gewone bijdrage van de
Bank tot de vestiging van
rustpensioenen, weduwen-
en wezenrenten .

b) Buitengewone toelage ...

4. Afschrijving gebouwen, mate-
rieel en meubelen:

a) A£schrijving van de kosten
der werken aan de oude
gebouwen, en van de aan-
koop van materieel en
meubelen ..

b) Afschrijving van de kosten
voor uitbreiding van het
gebouw van de Bank, te
Brussel .

92.424.010,57

39.546.580,58

7.450.000,-

13.000.000,-

1.989.140,75

20.244.331,41

6.605.319,33 . 46.151.899,91

7.750.000,- 15.200.000,-

13.000.000,-26.000.000,-

89.584.363,67

12.532.170,07

22.252.187,38

182.008.374,24

14.521.310,82

42.496.518,79

5. Geldelijke verplichtingen
tegenover de Staat :

a) Provenu der discontover-
richtingen en voorschotten
op overheids£ondsen,
boven de 3 X pCt 7.336.607,04 4.687.967,41 12.024.574,45

b) Zegelrecht op de biljetten-
omloop 57.050.044,- 59.325.504,80 116.375.548,80

Te transporteren 239.Q"=0.714,35 215.737.512,66 4,54.778.227,01
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Omschrijving
Totaal

(franken)
1ste halfj aar

(franken)
2de halfj aar
(franken)

Transport . 215.737.512,66

7. Uitgestelde inventaris-opera-
iiën. . .. . . * 62.363.183,61

Batig saldo van de Winst-
en Verliesrekening over-
geboekt naar vorengenoemde
rekening, tot dat de verde- 126.596.020,38
ring op de Emissiebank te
Brussel zal geregeld zijn.

8. Te verdelen netto-winst ...... 64.232.836.77

6. Overschrijvingen naar de over-
gangsrekeningen van de
passiefzijde voor:

a) Fiscale voorziening

b) Provisie voor uitbreiding
van het gebouw, te
Brussel .

Totaal van de debetzijde 416.403.897,96 389.970.349,43 1806.374.247,39

239.040.714,35

50.000.000,-

65.000.000,--

454.778.227,01

50.000.000,- 100.000.000,-

60.000.000,- 125.000.000,-

* Onder aftrek van fr. 13.000.000,overgeschreven naar de Pensioenkas van het Personeel, als buiten-
gewone toelage (zie blz. 104, sub 3 b). Het totaal bedrag, zegge fr. 75.363.183,61werd verdeeld zoals
opgegeven in bijlage nr 6 (eerste halfjaar van 1948).
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SPLITSING VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVER HET 2d
• HALFJAAR VAN 1948

Artikel 94 van de statuten van de Bank bepaalt : « voor de periode
van 25 Juni 1948 tot de datum waarop de Staat zijn deelneming
in het kapitaal zalonderschreven hebben » (de onderschrijving heeft
op 13 September 1948 plaats gehad) « zal een tussentijdse win st- en
verliesrekening opgesteld worden; de bepalingen van artikel 38 der
vroegere statuten zullen op het saldo van deze rekening van toepassing
zijn, bij de verdeling van de winst, verwezenlijkt per 31 Decem-
ber 1948 ».

In de hierna volgende tabellen is de winst -en verliesrekening over
het 2de semester van 1948 in drie kolommen ingedeeld : de eerste heeft
betrekking op een periode van 80 dagen, van 26 Juni tot 13 Septem-
ber 1948, de tweede op een periode van 109 dagen, van 14 September
tot 31 December 1948, de derde op het totaal van de twee perioden,
zegge 189 dagen.

Daar het bedrag der algemene onkosten slechts aan het einde van
het boekjaar gekend was en het beloop van de buitengewone toelage
aan de Pensioenkas van het Personeel, alsmede dat der afschrijvingen
op gebouwen, materieel en meubelen en der overschrijvingen naar de
overgangsrekeningen van de passiefzijde voor fiscale voorziening en
voor provisie voor uitbreiding van het gebouw van de Bank, te Brussel,
slechts einde boekjaar konden bepaald worden, moesten, om de bepa-
lingen van artikel 94 der statuten na te leven, de bedragen betreffende
beide tussentijdse perioden, derwijze worden berekend, dat zij respec-
tievelijk 80/18gen en 109/18gen der totale bedragen die in de laatste
kolom voorkomen, vertegenwoordigen.
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OREDIT

van van
26 Juni 14 September Totaal

Omschrijving
tot tot voor het halfjaar

13 September 1948 31 December 1948

1. Disconto, wissel, intereeten
(franken) (franken) (franken)

en provisie .. . . . . . . .. . .. . .. . . . . . 109.354.979,73 123.621.315,27 232.976.295,-
2. Provenu der ouerheidejondeen. 6.248.849,55 10.134.657,25 16.383.506,80
3. Rechten op beuraarneminqesi

courtages en huur der brand-
kasten ........................... 1.823.376,44 2.883.379,41 4.706.755,85

4. Geïnd op afgeschreven en te
verzilveren waarden ......... 65.000,- 10.569,10 75.569.10

5. Geldelijke verplichtingen en
»erqoedinqen. van de Staat:

a) Ristorno van het zegel-
recht op de biljetten-
omloop (K.B. dd. 24-8-39,
art. 34) . .................... 21.365.908,92 28.288.211,40 49.654.120,32

b) Vergoeding van 0,25 pCt
's jaars op de Staatsschuld
(K.B. dd. 24-8-39, art. 33) 27.320.489,82 27.998.513,26 55.319.003,08

c) Vergoeding van 0,10 pCt
's jaars op het bedrag der
kleinecoupures uitgegeven

voor rekening van de
Schatkist (overeenkomst
van 18-3-1946) ............ 846.765,86 1.150.826,71 1.997.592,57

6. Overschrijving van de over-
gangs1'e keningen van de
passiefzijde :

a) Voor onkosten op aan-
koop, verkoop en verzen-
ding van goud ............... -- 6.605.319,33 6.605.319,33

b) Voor uitbreiding van het
gebouw van de Bank, te
Brussel ..................... - 22.252.187,38 22.252.187,38

Totaal 167.025.370,32 222.944.979,11 389.970.349,43
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DEBET

van van
26 Juni 14 September Totaa!

Omschrijving
tot tot voor het halfjaar

13 September 1948 31 ])ecember 1948

(franken) (franken) (franken)

1. Algemene onkosten ............ 37.919.307,38 51.665.056,29 89.584.363,67

2. Onkosten voor verzending
van goud ........................ - 6.605.319,33 6.605.319,33

3. Toelage aan de Pensioenkas
van het Pereoneet ............ 8.783.068,78 11.966.931,22 20.750.000,-

4. Afsohrijving gebouwen, mate-
rieei en meubelen:

a) Oude gebouwen, materieel
en meubelen ............... 5.304.622,25 7.227.547,82 12.532.170,07

b) Nieuwe gebouwen ......... - 22.252.187,38 22.252.187,38

5. Geldelijke v er-plie h ting e It

tegenover de Staat :

a) Provenu der discontover-
richtingen en voorschotten
op overheidsfondsen,
boven de 3 X pCt ......... 2.401.347,68 2.286.619,73 4.687.967,41

b) Zegelrecht op de biljetten-
omloop ..................... 25.468.015,57 33.857.489,23 59.325.504,80

6. Oversohrijvingen naar de over-
gang8rekeningen van de
pas8iefzijde, voor :

a) Fiscale voorziening ...... 21.164.021,17 28.835.978,83 50.000.000,-

b) Provisie voor uitbreiding
van het gebouw van de
Bank, te Brussel ......... 25.396.825,39 34.603.174,61 60.000.000,·-

Totaal 126.437.208,22 199.300.304,44 325.737.512,66

RECAPITULATIE

Credit .............................. fr. 167.025.370,32 222.944.979,11 389.970.349,43
Debet .............................. fr. 126.41'17.20822 199.300.304,44 325.737.512,66

Te verdelen netto-winst ...... fr. 40.588.162,10 23.644.674,67 64.232.836,77
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VERDELING VAN DE NETTO-WINST

Art. 38 der statuten

van van
26 Juni 14 September

tot tot
13 September 1948 31 December 1948

Totaal

1. Aan de aandeelhouders : een

eerste dividend van 6 % op
het nominaal kapitaal (één
semester à 3 %) .

2. Van het overschot, hetzij :

Voor de lste periode :

fr. 38.048.482,10

Voor de 2dc periode :

fr. 16.724.034,67

a) 10 % aan de reserve

b) 6 % aan het personeel

8 % aan het personeel

3. Van het oversc hot, hetzij :

Voor de 1ste periode :

fr. 31.960.724,97

Voor de 2de periode :

fr. 13.713.708,43

a) aan het Rijk : 3/ 5den

1/5de ••••••

b) Aan de aandeelhouders,

een tweede dividend .

c) Het saldo aan de reserve

Totaal van de te verdelen netto-
winst

(franken)

2.539.680,-

3.804.848,21

2.282.908,92

19.176.434,98

12.760.320,-

23.969,99

40.588.162,10

- l09bîs -

(franken)

6.920.640,-

1.672.403,47

(franken)

9.460.320,-

5.477.251,68

I 3.620.831,69
1.337.922,77 )

2.742.741,17

10.879.360,-

91.607,26

23.644.674,67

21.919.176,15

23.639.680,-

115.577,25

64.232.836,77





VERDELING VAN DE NETTO-WINST
OVER HET 2de HALFJAAR VAN 19~8

Daar de resultaten over het eerste halfjaar van 1948 over-
geschreven geweest zijn naar de rekening « Uitgestelde inventaris-
operatiën », waarvan de verdeling in het Staatsblad van 15 Septem-
ber 1948 gepubliceerd werd, hebben de te verdelen winsten alleen
betrekking op de periode van 26 Juni tot 31 December 1948.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 94 van de statuten,
geschiedt deze verdeling als volgt:

a) volgens de bepalingen van artikel 38 van de vroegere statuten,
wat betreft de winsten verwezenlijkt gedurende de periode van
26 Juni tot 13 September 1948;

b) volgens de bepalingen van artikel 38 van de huidige statuten,
wat betreft de winsten verwezenlijkt gedurende de periode van
14 September tot 31 December 1948.

Artikel 38 der statuten : Vroegere Huidige
De netto winst, die in de balans voorkomt, wordt als volgt statuten statuten

verdeeld :

1°) aan de aandeelhouders, een eerste dividend van 6 pCt op
het nominaal kapitaal ................................................... 6 % 6 %

2°) van het overschot :
aan de reserve ......................................................... 10 % 10 %
aan het personeel of aan instellingen opgericht te zijnen

voordele .................................................................. 6 % 8 %
3°) van het overschot :

aan het Rijk ................................................................. S/5den 1/5de

aan de aandeelhouders, een tweede dividend ..................... 2dè dividend 2de dividend
het saldo aan het Reservefonds ....................................... Saldo Saldo
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DIVIDEND TOEGEiKEND VOOR HET 2dc HALFJAAR VAN 1948
AAN EL'K AANDEEL VAN FR. 1.000,-

Eerste bruto dividend · fr. 30,-
Tweede bruto dividend . · fr. 91,-
Totaal bruto dividend · fr. 121,-
Mobiliënbelasting · fr. 36,30
Netto-dividend · fr. 84,70

Dit dividend is betaalbaar 1 Maart 1949 op vertoon van coupon
n' 147 gehecht aan de nieuwe aandelen die van 17 Januari 1949 af
kunnen bekomen worden in ruil van de oude aandelen.

De twee netto-dividenden voor het jaar 1948 belopen bijgevolg

Eerste halfjaar van 1948 .
Tweede halfjaar van 1948
Totaal dividend voor 1948

netto fr. 84,-
netto fr. 84,70

------------------
netto fr. 168,70

De Reçentenraad, De Gouverneur,

Adolphe BAUDEWYNS, Vice-gouverneur,
Pierre BERGER,
Jean VAN NIEUWENHUYSE,
Franz DE VOGHEL,
Hubert ANSIAUX,
Paul CHARLES,
Henri DERAEDT,
André HUYSSENS,
Léon-A. BEKAERT,
Albert DEW ANDRE,
Emile VAN DIEVOET,
Yvan FEYERICK,
Raoul 1-IIRY,
August COOL,
Frans VERSICHELEN.

Maurice FRERE.
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Balansen

Winst= en Verliesrekeningen

Orderekeningen



ACTIVA BALANS PERë

Goudvoorraad
Onbeschikbaar goudsaldo na herwaardering van de goudvoorraad (besluitwet

n" 5 dd. 1 Mei 1944)

Totaal van de goudvoorraad.

Buitenlandse deviezen ~ op zicht
i op termijn

Fr. 16.758.504.262,76'

10.493.184.884,77.

27.25l.689.147,53
2.812.320.677,87
9.190.331.369,88

9.543.645,25
360.161.972,44

4.572.199.600,65.,

2.994.000.000,-
388.250.000,-'
835.543.155,90
330.198.887,32,

1.769.841,93

550.000.000,-
986.118.750,-

43.827.500,-

48.288.399,000,:-
1.032.451.000,-

500.000.000,-

550.000.000,-
636.504.548,32
283.561. 797,78

1.281.588.727,45
166.248.831,41 '
68.833.724,83

p.m.
45.938.970,53

103.179.481.149,09

64.597.062.357,96

167.776.543.507,05 r-

Te ontvangen deviezen
Vorderingen in Belgische franken op het buitenland

l Handelspapier

P. BI'" Uitgegeven door instellingen waarvan de verbintenissenapler op e gle .,door de Staat gewaarborgd ZIJn
Overheidseffecten

Voorschotten op overheidsfondsen
Deel- en pasmunt .
Tegoed op de post chèque- en girodienst .
Deelneming in het Internationaal Muntfonds :

Voorechotien. aan de Staat:
Voor cessie van goud
In Belgische franken

Vooreehoi aan het Groothertogdom Luxemburg :
In Luxemburgse franken .

Vorderingen op de Staat :
Schatkisiceriijicaten. verworven in uitvoering van ooereenkomeien qesloien.

krachtene de be8luitwet van 10 Mei 1940 :
Certificaten A (eigen rekening en Dienst van Onderlinge Hulpver-

lening)
Certificaten C (soldijen der Geallieerde Legers)

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

wet van 27 December 1930
Overheidsfondsen : Overeenkomst van 27 Juli 1932 gesloten krachtens

de wet van 19 Juli 1932 .
Overheidsfondsen en andere effecten verworven krachtens de statuten .
Waarden van de Pensioenkas van het Personeel
Debiteuren wegens termijnverkopen van deviezen en goud .
Gebouwen, materieel en meubelen
Te innen waarden .
Afgeschreven en te verzilveren waarden
Overgangsrekeningen

Emissiebank te Brussel.

Totaal van de activa.
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Ri2 5 JUN I 1 9 " 8

Bankbiljetten in omloop
Rekeningen-courantsaldi en diversen

Schatkist
Internationaal Muntfonds

Rekening Belgische franken
Rekening Luxemburgse franken

Organismen door bijzondere wet beheerd
Banken in België .
Banken in het Buitenland
Particulieren .
Geallieerde legers .
Te betalenwaarden

Fr. 7.664.137,38

992.493.536,13
43.841.370,05

258.355.752,24
657.969.816,58

3.852.455.963,74
598.731.155,04

9.021.781,45
673.111.060,88

)
Totaal der verbintenissen op zicht.

Tijdelijk onbeschlkbare rekeningen
Te leveren deviezen en goud .
Schatkist : Onbeschikbare rekening wegens herwaardering (besluitwet n" 5

dd. 1 Mei 1944)
Kapitaal.
Reservefonds :

a) Statutaire reserve
b) Voorzieningsfonds en afschrijvingsrekening

Pensioenkas van het Personeel
Crediteuren wegens termijnaankopen van deviezen
Uitgestelde inventarisoperatiën :

van het Iste semester 1940
van 26 Juni 1940 tot 25 December 1944 .
sedert 26 December 1944

46.951.627,-
263.937.055,90
434.602.032,28

Overgangsrekeningen

Besluitwet van 6 October 1944 :
Biljetten over te boeken op tijdelijk onbeschikbare of geblokkeerde rekeningen

en niet aangegeven oude biljetten .

Schatkist:
onbeschikbare

rekeningen

Voorlopig fonds in afrekening op het bedrag van de door de
Staat verworven biljetten ingevolge art. 1, § 2, van besluit-
wet van 6 October 1944

Speciale rekening geopend krachtens art. 9 der wet van
14 October 1945 .

Totaal van de passiva.

PASSIVA

Fr. 78.564.186.100,-

7.093.644.573,49

85.657.830.673,49

26.504.970,92
1.372.108.159,78

10.493.184.884,77
200.000.ÛOO,-

142.233.745,42
314.723.083,28

283.561. 797,78
9.543.645,25

745.490.715,18

352.862.574,54

99.598.044.250,41

482.074.481,30

4.000.000.000,-

63.696.424.775,34

167.776.543.507,05:'"
'"T" ----------------------------------------------------------------------~-- J
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Algemene onkosten
Onkosten op verzending 'van goud
Toelage aan de Pensioenkas van het Personeel
Afschrijvingen op gebouwen, materieel en meubelen
Afschrijving op nieuwe gebouwen .
Geldelijke verplichtingen tegenover de Staat :

a) Provenu der discontoverrichtingen en voor-
schotten op overheidsfondsen boven de 3 Yz %.

b) Zegelrecht op de biljettenomloop

DEBET

Fr. 7.336.607,04
57.050.044,-

WINST- EN VERLIESRE E
Fr. 92 ..424.010,57 ~

39.546.580,58 ,
7.450.000,-
1.989.140,75 ,

20.244.331,41

64.386.651,04
Overschrijving naar de overgangsrekeningen van het passief voor :

a) fiscale voorziening
b) provisie voor uitbreiding van de gebouwen van de Bank te Brussel .

Uitgestelde inventarisoperatiën

50.000.000,-
65.000.000,-
75.363.183,61 •

416.403.897,96L- ~ ~'--

ORDEREKENINGE~ Pl

Te inkasseren waarden
Geopende documentaire kredieten
Belgisch-Luxemburgse Verrekeningsdienst. - Compensatiereke-

ningen in het buitenl. (Vereffening toevertrouwd a/h. Belç-Lu»:
Instituut voor de Wissel - Besluitwet dd. 25-2-1947). ,

Diverse bewaarnemingen :
Onderpand vld voorschotrekeningen op Belg. overheidsfondsell
Waarborgen verleend door disconto-cedenten
Obligaties van de Muntsaneringslening
Internationaal Muntfonds
Internationale B ank voor Wederopbouw en Economische

ontwikkeling
Andere bewaarnemingen i

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

Diverse ontvangen borgtochten ,
Borgtochten verleend ten gunste van het Personeel.
Rugtekening van certificaten in U.S.A.-dollars voor rekening van de

Schatkist
Schatkist:

Portefeuille en allerlei tegoed
Diverse waarden toebehorend aan de Staat:

Gewone aandelen N.M.B.S.
Deelhebbende obligaties N.M.B.S.

jl!

Annuïteiten onderschr. door de Kolonie van Belg. Congo,
Schatkistbons van de Luxernb. Regering (Belg.-Lux. akk.)
Diverse waarden . I

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

Overheidsfondsen

; .

Rentenfonds : gedeponeerde effecten .
Algemene' Spaar- en Lijfrentekas :

Voorlopige beleggingen
Beleende fondsen
Neergelegde waarborgen

"

~--------------------------------------------~~
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I ENING PER 25 JUNI 1948
Disconto, wissel, intresten en provisies .
Provenu d"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 de Staat :

a) Ristorno van zegelrecht op de biljettenomloop (koninklijk besluit dd.
24 Augustus Hl39, art. 34)

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

c) Vergoeding van 0,10 % 's jaars op het bedrag der kleine coupures uitge-
geven voor rekening van de Schatkist (Overeenkomst van 18 Maart 1946)

Overschrijving van de rekening « Provisie voor onkosten op aankoop, verkoop en
verzending van goud )} .

Overschrijving van de rekening « Provisie voor uitbreiding van de gebouwen van
de Bank te Brussel )}

CREDIT

Fr. 224.741.990,42
14.105.479,64
5.280.232,48

105.977,20

47.808.539,03

62.660.485,58

1.910.281,62

39.546.580,58

20.244.331,41

416.403.897,96

~PER 25 JUNI 1948

Fr. 44.485.704,68
1.731.821.158,02

,.
"

, 60.467.713,56

~ 9.396.744.987,50
51.330.048,67. · · . 313.355.768,56

· · 7.829.650.000,-
I

1.672.263.612,50
i · 14.820.737.794,45

34.084.082.211,68
, 68.074.889,-

13.842.192,30
3

· '. 2.198.000.000,-

20.000.000,-

1.000.000.000,-

"
638.305.187,-

1.205.653.212,71
) 1.625.001.300,-

830.869.091,-
5.299.828.790,71

I
4.324.807.193,76

" 13.920.825.100,-
31.280.726.221,07

.
1.059.118.899,90

50.585.477.414,73,
5.610.873.690,-

· 568.139.480,-
6.237.519,250,-

2.134.024.610,-
70.455.863.235,44

5.042.842.127,50

3.050:557.855,91
34.593.785,-

I 27.043.608,-
I 3.112.195.248,91
,
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ACTIVA

Goudvoorraad

Geconsolideerde vordering op de Staat (art. 3, § b van de wet van 28 Juli 1948).

Vorderingen op het buitenland in het kader van betalingsaccoorden:
a) in buitenlandss deviezen .

b) in BeIgische franken

Accoord voor multilaterale compensatie : Bfr.

Tegoed op het buitenland \ a) in buitenlandse deviezen
lb) in Belgische franken

Te ontvangen deviezen en goud .

Debiteuren wegens termijnverkopen van deviezen en goud .

Handelspapier op België

Voorschotten op overheidsfondsen .

Overheidseffecten (art. 20 der statuten. Overeenkomst van 14 September 1948)
a) schatkistcertificaten .

b) papier uitgegeven door instellingen waarvan de verbintenissen door de
Staat gewaarborgd zijn

c) andere overheidseffecten

Deel- en pasmunt .

l rekening ATegoed bij de Dienst der Postchecks
rekening B

Bijzondere voorschotten voor deelneming in het Internationaal Muntfonds
a) aan de Belgische Regering, in Belgische franken

b) aan de Luxemburgse Regering, in Luxemburgse franken .

Overheidsfondsen (art. 18 en 21 der statuten)

Te innen waarden .

Gebouwen, materieel en meubelen

Waarden van de Pensioenkas van het Personeel

Afgeschreven en te verzilveren waarden

Overgangsrekeningen

Totaal van de activa.
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31 DECEMBER 194i8

I

Bankbiljetten in omloop

Rekeningen-courant en diversen :

)

gewone rekening . . . .
Schatkist He~eningen ~ccoord voor Economische

Samenwerkmg . . . .

Iriternationaal Muntfonds :
Rekening Belgische franken
Rekening Luxemburgse franken

Organismen door bijzondere wet beheerd en openbare
besturen .

Banken in België

Banken in het buitenland :

10
) betalingsaccoorden j : ~

2°) andere rekeningen

Particulieren .

Geallieerde legers

Te betalen waarden

Fr. 44.504.033,24

645.304.81R,10

992.4 70.527,63

43.841.370,05

1.735.915.27R,14

2.300.584.002,58

600.051.034,64

1.469.000.000,-

81.954.659,74

478.609.038,52

4.025.900,97

798.575.579,51

Totaal der verbintenissen op zicht.

Tijdelijk onbeschikbare rekeningen

Te leveren deviezen en goud .

Crediteuren wegens termijnaankopen van deviezen en goud

Pensioenkas van het Personeel

Overgangsrekeningen

Kapitaal.

Reservefonds :

a) Statutaire reserve
b) Voorzieningsfonds en afschrijvingsrekening

Te verdelen netto-winst .

Totaal van de passiva.
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PASSIVA

Fr. 84.860.863.700,-

9.194.836.332,12

94.055.700.032,12

9.343.798,35

2.039.737.204,53

1.654.096,30

397.196.898,33

430.353.763,45

400.000.000,-

173.043.140,88

336.975.270,66

64.232.836.77

97.908.237.041,39



DEBET
WINST- EN VERLIESRE'KENING

Algemene onkosten
Onkosten op verzending van goud .
Toelage aan de Pensioenkas van het Personeel
Afschrijvingen op gebouwen, materieel en meubelen
Afschrijvingen op nieuwe gebouwen
Geldelijke verplichtingen tegenover de Staat :

a) Provenu der disconto- en voorschotverrichtingen boven de 3 Yz %
b) Zegelrecht op de biljettenomloop

Overschrijving naar de overgangsrekeningen van het passief voor :
a) fiscale voorziening
b) provisie voor uitbreiding van het gebouw van de Bank te Brussel .

Te verdelen netto-winst .

Fr. 89.584.363,67
6.605.319,33

20.750.000,-
12.532.170,07
22.252.187,38

4.687.967,41
59.325.504,80

~:
64.013.4 72,21 I

50.000.000,-
60.000.000,-
64.232.836,77

389.970.349,43

ORDEREKENINGEN

Te inkasseren waarden
Geopende documentaire kredieten
Belgisch-Luxemburgse Verrekeningsdienst. Compensatiereke-

ningen in het buitenl. (Vereffening toevertrouwd a i h, Belg.-Lux.
Instituut voor de Wissel - Besluitwet dd. 25-2-1947) .

Diverse bewaarnemingen :
Onderpand v! d voorschotrekeningen op Belg. overheidsfondsen.
Waarborgen verleend door disconto-cedenten
Obligaties van de Muntsaneringslening
Internationaal Muntfonds .
Internationale Bank voor vVederopbov.w en Economische

Ontwikkeling
Andere bewaarnemingen

Diverse ontvangen borgtochten .
Borgtochten verleend ten gunste van het Personeel .
Rugtekening van certificaten in U.S.A.-dollars voor rekening van de

Schatkist
Schatkist:

Portefeuille en allerlei tegoed
Diverse waarden toebehorend aan de Staat:

Gewone aandelen N.M.B.S.
Deelhebbende obligaties N.M.B.S.
Annuïteiten onderschr. door de Kolonie van Belg. Congo
Hchatkistbons van de Luxernb. Regering (Belg.-Lux. acc.).
Diverse waarden .

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

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

Overheidsfondsen

Rentenfonds : gedeponeerde effecten
Algemene Spaar- en Lijfrentekas :

Voorlopige beleggingen
Beleende fondsen
Neergelegde waarborgen
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PER 31 DECEMBER 19lJi8 CREDIT

Disconto, wissel, intresten en provisies .
Provenu de 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 de Staat :

a) Ristorno van het zegelrecht op de 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 0,10 % 's jaars op het bedrag der kleine coupures uitge-
geven voor rekening van de Schatkist (Overeenkomst van 18 Maart 1946)

Overschrijving van de rekening ({ Provisie voor onkosten op aankoop, verkoop
en verzending van goud »

Overschrijving van de rekening ({Provisie voor uitbreiding van het gebouw van
de Bank te Brussel»

Fr. 232.976.295,-
16.383.506,80
4.706.755,85

75.569,10

49.654.120,32

55.319.003,08

l.997.592,57

6.605.319,33

22.252.187,38

389.970.349,43

PER 31 DECEMBER 19lJi8
.,----------------------------------------------------~

9.589.644.315,-
20.518.777,50
68.306.829,54

7.729.650.000,-

1.672.263.612,50
19.287.257.014,46

20.000.000,-

1.000.000.000,-
638.305.187,-

.t! 1.189.126.255,61
1.625.001.300,-

834.103.505,50
5.286.536.248,11

3.575.300.116,24
14.872.538.200,-
30.906.300.741,12
1.128.752.104,40

50.482.891.161,76
2.722.942.197,50

81.124.200,-
6.167.829.070,-

2.148.249.910,-

2.965.234.639,71
33.110.315,-
28.172.458,-

Fr. 122.822.526,53
1.048.138.69\),76

56.382.884,68

38.367.640.549,-

73.299.689,--
15.917.177,55

1.978.200.000,-

66.909.572.787,37

4.641.424.328,-

3.026.517.412,71
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Verslag van het College der Censoren





Mijne Heren,

Het verslag van de Regentenraad vermeldt de wijzigingen die in
1948 aan het charter van de Bank werden gebracht.

Zoals dit verslag er duidelijk de nadruk op legt, heeft de wijziging
der organieke wet en der statuten die er uit volgden, niets veranderd
aan de werking der beheer- en contrôleorganen van de Bank.

De opdracht van het College der censoren bleef dezelfde eri haar
werkzaamheden werden zonder onderbreking voortgezet.

De nieuwe beschikkingen in zake leeftijdsgrens en onveremg-
baarheid waren oorzaak van het vertrek van drie onzer collega's; met
grote spijt moesten wij afscheid nemen van de heren Franz Loontjens,
Léon Rigo en Julien Papart.

De andere leden van het College der censoren werden herkozen
door de algemene vergadering van 29 November 1948; de opengevallen
mandaten werden resp. aan de heren Louis Leclerc, Nicolas Boost en
Louis Delvaux toegekend.

Ter zitting van 29 December 1948 heeft het College de
heer Victor Parein in zijn functies van voorzitter bevestigd. Van zijn
kant heeft de heer Fernand Duchène de functies van secretaris wel
willen aanvaarden.

** *
Het College der censoren verheugt zich over de beschikkingen

die konden getroffen worden om de balans van de Bank te saneren.

Met genoegen stelt het vast dat de rekening « Uitgestelde inven-
tarisoperatiën » vereffend werd en dat de Bank voortaan in staat is de
winsten overeenkomstig de statutaire bepalingen te verdelen.
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De balans en de win st- en verliesrekening over het eerste halfjaar
werden, als naar gewoonte, per 25 Juni afgesloten. Overeenkomstig
de nieuwe statutaire beschikkingen werden die van het tweede halfjaar
per 31 December opgemaakt.

De uitvoering van de begroting der uitgaven voor de periode van
26 Juni tot 25 December werd tot diezelfde datum verlengd en de
begrotingsvoorstellen werden opgemaakt voor het gehele jaar 1949.

Het College der censoren heeft de begrotingen gestemd en de
balansen en winst- en verliesrekeningen goedgekeurd na grondig
onderzoek der bewijsstukken die door de diensten der Bank tot staving
van deze documenten werden overgelegd; het heeft verschillende
verificaties, alsmede steekproeven in de geschriften en de inventaris-
bestanddelen gedaan.

De verdeling der winsten verwezenlijkt van 26 Juni tot 31 Decem-
ber 1948 werd gedaan overeenkomstig de beschikkingen van artikel 94
der nieuwe statuten, krachtens dewelke de Bank een tussentijdse
winst- en verliesrekening moest opmaken per 13 September 1948,
datum waarop de Staat zijn deelneming in het kapitaal heeft onder-
schreven.

** *

Het College der censoren acht het zich tot plicht zijn voldoening
te betuigen over de voortreffelijke werking der diensten en de ijver
en toewijding waarvan het personeel blijk geeft. Het College houdt er
tevens aan de Directie te bedanken voor de documentatie die verstrekt
werd om zijn taak te vergemakkelijken.

Het College der censoren,
Maurice MOGIN,
Fernand DUCHENE, Secretaris,
Jean BRAT,
Jules CARDIJN,
Auguste J ADOUL,
Louis LECLERC,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX.

De Voorzitter,

Victor PAREIN.
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Hoofdbank

Bijbanken = Agentschappen

Discontocomité 's en -kantoren

Groothertogdom Luxemburg





HOOFDBANK
DIREOTIEOOMITE, REGENTENRAAD, OOLLEGE DER OENSOREN

GOUVERNEUR: H. Maurice FRERE.

VICE-GOUVERNEUR: H. Adolphe BAUDEWYNS.

DIREOTEUREN : HH. Pierre BERGER,
Jean VAN NIEUWENHUYSE.
Franz DE VOGHEL,
Hubert ANSIAUX.

REGENTEN: HH. Paul CHARLES,
Henri DERAEDT,
André HUYSSENS,
Léon·A. BEKAERT,
Albert DEWANDRE,
Emile VAN DIEVOET,
Yvan FEYERICK,
Raoul MIRY,
August COOL,
Frans VERSICHELEN.

CENSOREN: HH; Victor PAREIN, Voorzitter,
Maurice MOGIN,
Fernand DUCHENE, Secretaris,
Jean BRAT,
Jules CARDIJN,
Auguste JADOUL,
Louis LECLERC,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX.

SEORETARIS : H. Thomas BASYN.

SCHATBEWAARDER: H. Georges PIRSOUL.

Regeringscommissaris : H. Joseph VANHEURCK.
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Algemene Inspectie

Economische Studiën
en Documentatie :

Studiën en Documentatie :
Statistiek :
Bankcrediet :

Buitenland :
Wissel:
Reglementering van de Wissel:
Buitencontr6le :

Hoofdkas :

Effecten:

Algemeen Secretariaat :

Betwiste Zaken :

Algemene Boekhouding:

Disconto:

Gebouwen:

Drukkerij:

Dienst van het Personeel :

Inoorderinqskas :

Biljetten:

Rijkskas:

Secretariaat der Directie :

M edico-sociale dienst :

Discontocomité
Brussel:

ALGEMENE DIENSTEN

HH. P. BAUDEWYNS,

J.-J. VINCENT,
P. KAUCH,
H.GAUTIER,
O. BRONCHART,

Onderdirecteur,

Chef van het Personeel.

Onderdirecteur.
I nspecteur-g enemal.
Afdelingshoofd.

l>

R. LIBRECK, Onderdirecteur,
J. VAN WEDDINGEN, Afdelingshoofd.
C. de STRYCKER, Attaché, dienstchef.
F. FLAMAND, Afdelingshoofd.

F. SIMONART,
A. EGGELPOELS,
J. van KESSEL,
E. CHARLES,
Ch. VERCRUYSSE,
R. MAGDONELLE,
H. JAMBER S,

Inspecteur-qeneraal, Hoojdkassier,

Lnspecteur-qeneraal,

»

»

»

»

M. VAN GOETHEM, Arcliitect-atiaché,

»

Ch. AUSSEMS,
L. WYNGAARD,
J. HORSMANS,
M. GOELEN,
Ph. FESTERAERTS,

Juffr. E. MALAISE,
Dr L. HANNAERT.

HH. P. ECTORS,
J. de COOMAN,
P. DELBAERE,
O. BOSSAERT,
E. HAYOIT,
M. WAUCQUEZ.
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BIJBANKEN

Antwerpen

Beheerder: II. A. NEVEN.

H. J. VANDERGUCH'r.Secret.aris :

Discontocomité HH. Eo BRAcH'r,
Eo VAN ROMPA,
F. GOOD,
N. BOOST.

Luik

Beheerder: H. A. HIERNAUX.

Discontokantoor HH. Chevalier M. de LAMlNNE de BEX,
liJ. LAMARCHE,
P. HERMAN,
Baron G. van ZUYLEN.

Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg)

Beheerder: H. J. POTVlN.

Discontokantoor HH. Eo cOLLE'r'l'E,
A. GROENEN,
J. NEUBERG.

AGENTSCHAPPEN

AGENTSCHAPPEN MET EEN DISCONTOKANTOOR

A genten Leden der Discontokantoren

Aalst HH. L. DEHOUX, HH. Ch. VAN der HAEGEN,
P. MICHIELS,
F. CALLEBAUT.

Aarlen P. FABRl, HH. M. LEFEVRE,
F. LEPAGE,
V. POSSCHELLE.
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Aat

Bergen

Brugge

Charleroi

Dendermonde

Dinant

Doornik

Eekloo

Geeraardsbergen

Agenten

HH. J. LELEUX,

J. DUPONT,

E. RENARD,

L. HAULOT,

J. VANDEN BOSCH,

J. LEMAITRE,

P. POTVIN,

IL DE WAELE,

A. TOURNAY,

Leden der Discontokantoren

HH. E. DUCHATEAU,
H. DUCHATEAU,
A. DESCAMPS.

HH. G. DUCHATEAU,
J. SEGARD,
H. BOUTTIAU.

HH. R. TERMOTE,
Baron IL van CALOEN,
R. RAPAERT de GRASS.

HH. L. DE WANDRE,
Baron P. GENDEBIEN,
A. GILLIEAUX,
F. PHILIPPE.

HH. J. VAN DAMME,
J. DE COENE,
E. VAN den BERGHE.

HH. L. LAURENT,
R. DE COUX,
M. SCHOOFS.

HH. E. CARBONNELLE,
V. LEFEBVRE,
E. THORN,
V. VANDERBORGHT.

HH. J. SPAEY,
R. VAN BRABANDT,
C. VAN DAMME.

HH. G. FLAMANT,
J. RENS,
P.-E. WILLOCX.
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Gent

Hasselt

Hoei

Kortrijk

La Louvière

Leuven

Mechelen

Moeskroen

Namen

Agenten Leden der Discontokantoren

HH. G. THIRIAUX, HH. Baron BRAUN,
F. BEERNAERTS,
Graaf H. de HEMPTINNE.

A. DE VULDER, HH. P. NAVEAU de MARTEAU,
A. JANSSENS,
J. SPAAS.

J. VILENNE, HH. C. PRION,
J. PREUD'HOMME,
H. DELATTRE,
Graaf G. de LIEDEKERKE.

M. DE SCHAEPMEESTER, HH. M. de CONINCK,
J. DUMONT,
P. DELVA.

R. DEFEVRIMONT, HH. L. GRAFE,
H. TOMBEUR,
L. PONCEAU.

J. HAUTAIN, HH. A. BAUCHAU,
G. de LAVELEYE,
R. VAN der VAEREN.

G. MATAGNE, HH. P. CARTUYVELS,
L. LEMAIRE,
J. VIGNERON.

G. GINION, HH. E. BLANCKE,
H. STORME,
A. SCARCEZ.

Baron HH. F. HICGUET,
O. HICGUET,
L. HUART.

E. de MOREAU d'ANDOY,
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Neufchâteau

Nijvel

Oostende

Oudenaarde

Péruwelz

Philippeville

Roeselare

Ronse

Sint-Niklaas

,1!1enten

HH. R. DROULANS,

A. CAUPAIN,

F. COLLUMBIEN,

P. HER'l'SCHAP.

R. PINSART,

A. DERENNE,

A. VAN COETSEM,

Ed. BURLION,

F. LEFEVER,

132

Leden der Discontokantoren

HH. L. GOURDEr,
A. MINETTE,
H. ZOUDE,

HH. E. de STREEL,
E. DESCAMPE.

HH. F. VAN CAILLIE,
E. DEVREESE,
F. LOOTENS.

HH. R. DE BEER,
J. MAERE,
R. VAN CAUWENBERGHE.

HH. J. BREBART-CARBONELLE,
H. LEMAIRE,
M. SIMON.

HH. R. DUCHATEAU,
A. PEPIN,
P. de WEISSENBRUCH.

HH. F. DE CLERCQ-CARLIER,
A. DE MEESTER-d'HOORE,
J. SOUBRY.

HH. C. DUPONT,
R. van BU'fSELE,
J.TASTE.

HH. F. BEHAEGEL,
F. POPPE,
G. DE BAER.



Tienen

Tongeren

Turnhout

Verviers

Zinnik

Boom

Ieper

Malmédy

Marche

Veurne

Waver

Agenten

HH. F. DE KEYSER, a. i.,

E. HUYBRECHT,

J. MASSET,

M. CHAUVIAUX,

J. LEJUSTE,

Leden der Discontokantoren .

HH. J. GILALN,
L. HALFLANTS,
J. DELACROIX.

HH. F. GHINEAU,
W. WILSENS,
J. BEAUDUIN.

HH. J. DE RIDDER,
L. JANSEN,
J. DIERCKX.

HH. A. PELTZER,
L. VAN GINDERTAELEN,
Burggraaf A. SIMONIS.

HH. L. BASTIN·PONCEAU,
G. DEFEVRIMONT,
H. le MAISTRE d'ANSTAING.

AGENTSCHAPPEN ZONDER DISCONTOKANTOOR

Agenten

HH. Fr. VAN HERP,

L. NEYRINCK,

L. VANDERWINKEL,

M. CABY,

Ch. SIBILLE,

G. SEMAILLE.
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BIJLAGEN





BIJLAGE 1

OVERHEIDSFONDSEN IN HET BEZIT VAN DE BANK

OP 3f DECEMBER f9~8

Overheidsfondsen verworven krachtens de statuten

3 1/2 pCt Belgische Schuld 1937.
3 1/2 pCt Belgische Schuld 1943.
4 pCt Geünificeerde Schuld, Ie reeks.
4 pCt Geünificeerde Schuld, 2e reeks.
4 pCt Bevrijdingslening 1945.
3 1/2 pCt Schatkistcertificaten 1942, Ie reeks.
3 1/2 pCt Schatkistcertificaten 1942, 2e reeks.
3 1/2 pCt Schatkistcertificaten 1944, Ie reeks.
3 1/2 pCt Schatkistcertificaten 1944, Z" reeks.
4 pCt Schatkistcertificaten 1947.
3 1/2 pCt Belgische Lotenlening 1941.
4 pCt Lloyd Royal belge.

Genotsaandelen Nationale Maatschappij van Belgische Spoor-
wegen.

Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (Januari-Juli).
Loten Congo 1888.
Koloniale Schuld 1906.
Koloniale Schuld 1936.

3 pCt

4 pCt
4 pCt
4 pCt Preferente aandelen Chemins de fer Léopoldville-Katanga-

Diloio « Léokadi »,
Genotsaandelen Chemins de fer Léopoldville-Katanga-Dilolo

« Léokadi ».
Aandelen Bank van Belgisch Congo.
Aandelen Nationale Maatschappij voor Krediet aan de

Nijverheid.
Aandelen Bank voor Internationale Betalingen, voor 25 pCt
volgestort, Belgische emissie.





BIJJ..1AGE 2

ALGEMENE SAMENVATTING

VAN DE VERRICHTINGEN OVER 1948

I
I
I
t

I
·1
I
I

, I



r - VERRICHTINGEN VAN DE BANK VOOR EIGEN REKENING
(in duizendtallen frank)

G EDISC ONTEERD VOORSCHOTTEN
DIVERSE REKENING-COURANTSALDI VERPLAATSTE CHECKSHANDELSP APIER IN REKENING-COURANT

-
Voor rekening-

Stortingen op hetAGENT- onbe- credit van eldersSCHAPPEN taalde AantaJ Debet Credit Debet Credit houders te geopende Getrokken Uitbetaald
Aantal Bedrag reke- innen papier rekeningen (2)

nîngen

I I I I I I
Aantal Bedrag Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bed/ag

Antwerpen ......... 14.1I9 3.054.784 370 172 947.185 939.685 Il.307 230.616.484 40.287 nO.91I.829 2.971 828.738 25.231 122.920.953 481 219.691 656 356.607
Aalst .............. 4.258 403.245 20 14 3.1I7 3.095 5.486 849.694 5.654 848.654 24 931 5.801 1.683.921 31 14.255 123 42.495
Boom .............. » )) 2 27 19.912 21.022 615 1I4.989 703 1I2.701 5 600 303 98.898 » » 38 14.248
Brugge ............ 2.394 280.635 25 69 156.834 160.313 3.248 743.047 6.387 740.066 1 20 5.304 1.556.396 15 3.039 146 18.512
Dendermonde ...... 374 33.864 4 16 6.621 6.639 3.029 418.825 3.072 ,H7.896 » » 1.090 258.813 7 782 55 16.207
Eekloo ............. 370 46.764 3 29 16.266 14.508 1.088 181.690 L400 181.133 » » 797 272.246 6 2.638 158 18.370
Geeraardsbergen .... 1.456 ' 105.871 3 24 21.005 21.102 1.840 226.406 1.989 225.067 20 566 843 139.567 21 3.519 122 12.598
Gent ............. 4.971 897.838 132 98 43.018 44.578 3.882 3.603.039 3.706 3.602.548 7.672 425.815 13.744 4.71I.067 54 3.680 263 305.622
Hasselt ............ 2.652 454.900 22 49 8.547 7.694 3.888 1.315.877 4.756 1.315.224 32 6.223 6.322 1.737.774 » » 56 4.971
Ieper .............. » » 8 24 14.306 13.839 282 134.347 402 133.644 » » 440 1I7.265 2 10 70 9.587
Kortrijk ........... 5.285 813.568 50 57 7.653 7.640 4.320 2.069.603 16.529 2.066.749 42 15.604 10.531 3.723.657 21 1.136 1I5 33.762
Leuven ............ 4.915 432.006 54 40 11.808 Il.695 2.507 1.221.129 2.144 1.219.442 » » 7.479 2.665.525 14 8.943 123 45.355
Mechelen ........... 1.157 136.583 50 37 12.823 11.485 3.098 933.783 2.882 934.761 42 2.010 1.963 775.897 10 19.605 59 20.066
Oostende ........... 91 12.890 86 28 9.409 9.906 4.149 888.663 4.795 889.722 » » 2.295 608.912 20 1.483 39 59.901
Oudenaarde ........ 167 25.931 5 27 6.001 5.814 1.159 180.799 2.661 173.510 67 2.430 1.122 216.430 9 972 34 6.590
Roeselare .......... 846 81.342 11 26 239.496 225.215 1.212 947.332 1.054 950.102 3 365 4.002 623.107 12 3.089 83 16.058
Ronse ............. 1.693 42.131 7 54 2.875 3.309 1.237 247.372 1.065 245.812 10 41 844 341.753 1 50 35 10.448
Sint-Niklaas ....... 144 28.513 7 9 12.249 12.334 1.420 346.390 2.121 343.625 6 2.355 1.669 368.261 » » 48 23.579
Tienen ............ 23.489 2.467.952 47 33 65.044 62.026 1.418 3.079.612 1.719 3.093.101 » )) 3.818 1.857.010 60 39.404 73 25.093
Tongeren .......... 1.950 181.473 6 33 2.110 2.047 1.767 328.084 1.501 328.610 135 13.213 448 52.455 9 1.713 49 3.384Turnhout .......... 853 27.592 14 8 17.973 17.779 1.763 989.242 2.537 990.787 » )) 1.114 552.101 » )) 131 40.251Veurne ........... )) » 2 17 62.399 6.279 660 68.751 597 69.254 » )) 561 112.924 I 14 75 2.732
Liège ............. 10.536 1.008.180 284 525 327.063 333.316 10.728 10.306.588 20.100 10.339.969 1.299 316.966 19.512 4.663.400 123 15.308 286 460.597Arlon ••••••••••• 00 1.004 20.020 18 30 3.402 2.204 1.150 525.121 1.754 525.240 2 10 2.370 353.892 » ». 38 2.114Ath ............... 188 53.754 25 39 846 639 1.539 262.816 1.789 263.978 17 786 319 65.913 6 1.838 135 13.316Charleroi .......... 7.110 431.968 93 186 68.755 80.547 12.066 4.790.223 24.985 4.797.276 764 212.684 13.753 3.207.092 53 15.717 179 156.740Dinant ............ 138 15.795 16 29 1.276 1.078 252 79.774 626 79.726 » » 322 36.971 I 75 49 8.575Huy .............. 2.980 209.785 21 43 9.840 9.214 3.779 1.707 .082 3.860 1.707.351 )) )) 3.288 481.275 152 16.994 63 12.408
La Louvière ........ 1.269 159.830 7 81 9.309 9.127 1.907 1.081.850 1.525 1.080.893 13 318 6.088 1.635.562 15 1.109 29 13.078Malmédy ........... » )) 28 7 75 133 374 113.265 425 87.081 1.038 5.618 203 56.915 23 2.897 62 10.309
Marche ............ )) » 1 40 3.730 3.810 101 7.632 302 7.607 )) )) 153 27.570 3 337 28 3.754
Mons .............. 12.233 179.186 29 136 60.020 73.386 2.226 1.441.755 1.941 . 1.439.939 18 538 7.329 1.320.163 19 6.164 50 9.139
Mouscron .......... 154 14.158 10 29 14.350 14.393 1.712 268.600 1.703 266.371 40 939 1.156 323.008 29 2.669 79 3.707
Namur ............ 1.906 50.317 43 100 78.724 59.434 2.355 1.539.911 3.904 1.547.521 18 1.836 6.901 893.385 6 180 117 57.324
Neufchâteau ........ 998 21.877 3 21 3.376 3.227 845 132.616 1.010 132.586 3 220 254 40.313 )) )) 85 5.523
Nivelles •••••••• o •• 8.605 262.572 12 19 'H2 459 1.911 374.104 2.254 374.710 » )) 917 210.714 3 248 58 9.256
Péruwelz .......... 989 205.182 2 35 2.064 1.540 1.670 301.283 1.330 301.033 27 1.040 335 163.677 3 1.378 22 725
Philippeville ....... 159 4.079 )) 159 9.135 9.544 380 50.068 644 50.175 15 383 116 3.943 66 5.955 115 5.697
Soignies ............ 24 3.405 8 23 201 212 1.160 190.458 919 189.118 2 40 IlO 5.453 )) » 62 4.525
Tournai ........... 1.154 106.315 37 119 34.677 34.040 2.263 933.483 3.867 934.358 23 3.023 5.667 1.016.286 8 5.376 103 52.437
Verviers .......... 3.775 488.198 104 155 366.344 314.262 3.185 2.797.509 7.498 2.791.406 178 7.897 7.846 1.773.864 86 9.418 83 31.493
'Vavre ............ » » 3 19 18.660 19.145 1.022 206.879 1.101 209.317 21 1.329 2.430 181.539 2 465 19 3.289
Luxcmbourg ....... 10 1.299 20 7 98.763 68.916 4.848 6.103.836 6.183 6.089.956 93 2.023 7.137 2.378.071 167 8.040 55 16.836- ~-~

Totaal ... 124.416 12.763.802 1.692 2.693 2.797.673 2.646.630 114.848 282.720.011 195.681 283.009.848 14.601 1.854.561 181.927 164.233.941 1.539 418.191 4.268 1.967.278
Bruxelles ........... 96.152 15.098.743 (1)2.639 1.426 12.627.193 13.145.325 59.734 741.172.855 99.890 741.922.129 58.946 703.587 58.422 123.883.081 3.309 1.744.335 541 200.168

Algemeen totaal ... 220.568 27.862.545 4.331 4.119 15.424.866 15.791.955 174.582 1.023.892.866 295.571 1.024.931.977 73.547 2.558.148 240.349 288. 117 .022 4.848 2.162.526 4.809 2.167.446
(1) Met uitzondering van liet lIandelspapier qoof de posterijen geïnd.

!ll) Call money-verrichtingen jnbeirrepeQ,



II - VERRICHTINGEN VAN DE BANK VOOR REKENING VAN ANDERE ORGANISMEN
Un duizendtallen frank)

SCHATKIST VERREKENINGSKAMERS
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS N.M.K.N.

(van 1 Januari tot 31 December) AANTAL (va.n 1 Janua.ri tot 31 December)
UITBETAALDE

REKENING-COURANT OVERHEIDSFONDSEN COUPONS
Gedisconteerd Beleningen van Disconto's enREKENING-COURANTAGENT- EN VERRICHTINGEN IN SPECIttN EN SCHATKISTPAPIER papier overheidsfondsen beleningen door GetalSCHAPPEN Verrekende stuks
(van 1 Januari (van 1 Ja.nuari bemiddeling van aange-Ontvangsten Uitgaven Ingekomen Uitgegaan

voor Ontvangsten Uitgaven tot 31 December) tot 31 December) discontokantoren slotenvoor allerlei

I I I I
de Staat

I I I I I
leden

IAantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag or'gantsmen Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag

Antwerpen ....... " 8.504 14.739.710 19.459 20.202.472 4.274 527.020 4.836 495.741 2.733.640 487.512 2.657 31.797 2.749 83.011 » » 13 559 » » 21 539.273 318.871.762
Aalst .............. 1.021 605.202 3.780 861.043 259 118.873 253 119.214 349.502 148.797 440 1.455 810 54.666 1.475 185.997 4 330 494 27.808 5 45.324 7.593.735
Boom .............. 1.023 294.022 1.019 342.971 188 12.647 200 12.871 51.582 18.930 116 6.259 170 7.817 » » » » » » 5 8.431 2.043.245
Brugge ............ 2.046 2.459.139 18.365 1.059.169 634 86.952 820 89.123 316.663 139.646 2.991 17.177 1.388 34.021 151 23.407 11 281 79 1.706 5 35.180 6.489.777
Dendermonde ...... 1.190 89.431 6.171 312.312 179 14.560 320 38.210 53.195 21.249 109 776 87 4.288 1.745 165.788 » » 36 3.690 6 13.051 1.764.553
Eekloo

00 ••••••••••• 741 100.201 1.437 262.856 126 14.622 136 15.195 65.828 32.872 65 469 115 4.090 464 43.811 1 24 8 500 5 12.224 1.771.969
Geeraardshergen .... 747 127.864 2.515 79.160 120 9.617 139 20.436 66.500 39.285 125 1.334 127 3.533 737 50.998 1 105 28 3.131 6 14.277 986.758
Gent ............. 2.721 5.868.152 14.620 3.824.639 1.453 251.893 1.539 255.340 1.210.310 427.136 19.915 599.378 4.741 604.243 125 14.076 12 701 15 2.500 7 80.602 21.215.633
Hasselt ............ 383 1.892.454 3.873 2.902.545 220 14.422 275 15.016 100.922 42.186 2.644 8.349 932 36.263 2.291 197.105 1 20 60 20.958 5 25.717 10.693.047
Ieper .............. 868 129.731 2.629 200.323 216 28.061 241 28.079 77.651 45.246 54 199 77 2.844 » » » » » » 5 17.065 1.218.690
Kortrijk ........... 1.532 2.945.853 9.394 2.128.539 427 212.542 504 213.626 662.280 248.197 1.097 34.322 940 52.021 1.707 155.895 2 120 101 6.450 6 97.121 17.723.643
Leuven ............ 1.602 1.479.217 6.702 2.388.363 370 118.415 369 119.895 537.666 182.472 10.383 57,309 2.558 62.099 699 74.515 8 520 43 9.500 6 48.729 11.317.883
Mechelcn ........... 1.406 882.063 7.095 26.716 250 40.862 297 44.225 184.530 74.589 417 32.170 537 40.789 960 72.642 3 208 125 38.259 5 22.849 3.175.639
Oostende ........ " . 783 827.424 4.710 391.560 364 39.448 536 41.736 168.427 49.103 664 61.069 687 68.492 160 21.469 14 613 » » 9 46.783 4.191.229
Oudenaarde ........ 448 41.156 4.257 265.317 236 24.587 322 27.220 69.372 40.009 107 1.180 120 4.124 245 26.723 » » 30 2.000 6 13.111 1.465.415
Roeselare .......... 799 754.886 2.651 434.163 308 26.722 371 27.277 111.152 50.833 179 1.334 110 4.533 180 25.843 8 319 27 9.340 6 51.132 5.011.164
Ronse ............. 837 388.641 1.435 527.610 138 11.728 216 12.218 49.184 34.882 57 8.255 100 9.963 210 23.602 4 108 62 4.555 5 19.031 3.090.014
Sint-Niklaas ....... 939 450.484 3.608 419.168 270 21.348 356 21.683 107.348 52.318 239 13.026 340 29.544 472 43.969 3 148 45 3.145· 5 17.701 3.023.553
Tienen ............ 1.382 1.255.033 2.228 572.975 353 59.235 403 119.554 185.336 98.103 308 19.297 350 31.866 27 3.331 » » 8 2.300 5 17.139 5 .361.339
Tongeren .......... 554 61.953 2.257 30.386 174 5.860 208 5.775 44.255 9.794 332 2.332 201 10.603 697 65.941 » » 48 21.310 5 8.552 411.930
Turnhout .......... 921 401.660 2.280 699.210 178 81.818 303 9.674 79.155 23.061 436 10.134 419 13.340 843 77 .807 » » 59 4.100 6 15.609 2.680.641
Veurne ........... 701 104.515 4.264 107.492 196 17.630 215 18.173 63.454 46.454 880 9.566 1.166 10.582 » » » » » » 5 9.934 632.825
Liège ............. 3.109 5.748.927 19.135 7.286.967 2.108 297.042 2.667 282.098 1.787.980 310.303 4.077 456.014 5.867 599.629 2.803 217.225 318 34.953 168 39.578 11 128.602 30.290.458
Arlon ............. 950 779.902 8.370 488.182 262 48.976 302 49.768 176.674 80.988 151 864 273 9.047 481 46.113 4 97 44. 10.735 4 11.934 2.086.4.97
Ath ................ 958 562.120 3.237 98.741 166 9.132 252 9.884 67.381 38.387 119 1.045 166 5.335 133 11.226 1 21 » » 4 4.452 301.835
Charleroi .......... 1.967 4.048.605 12.806 4.140.172 1.564 142.324 1.594 147.751 1.127.154 367.144 754 8.451 1.255 70.754 2.621 214.316 102 4.370 177 8.537 7 81.442 22.513.694
Dinant ............ 405 118.001 2.773 20.368 153 8.844 226 8.996 32.764 15.343 26 330 71 2.605 166 23.334 9 631 15 1.017 » » »

Huy .............. 1.275 662.286 2.038 312.604 463 18.595 458 22.411 121.106 42.392 153 1.477 325 12.218 603 75.631 3 125 498 37.783 7 22.036 2.ô72.343
La Louvière ........ 1.304 578.274 10.066 1.312.397 551 187.153 609 186.029 668.078 367.120 157 17.742 433 28.403 1.213 79.151 13 355 2.212 20.104 4 27.772 11.835.650
Malmédy ........... 298 124.978 3.879 75.303 26 2.130 32 2.418 8.518 1.309 » » » » » » 1 50 » » » » »
Marche ............ 273 54.935 1.325 19.608 69 4.046 122 3.995 17.606 8.122 148. 2.859 141 10.700 » » 1 13 » » » » »
Mons .............. 596 1.694.970 16.832 1.487.531 1.103 119.346 933 118.481 766.248 290.006 1.032 12.250 488 63.040 427 24.765 36 5.149 14 6.875 5 38.776 10.429.919
Mouscron .......... 866 224.045 1.447 566.937 149 11.035 152 10.430 52.789 23.213 141 2.027 169 11.274 138 14.360 » .. » 13 275 6 24.570 3.351.212
Namur ............ 1.179 1.636.887 9.176 935.304 668 94.718 825 95.367 618.198 259.642 339 2.937 733 30.764 1.753 175.570 8 246 34 7.225 6 38.299 4.005.746
Neufchâteau ........ 364 82.494 882 5.506 47 1.274 84 1.458 9.817 5.268 154 1.264 203 6.097 258 23.351 » » » » » » »

Nivelles ........... 420 209.940 2.438 107.989 151 3.890 219 4.127 44.959 24.714 54 179 66 865 374 44.079 » » 778 24.788 5 7.050 804.814
Péruwelz .......... 738 109.294 1.269 122.826 253 4.765 255 4.936 40.171 16.604 52 62 28 132 92 18.709 3 734 1 3.000 6 5.810 641.017
Philippeville ....... 411 21.195 2.812 9.293 72 2.109 135 2.247 12.537 13.732 78 1.193 306 10.644 4i5 41.671 22 1.103 364 1.896 » » »
Soignies ............ 401 31.264 2.647 72.638 66 3.481 82 4.216 88.763 36.241 45 294 44 256 456 58.823 » » 14 1.175 4 4.204 442.198
Tournai ........... 1.626 1.115.055 13.079 991.338 511 107.314 500 100.972 690.102 214.347 343 36.527 358 47.776 313 24.320 3 192 46 3.350 6 39.585 5.217.026
Verviers . . . . . ~. . . . 2.047 1.087.777 7.568 1.441.932 681 80.441 745 80.832 644.442 138.202 444 39.701 406 43.732 820 113.772 19 3.202 204 4.431 8 55.411 11.256.858
Wavre

oe •••••••••• 995 107.010 2.795 129.288 877 5.352 937 5.999 36.082 18.085 27 227 79 5.345 » » » » » » 5 9.472 j.000.097
Luxem bourg ....... » )) » » » » » » 18.323 11.568 » » » » » » 6 434 » » » » »

Totaal ... 51.330 54.896.750 249.323 57.663.913 20.873 2.890.829 2.892.696 lA.317.644 . 5.850 332.021 1.658.250 537.583.80823.988 4.595.404 52.509 1.502.630 30.135 2.131.348 26.254 2.479.335 634 55.731 »

Bruxelles ........... 8.300 353.773.067 212.000 350.007.350 5.000 26.414.383 10.200 36.954.262 9.965.305 3.483.948 50.000 173.009.083 40.000 170.990.739 3.749 9.095.003 387 42.488 » » 38 1.432.093 2.577.743.061

Algemeen totaal ... 59.630 408.669.817 461.323 407 .671.263 25.873 29.305.212 34.188 39.846.958 24.282.949 8.079.352 102.509 174.511.713 70.135 173.122.087 30.003 11.574.338 1.021 98.219 I 5.850 332.021 3.090.343 3.115.326.869

(1) cai; moneY-Verrtchttngen inbegrepen,
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WEEKSTATEN IN 1948 IN HET « STAATSBLAD » GEPUBLICEERD ,
.,

i
(millioenen franken)

.. .~

ACTIVA

j~

Onbe- Buitenlandse Deelneming

~
Papier op België in het Internationaal Vorderingen op de Staatschikbaar deviezen Muntfonds Debiteu-

goud- Vorde-
Tegoed Waarden .~.

Voor- renDATUM - ringen in Voorschotten Voorschotten Gebou-saldo Totaal uitgegeven schotten op de Speciaal van de wegens Emissie-
Te Belgische door aan de Staat Voorschot aan de Schatkist Over- wen, TOTAAL1948 Goud- na her- van de Deel- en Dienst voorschot Pensioen- termijn- bank

ontvangen franken instellin- op in Luxem- Andere heids- materieel Diversen
iJvoorraad waarde- goud- gen waar- over- pasmunt der burgse fran- Certifica- Certifica- aan de kas verkopen te ACTIVAring van deviezen op het handels- de overheids- ken aan het ten «A)) vorderin- fondsen envoorraad op zicht op termijn van heids- Post- ten «C" Schatkist: van het van Brussel
~de goud- buiten- papier verbinte- effecten voor cessie in Belgische Groother- (eigen reke- gen op de meubelen

nissen door fondsen checks togdom ning en (soldijen certifica- Staat
Personeel deviezen

~
land van goud frankenvoorraad de Staat Luxern- Dienst voor der geall. ten in en goud

(Besluit n' 5 gewaar- burg Onderlinge dollarsvan 1-5-1944) borgd zijn Hulpverl.) legers) ;4.~
8 Januari ... 15.236 10.493 25.729 3.146 9.554 15,5 463 4.567 2.907 255 922 723 1,4 550 986 44 48.939 1.032 - 1.050 637 146 284 1.511 153 64.597 168.211 .~

15 )) " . 15.195 10.493 25.688 3.368 9.480 18,0 343 4.166 3.279 254 836 752 1,6 550 986 44 48.264 1.032 - 1.050 637 146 283 1.438 155 64.597 167.368 Il

22 )) ... 15.233 10.493 25.726 3.834 9.377 18,4 550 3.405 3.438 162 676 776 2,5 550 986 44 48.329 1.032 - 1.050 637 146 283 1.391 55 64.597 167.064
,:129 )) ... 15.487 10.493 25.980 3.496 9.811 18,4 360 3.358 3.715 11 799 794 2,0 550 986 44 48.899 1.032 - 1.050 637 146 283 1.410 68 64.597 168.047

5 Februari ... 15.487 10.493 25.980 2.605 10.084 4,4 48.914 1.032 1.050 637 146 282 1.406 78 64.597 168.477
j;\

18,8 379 3.896 4.258 5 804 721 550 986 44 -
~!12 )) ... 15.053 10.493 25.546 3.159 9.648 12,0 376 3.925 4.084 9 605 732 2,4 550 986 44 48.963 1.032 - 1.050 637 146 282 1.418 84 64.597 167.887

19 )) ... 15.150 10.493 25.643 3.330 9.607 12,3 402 3.605 3.414 10 558 727 1,6 550 986 44 48.863 1.032 - 1.050 637 146 282 1.505 90 64.597 167.092 :~26 " ... 14.855 10.493 25.348 2.632 9.883 12,0 405 3.877 3.217 214 563 673 1,2 550 986 44 48.943 1.032 - 1.050 637 146 282 1.606 97 64.597 166.795 .~4 Maart .... 14.931 10.493 25.424 2.902 9.977 12,1 373 3.568 3.133 213 1.016 526 1,3 550 986 44 48.723 1.032 1.099 1.050 637 146 282 1.673 107 64.597 168.071 ';Il » ... 14.969 10.493 25.462 2.809 9.513 12,7 379 3.374 3.121 218 986 476 1,0 550 986 44 48.868 1.032 1.539 1.050 637 146 282 1.512 110 64.597 167.705 ,.;

18 » ... 15.489 10.493 25.982 3.802 9.146 12,6 345 2.941 2.915 218 1.009 439 6,4 550 986 44 48.018 1.032 - 1.050 637 146 282 1.690 118 64.597 165.966 l'24 » 15.403 10.493 25.896 4.641 8.737 12,9 1,8 1.050 637 146 282 1.537 121 64.597 165.89.0
,... 330 2.767 3.164 218 1.017 415 550 986 44 47.708 1.032 -

le April ..... 15.492 10.493 25.985 4.315 8.864 10,1 334 3.096 3.032 248 989 369 1,2 550 986 44 48.673 1.032 - 1.050 637 146 282 1.496 132 64.597 166.868 ,t8 " ... 15.670 10.493 26.163 4.285 8.785 10,6 358 3.050 2.535 264 990 334 1,3 550 986 44 48.898 1.032 - 1.050 637 146 282 1.554 147 64.597 166.699
15 )) " . 15.709 10.493 26.202 4.122 8.754 10,3 347 2.731 2.522 264 979 330 1,6 550 986 44 48.938 1.032 - 1.050 637 146 283 1.448 142 64.597 166.116 ,\~22 )) ... 16.068 10.493 26.561 3.765 8.542 10,9 358 2.595 2.631 264· 936 326 1,9 550 986 44 48.373 1.032 - 1.050 637 146 283 1.377 144 64.597 165.210

,~28 )) ... 16.084 10.493 26.577 3.526 8.755 10,9 355 3.051 2.917 265 957 324 1,8 550 986 44 48.938 1.032 - 1.050 637 146 283 1.433 147 64.597 i66.583 l'~
5 Mei ....... 16.087 10.493 26.580 3.501' 8.803 12,8 382 3.237 3.466 259 946 299 10,8 550 986 44 48.958 1.032 - 1.050 637 146 282 1.359 160 64.597 167.298 li12 )) ... 16.097 10.493 26.590 3.328 8.786 12,7 386 3.686 2.939 260 851 307 32,0 550 986 44 48.938 1.032 - 1.050 637 146 282 1.311 159 64.597 166.910

20 » ... 16.187 10.493 26.680 3.095 8.980 13,8 390 3.554 2.383 464 890 313 2,1 550 986 44 48.728 1.032 - 1.050 637 146 282 1.283 168 64.597 166.268
27 " " . 16.446 10.493 26.939 3.290 8.896 14,9 382 3.918 1.496 457 861 320 1,8 550 986 44 48.944 1.032 - 1.050 637 146 282 1.464 176 64.597 166.484 .,

-
3 Jurri ...... 16.623 10.493 27.116 2.740 8.984 6,6 356 4.350 2.524 506 882 307 1,3 550 986 44 48.963 1.032 - 1.050 637 146 282 1.334 181 64.597 167.575 .s10 )) ... 16.665 10.493 27.158 2.539 9.033 7,4 354 5.272 2.990 512 838 314 59,5 550 986 44 48.043 1.032 - 1.050 637 146 282 1.328 195 64.597 167.966

17 )) ... 16.743 10.493 27.236 3.324 8.618 9,1 345 4.779 3.391 513 643 332 11,7 550 986 44 47.368 1.032 - 1.050 637 146 284 1.397 201 64.597 167.494

~

24 )) ... 16.747 10.493 27.240 2.900 9.199 9,5 355 4.673 3.212 604 598 335 1,6 550 986 44 47.379 1.032 - 1.050 637 146 284 1.271 209 64.597 167.313

1e Juli ...... 17.311 10.493 27.804 2.876 8.792 6,6 260 4.936 3.625 220 998 316 1,6 550 986 44 48.943 1.032 - 1.050 637 146 284 1.750 469 64.597 170.323
8 » ... 17.327 10.493 27.820 2.717 8.766 7,4 245 5.408 4.013 220 783 293 1,6 550 986 44 48.918 1.032 - 1.050 636 146 293 1.851 398 64.597 170.775

15 )) ... 17.377 10.493 27.870 3.319 8.370 3,9 251 4.804 4.366 214 621 288 11,4 550 986 44 48.963 1.032 - 1.050 636 146 292 1.780 179 64.597 170.373 ,~,
22 )) ... 17.429 10.493 27.922 2.973 8.656 3,1 230 4.548 4.663 159 516 280 26,6 550 986 44 48.966 1.032 - 1.050 636 146 292 1.712 170 64.597 170.158
29 )) ... 17.429 10.493 27.922 2.627 8.709 3,1 217 4.756 4.412 173 939 280 1,1 550 986 44 48.962 1.032 - 1.050 636 166 292 1.789 170 64.597 170.313

5 Augustus .. 17.429 10.493 27.922 2.726 8.609 3,6 321 5.807 4.633 170 811 255 2,1 550 986 44 48.964 1.032 - 1.050 636 166 297 1.809 205 64.597 171.596 ;J;

11 )) ... 17.430 10.493 27.923 2.679 8.595 3,3 364 5.911 4.457 170 447 399 2,0 550 986 44 48.962 1.032 - 1.050 636 166 297 1.774 218 64.597 171.262 -~
19 )) ... 17.730 10 .49~ 28.223 2.601 8.588 3,7 492 6.437 2.765 224 422 408 1,7 550 986 44 48.963 1.032 - 1.050 636 166 297 1.843 182 64.597 170.512 ~26 » ... 17.691 10.493 28.184 2.755 8.479 2,4 544 6.309 2.393 559 329 416 1,2 550 986 44 48.966 1.032 _ . 1.050 647 166 297 1.842 219 64.597 170.367 tl'

2 September. 17.693 10:493 28.186 2.526 8.713 48,4 619 6.376 3.144 945 398 394 1,9 550 986 44 48.967 1.032 - 1.050 657 166 297 1.990 173 64.597 171.861 .~
9 » ... 17.783 10.493 28.276 2.059 8.800 48,5 649 6.621 2.745 957 285 397 1,6 550 986 44 48.967 1.032 - 1.050 657 166 295 2.054 233 64.597 171.471

"

~



WEEKSTATEN IN 1948 IN HET « STAATSBLAD » GEPUBLICEERD

(millioenen franken)

pASSIVA

Rekenin~-courantsaldi SChatkist: Besluitwet van 6 October 1944
Onbeschik-

Totaal
bare Schatkist: Onbeachikbare DATUM

Bank- Belgische Muntfonds
Crediteuren Uit~estelde

Internationaal Tijdelijk Te rekening Pensioen- Reserves rekeningen
Regering der wegens inventaris- Oude biljetten TOTAAL 1948

biljetten « Schatkist» verbinte-
onbeschik- leveren wegens kas en over te boeken

in Speciale bare reke- herwaar-
termijnaan- operatiën Kapitaal op tijdelijk

• Banken deviezen van het afschrijvings- Voorlopig fonds PASSIVA

omloop
van de rekening nissen

en goud
kopen van en onbeschikbare In afrekening Speciale rekening

Schatkist Artikel IV. Rekening Rekening in het Andere op zicht
nlngen derrng Personeel rekeningen of geblokkeerde op het berlrag ~eopend krachtens

buitenland (besluitwet
deviezen diversen van de door

Accoord tot Belgische Luxem burgse rekeningen en de staat verworven art. 9 der wet

Economische franken franken nr 5 van niet aangegeven bilj etten, ID van
~evolge art. I, § 2,

i Samenwer- 1-5.1944) oude biljetten van besluitwet 14 October 1945

king
van 6 October 1944

80.476 4,8 - 1.018 44 2.471 2.134 86.148 56 1.570 10.493 284 15,5 979 200 '- 437 501 4.000 63.528 168.211 8 Januari

79.813 5,1 - 1.050 44 2.425 2.033 85.370 55 1.497 10.493 283 18,0 987 200 437 500 4.000 63.528 167.368 15 »

79.442 6,- - 1.050 44 . 2.546 2.098 85.186 55 1.448 10.493 283 18,4 916 200 437 500 4.000 63.528 167.064 22 »

79.736 6,2 - 1.050 44 2.941 2.362 86.139 55 1.467 10.493 283 18,4 927 200 437 499 4.000 63.528 168.047 29 »

80.790 3,4 - 1.050 44 2.600 2.078 86.565 55 1.462 10.493 282 18,8 936 200 437 499 4.000 63.529 168 477 5 Februari

80.160 0,9 - 1.050 44 2.949 1.762 85.966 54 1.474 10.493 282 12,0 942 200 437 498 4.000 63.529 167.887 12 »

79.243 4,2 - 993 44 2.896 1.893 85.073 54 1.569 10.493 282 12,3 946 200 437 497 4.000 63.529 167.092 19 »

79.140 5,3 993 44 . 2.446 2.034 84.662 54 1.670 10.493 12,0 960 200 437 496 4.000 63.529 166.795 26 »
- 282

79.846 5,2 - 993 44 2.670 2.308 85.866 53 1.736 10.493 282 12,1 967 200 437 496 4.000 63.529 168.071 4 Maart

78.735 5,9 - 993 44 3.323 2.547 85.648 52 1.579 10.493 282 12,7 977 200 437 495 4.000 63.529 167.705 11 »

77.794 5,4 - 993 44 2.637 2.265 83.738 52 1.756 10.493 282 12,6 972 200 437 494 4.000 63.529 165.966 18 »

77 .442 2,4 - 993 44 2.659 2.580 83.720 50 1.697 10.493 282 12,9 977 200 437 492 4.000 63.529 165.890 24 »

78.547 2,1 - 993 44 2.980 2.157 84.723 50 1.655 10.493 282 iO,1 997 200 437 492 4.000 63.529 166.868 1e April

78.701 5,6 - 993 44 3.014 1.744 84.502 49 1.683 10.493 282 10,6 1.024 200 437 489 4.000 63.529 166.699 8 »

77.988 4,2 - 993 44 3.041 1.943 84.013 48 1.576 10.493 283 10,3 1.039 200 437 488 4.000 63.529 166.116 15 »

77.592 4,9 - 993 44 2.861 1.676 83.171 48 1.497 10.493 283 10,9 1.055 200 437 486 4.000 63.529 165.210 22 »

77.805 3,4 - 993 44 3.306 2.328 84.479 48 1.550 10.493 283 10,9 1.067 200 437 486 4.000 63.529 166.583 28 »

79.113 1,1 - 993 44 3.233 1.825 85.209 48 1.472 10.493 282 12,8 1.129 200 437 486 4.000 63.529 167.298 5 Mei

78.648 2,2 - 993 44 3.263 1.910 84.860 47 1.423 10.493 282 12,7 1.140 200 437 486 4.000 63.52U 166.910 12 »

78.054 5,6 - 993 44 3.213 1.928 84.238 47 1.394 10.493 282 13,8 1.148 200 437 486 4.000 63.5t9 166.268 20 »

77.856 3,5 - 992 44 3 .161 2.216 84.272 47 1.573 10.493 282 14,9 1.152 200 437 484 4.000 63.529 166.484 27 »

79.022 6,6 - 992 44 3.268 2.157 85.490 47 1.443 10.493 282 6,6 1.164 200 437 483 4.000 63.529 167.575 3 Juni

78.889 5,7 - 992 44 3.701 2.100 85.732 36 1.420 10.493 282 7,4 1.180 200 437 483 4.000 63.696 167.966 10 »

78.301 4,5 - 992 44 3.677 2.175 85.194 28 1.488 10.493 284 9,1 1.183 200 437 482 4.000 63.696 167.494 17 »

78.365 3,8 - 992 44 3.775 1.944 85.124 27 1.362 10.493 284 9,5 1.198 200 437 482 4.000 63.696 167.313 24 »

80.290 2,3 - 992 44 4.000 2.262 87.590 26 1.837 10.493 284 6,6 1.271 200 437 481 4.000 63.697 170.323 1e Juli

80.863 5,9 - 992 44 3.589 2.419 87.913 26 1.938 10.493 293 7,4 1.290 200 437 481 4.000 63.697 170.775 8 »

80.768 2.8 - 992 44 3.486 2.483 87.776 26 1.866 10.493 292 3,9 1.101 200 437 481 4.000 63.697 170.373 15 »

80.708 3,5 - 992 44 3.235 2.631 87.614 26 1.796 10.493 292 3,1 1.119 200 437 481 4.000 63.697 170.158 22 »

81.112 1,6 - 992 44 2.411 3.103 87.664 25 1.873 10.493 292 3,1 1.128 200 457 481 4.000 63.697 170.313 29 »

82.275 2,4 - 992 44 2.862 2.738 88.913 25 1.893 10.493 297 3,6 1.137 200 457 480 4.000 63.697 171.596 5 Augustus

81.810 1,7 19,4 992 44 2.907 2.830 88.604 25 1.856 10.493 297 3,3 1.144 200 457 480 4.000 63.703 171.262 11 »

81.163 2,3 19,4 992 44 2.810 2.741 87.771 25 1.923 10.493 297- 3,7 1.159 200 457 480 4.000 63.703 170.512 19 »

81.014 5,5 19,4 992 44 2.967 2.579 87.621 25 1.921 10.493 297 2,4 1.168 200 457 480 4.000 63.703 170.367 26 »,

82.636 0,3 18,5 992 44 2.579 2.628 88.898 25 2.072 10.493 297 48,4 1.188 200 457 480 4.000 63.703 171.861 2 September

82.398 1,5 18,5 992 44 2.450 2.548 88.452 24 2.135 10.493 295 48,5 1.192 200 457 471 4.000 63.703 171.471 9 »





BIJLAGE 3B

WEEKSTATEN IN HET {( STAATSBiLAD })

GlIp'U:bLICEER.D IN 1948

VAN 18 BEP'1'EMBER TOT 29 nEOEMBER 1948

I
. !

I

I



WEEKSTATEN IN 1948 IN HET « STAATSBLAD » GEPUBLICEERD
(millioenen franken)

. ACTIVA

Vorderingen
Bijzondere

Overheidseffecten Tegoed voorschotten voor
Geconso- op het buitenland Tegoed (art.20 der statuten Overeen- bij de Dienst deelneming in het

in het kader van op het buitenland Debiteu-lideerde Accoord komst van 14 September 1948) der Postchecks Internationaal
betallngsaccoorden ren Voor- Muntfonds Over- Waarden

DATUM vordering voor Gebou-
Te wegens Handels- schotten b) papier heids- van de

1948 Goud- op de multila- wen, Pensioen- TOTAAL
ontvangen termijn- papier op uitgegeven Deel- en a) aan de fondsen

Staat terale b) aan de materieel Diversen
voorraad a) in a) in deviezen verkopen op over- a) Schat- door instel- pasmunt Belgische Luxem- (art.18 en kas ACTIVA

(art.3, § b b) in compen- b) in lingenwaar- c) andere en
buiten- buiten- (1) van België heids- kist- van de ver- rekening rekening Regering, burgse 21 der van het

van de wet satie Belgische meubelen
landse

Belgische
landse deviezen fondsen certifi- bintenis- overheids-

A B in Regering, statuten) Personeel
van 28 Juli franken Bfr. franken sen door de effecten in Luxem-

1948) deviezen deviezen en goud caten Staat Belgische burgse
gewaar- franken franken

borgd zijn

16 September 28.136 4.293 .. 225 91.729........ 35.000 10.377 665 - 425 1,3 48,5 2.037 303 2.175 2.568 950 414 1,8 1.870 986 44 657 166 386

23 » ........... 28.123 35.000 10.714 659 - 200 1,3 48,2 1.877 4.121 286 1.710 2.608 737 426 2,0 1.871 986 44 685 166 385 215 90.864

30 » ........... 28.189 35.000 10.890 655 - 346 1,6 46,8 I.791 3.868 338 2.917 3.453 322 419 1,6 2.035 986 44 742 166 383 335 92.930

"

7 October ........... 28.321 35.000 11.094 723 - 218 3,0 3,1 1.613 3.781 327 3.489 2.931 114 416 1,0 2.019 986 44 754 166 382 473 92.858

14 » ........... 28.368 35.000 10.898 825 - 578 3,0 4,7 2.170 3.630 278 2.974 2.686 59 435 1,7 1.990 91;16 44 76Q 166 382 519 92.763
, .

21 )} ........... 28.326 35.000 11.180 923 - 423 3,0 3,5 2.109 3.218 230 4.234 1.010 28 458 11,7 1.987 986 44 770 166 382 315 91.807

28 » ........... 28.235 35.000 11.294 938 - 427 3,0 4,4 2.213 3.145 444 4.126 1.662 27 473 1,8 1.944 986 44 776 166 382 337 92.628

4 November .......... 27.980 35.000 Il.649 983 - 428 3,2 9,9 2.097 2.896 463 3.840 2.818 25 473 1,7 1.944 986 44 786 166 382 234 93.209

10 » ........... 27.992 35.000 Il.745 1.024 - 492 3,2 9,9 2.048 2.663 318 3.835 2.658 18 486 17,0 1.923 986 44 795 166 380 249 92.852

18 » ........... 27.805 35.000 Il.544 1.131 969 448 3,1 15,4 2.082 2.891 296 3.555 1.216 18 523 120,8 1.915 986 44 804 166 385 323 92.240

25 » ........... 27.782 35.000 11.419 1.171 969 419 3,1 10,7 2.038 2.824 308 4.215 394 13 542 1,5 1.897 986 44 814 166 385 240 91.642

2 December ......... 27.383 35.000 11.438 1.212 969 365 3,1 3,4 1.826 2.817 339 5.380 1.176 10 531 2,7 1.809 986 44 819 166 387 227 92.893

9 » ........... 27.102 .35.000 Il.604 1.225 969 454 3,1 227,0 1.901 2.882 320 5.530 653 10 536 0,6 1.762 986 ;i4 838 166 384 283 92.880

16 » ........... 27.094 35.000 12.043 1.227 969 656 3,1 226,8 2.251 3.136 244 2.953 2.187 62 569 1,7 1.696 986 44 848 166 384 240 92.987

22 » ........... 27.344 35.000 11.206 1.256 1.919 1.918 3,1 6,7 2.184 3.377 305 2.928 1.712 59 578 1,5 1.685 986 44 853 166 384 353 94.268

9 » ........... 27.334 35.000 11.100 1.356 I.919 1.842 3,1 6,7 2.257 4;044 676 2.678 1.882 76 581 1,4 1.512 986 44 865 166 384 316 95.029
2

(1) Met ingang van 9 December 1948 heet de rubriek: « Te ontvangen deviezen en goud n,



(millioenen franken)

WEEKSTATEN IN 1948 IN BET « STAATSBLAD » GEPUBLICEERD

PASSIVA

I

Rekeningen-courant

Totaal Crediteuren Reserves DATUM
Bank- Tijdelijk Teder wegens Pensioenkas en TOTAAL

biljetten Schatkist InternationaalMuntfonds Banken in het buitenland onbeschik- leveren 1948
verbinte- termijnaan- van het Diversen Kapitaal afschrij-

in bare reke- deviezen PASSIVA
Speciale nissen kopen van Personeel vtngsreke-

omloop rekening 1° betalingsaccoorden op zicht ningen en goud deviezen nlngen
Rekening Rekening Diverse

Gewone ArtikelIV. 2° andereAccoord tot Belgische Luxemburgse
rekening Economische franken franken a) b)

rekeningen
Samenwerking

(2)

81.568 3,4 18,5 992 44 500 1.870 55 2.768 87.819 24 2.118 48,5 386 445 400 488 91. 729 16 September

81.115 5,1 18,5 992 44 614 1.871 47 2.417 87.124 24 1.958 48,2 385 437 400 488 90.86-1 23 »

82.360 1,4 18,5 992 44 761 2.035 50 2.995 89.256 24 1.866 46,8 383 466 400 488 92.930 30 »

82.866 4,0 18,5 992 44 1.062 2.019 54 2.313 89.373 23 1.687 3,1 382 502 400 488 92.858 7 October

82.198 3,7 110 992 44 975 1.990 54 2.344 88.711 23 2.244 4,7 382 510 400 488 92.763 14 »

.
81.555 3,2 110 992 44 883 1.987 55 2.159 87.788 23 2.183 3,5 382 540 400 488 91.807 21 »

81.773 1,5 114 992 44 882 1.944 54 2.689 88.493 23 2.287 4,4 382 551 400 488 92.628 28 »

82.962 2,7 114 992 44 899 1.944 55 2.175 89.188 23 2.171 9,9 382 547 400 488 93.209 4 November

82.619 2,4 114 992 44 823 1.923 58 2.302 88.877 22 2.121 9,9 380 554 400 488 92.852 10 »

81.664 4,8 254 992 44 1.279 1.915 59 2.009 88.221 22 2.155 15,4 385 554 400 488 92.240 18 »

81.376 2,1 365 992 44 879 1.897 59 2.050 87.664 22 2.111 10,7 385 561 400 488 91. 642 25 »

83.004 2,9 420 992 44 753 1.809 55 2.045 89.125 11 1.899 3,4 387 580 400 488 92.893 2 December

82.789 2,6 488 992 44 532 1.762 98 2.093 88.761 10 2.244 7,8 384 585 400 488 92.880 9 »

82.199 3,9 530 992 44 618 1.696 59 2.302 88.444 11 2.680 7,7 384 572 400 488 92.987 16 »

82.429 4,5 1.666 992 44 879 1.685 56 2.160 89.915 11 2.502 6,7 384 561 400 488 94.268 22 Il

83.176 4,5 1.701 992 44 645 1.512 57 2.469 90.600 9 2.572 6,7 384 569 400 488 95.029 29 »

(2) Met ingang van 14 October 1948 is de vermelding u Art. IV » afgeschaft.
Met ingang van 18 November 1948 heet de rubriek • Rekeningen Accoord voor Economische Samenwerking »,





BIJLAGE 4

RENTETARIEVEN
DER DISCONTO- EN VOORSCHOTYERRICHTINGEN

DISCONTO

_ Accepten of documentaire wissels uit hoefde van
goederen in- en uitvoer .

- Door de N. B. B. vooraf geviseerde bankaccepten:
uit hoofde van goedereninvoer
uit hoofde van goederenuitvoer

- Bij een bank gedomicilieerde accepten .
- Niet bij een bank gedomicilieerde accepten
-Warrants
- Niet geaccepteerde wissels
- Promessen

BELENINGEN EN VOORSCHOTTEN

- Beleningen en voorschotten in rekening-courant op
Scha tkistcertificaten
Met ten hoogste 120 dagen looptijd
Met ten hoogste 8 maanden looptijd
Met ten hoogste 12 maanden looptijd
Met meer dan 12 maanden looptijd .
Percentage van het voorschot: 95 pOt.

- Beleningen en voorschotten in rekening-courant
op andere overheidsfondsen
Percentage van het voorschot:
a) Tienjaarsobligaties (1940-1950) 90 pOt
b) 3 X lJOt Schatkistcertificaten met

hoogste 15 [ao» looptijd (1942) . 90 pOt
c) 3 X pOt Schatkistcertificaten met 5,

10 of 20 jaar looptijd (1943) (l). 90 pOt
d) 3 X pOt Schatkistcertificaten met 10

jaar looptijd (1944). . 90 pOt
e) 4 pOt Schatkistcertificaten met 5 of

10 jaar looptijd (1947). . 90 pOt
f) 4 pOt Schaikieicerti [icatew met 5 of

10 jaar looptijd (1948) 90 pOt
g) Andere ouerheidejondeen . 80 pOt

- Beleningen en voorschotten in rekening-courant
op Schatkistcertificaten met 5 jaar looptlid
(besluit van 25-10-41) en op Schatkistcertificaten
uitgegeven ter vereffening van Belgische finan-
cieele vorderingen op het buitenl. (besl. v· 3-2-42)
Percentage va:n het voorschot: 90 pOt.
(Dit voorschot wordt alleen verleend in de
bijzondere door de N. B. B. aangenomen gevallen.)

Tarief van kracht
bij het begin

van het boekjaar

Tarief wijziging
per

Hl Februari 1948

pCt

3,50

3-,
3,-
3,50
3,75
3,50
4,50
5,-

pCt

3,50

3,50
3,-
3,50
3,75
3,50
4,50
5,-

2,- 2,-
2,1875 2,1875
2,375 2,375
5,- 5,-

5,- 5,-

5,- 5,-

(1) Sedert 15 October 1948 werd de rentevoet der Schatkistcertificaten (1943) van 3 1/2 pCt op
4 pCt gebracht.





BIJLAGE 5

OFFICIËLE 'WISSELKOERSEN PER 31 DECEMBER 19-'8

yastgesteld door de Nationale Bank yan België
krachtens besluit n' 6 yan de op 1 Mei 19-'-' in raad vergaderde Ministers

« Belgisch Staatsblad » yan 5 September 1944, n' 22.
(B elgische franken)

Transfer I Biljetten
DEVIEZEN Contractuële

koers

I Aankoopkoers I VerkoopkoersAankoopkoers Verkoopkoera

1 pond sterling 176,625 176,50 176,75 175,85 176,80

1 U.S. dollar - 43,70 43,96 43,50 44,-

1 Canadese dollar - 43,96 44,06 43,75 44,25

100 Franse franc 16,62679 16,60 16,65 16,50 16,80

100 Nederlandse gulden 1.652,- 1.650,- 1.654,- 1.635,- 1.662,-

1 Zweedse kroon 12,1936 12,16 12,23 12,10 12,25

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

100 Congolese frank - 100,- 100,- - -

100 Luxemburgse franc - 100,- 100,- - -

1 Deense kroon 9,1326 9,10 '9,16 9,05 9,25
-

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

100 escudo 176,625 175,75 17'7,60 175,- 178,-

Peseta DHferentiële koers- - -volgens de aard der goederen

Lira
Veranderlijke koers om de

- tien dagen vastgesteld door - -
het Uftleio Italiano del Oambi

100 Tsjecho-Slowak. kroon 87,655 87,39
I

8'7,92 86,80 88,50
- " -, _.

, h'
" - _ ... - .-'





BIJLAGE 6

VERDELING VAN DE RE:KENING
« UITGESTELDE INYENTARISOPERATIEN }) 'WAARYAN

HET SALDO, PER 25 JUNI 1948, Fr. 745.490.715,18 BELOOPT
(verschenen op Belgisch Staatsblad van 15 September 1948)

Eerste semester van 1940

Verdeling van fr. 49.951.627,- :
1°) aan de aandeelhouders, een eerste bruto-dividend van

fr. 30,- per aandeel . fr.
2°) van het overschot :

a) 10 pCt aan het reservefonds
b) 6 pCt aan het personeel

3°) van de overige:
a) aan de Staat, drie vijfden
b) aan de aandeelhouders, een tweede

van fr. 68,- per aandeel .
c) hetsaldo aan het reservefonds .

6.000.000,-

· fr.
· fr.

4.095.162,70
2.457.097,62

· fr.
bruto-dividend

· fr.
· fr.

20.639.620,--

13.600.000,--
159.746,68

fr. 46.951.627,-

Oorlogspetiode

(Tweede semester van 1940 en jaren 1941 tot 1944 inbegrepen)

1°) . Overlating aan de Staat van h et saldo der winst- en
overgebracht op de rekening « Uitgestelde inventarisoperatiën »

op 25 December 1940 . fr. 53.078.211,10
op 25 December 1941 . fr. 114.345.645,69
op 25 December 1942 . fr. 67.485.894,79
op 25 December 1943 . fr. 21.207.974,07
op 25 December 1944 . fr. 7.819.330,25-------

fr. 263.937.055,90

verliesrekening

2°) Betaling aan de aandeelhouders, door afneming op het reservefonds, van
het statutair dividend van 6 pCt 's jaars (art. 40 der statuten) :

tweede semester van 1940, bruto fr. 30,- per aandeel fr. 6.000.000,-
jaar 1941, bruto fr. 60,- per aandeel . fr. 12.000.000,-

. jaar 1942, bruto fr. 60,- per aandeel . fr. 12.000.000,-
jaar 1943, bruto fr. 60,- per aandeel . fr. 12;000.000,-
jaar 1944, bruto fr. 60,- per aandeel . fr. 12.000.000,--------

fr. 54.000.000,-

Dit bedrag wordt aan het reservefonds teruggegeven, overeenkomstig de
schikkingen yan artikel 40 der statuten, ter gelegenheid van de verdeling van het
eerste halfjaar 1945.



2.944.295,69

3°) Betaling aan het personeel, van een deelovereenstemmend met hetgeen
hem ontvalt wegens het afstaan aan de Staat van de winsten met betrekking tot de
oorlogsperiode (cf. Memorie van Toelichting der wet van 28 Juli 1948 houdende
wijziging van de organieke wet van de Nationale Bank van België)

fr. 12.847.064,-
Dit bedrag wordt afgetrokken van het deel, dat in de verdeling met betrekking

tot het eerste halfjaar van 1945 aan de Staat toekomt.

Eerste semester van 1945

Verdeling van fr. 104.332.062,87 :
1°) teruggave aan het reservefonds .
2°) buitengewone toelage aan de pensioenkas van

personeel .
3°) aan de aandeelhouders, een eerste bruto-dividend

fr. 30,- per aandeel
4°) van het overschot:

a) 10 pCt aan het reservefonds
b) 6 pCt aan het personeel

5°) van het overige :
a) aan de Staat. . fr.IS. 791.359,69

af te trekken : het aandeel van
het personeel voor de oorlogs-
periode . fr. 12.847.064,---

· fr. 54.000.000,-
het
· fr. 13.000.000,-
van
· fr. 6.000.000,-

· fr. 3.133.206,29
· fr. 1.879.923,77

b) aan de aandeelhouders, een tweede
van fr. 52,- per aandeel .

6°) aandeel van het personeel .
het saldo aan het reservefonds .

bruto-dividend
· fr.
· fr.
· fr.

10.400.000,-
12.847.064,-

127.573,12

Tweede semester van 1945

fr. 104.332.062,87

Verdeling van fr. 44.670.212,55 :
1°) buitengewone toelage aan de pensioenkas van het

personeel . fr.
2°) aan de aandeelhouders, een eerste bruto-dividend van

fr. 30,- per aandeel . fr.
3°) van het overschot:

a) 10 pCt aan het reservefonds
- b) 6 -pCt aan het personeel

4°) van het overige :
a) aan de Staat, drie vijfden .
b) aan de aandeelhouders, een tweede

van fr. 43,- per aandeel .
c) het saldo aan het reservefonds

· fr.
· fr.

· fr.
bruto-dividend

· fr.
· fr.

fr.

13.000.000,-

6.000.000,--

2.567.021,25
1.540.212,75

12.937.787,13

8.600.000,-
25.191,42

44.670.212,55



Eerste semester van 1946

Verdeling van fr. 22.540.862,13
1°) buitengewone toelage aan de pensioenkas van het

personeel . . fr.
2°) aan de aandeelhouders, een eerste bruto-dividend van

fr. 30,- per aandeel . fr.
3°) van het overschot:

a) 10 pCt aan het reservefonds
b) 6 pCt aan het personeel

4°) van het overige:
a) aan de Staat, drie vijfden .
b) aan de aandeelhouders, een

van fr. 5,- per aandeel
c) het saldo aan het reservefonds .

· fr.
· fr.

· fr.

13.000.000,--

6.000.000,---

354.086,21
212.451,73

1.784.594,51
tweede bruto-dividend

· fr. 1.000.000,-
· fr. 189.729,68

-------'--
22.540.862,13fr.

Tweede semester van 1946

Verdeling van fr. 51.691.902,79 :
1°) 'buitengewone toelage aan de pensioenkas van het

personeel . . fr.
2°) aan de aandeelhouders, een eerste bruto-dividend van

fr. 30,- per aandeel . fr.
3°) van het overschot :

a) 10 pCt aan het reservefonds
b) 6 pCt aan het personeel

4°) van het overige :
a) aan de Staat, drie vijfden .
b) aan de aandeelhouders, een tweede

van fr. 54,- per aandeel .
c) het saldo aan het reservefonds .

· fr.
· fr.

· fr.
bruto-dividend

· fr.
· fr.

13.000.000,-

6.000.000,-

3.269.190,28
1.961.514,17

16.476.719,-

10.800.000 -
184.479,34

fr. 51.691.902,79

Eerste semester van 1947

Verdeling van fr. 76.546.963,19 :
1°) buitengewone toelage aan de pensioenkas van het

personeel . fr.
2°) aan de aandeelhouders, een eerste bruto-dividend van

fr. 30,- per aandeel . fr.
3°) van het overschot:

a) 10 pCt aan het reservefonds
b) 6 pCt aan het personeel

4°) van het overige :
a) aan de Staat, drie vijfden

· fr.
· fr.

· fr.

13.000.000,-

6.000.000,-

5.754.696,32
3.452.817,79

29.003.669,45



b) aan de aandeelhouders, een tweede bruto-dividend
van fro 96 per aandeel . fr. 19.200.000,-

c) het saldo aan het reservefonds . fr. 135.779,63
--------

fr. 76.546.963,19

Tweede semester van 1947

Verdeling van fr. 59.456.845,14 :
1°) buitengewone toelage aan de pensioenkas van het

personeel . fr.
2°) aan de aandeelhouders, een eerste bruto-dividend van

fr. 30,- per aandeel . fr.
3°) van het overschot :

a) 10 pCt aan het reservefonds
b) 6 pCt aan het personeel

4°) van het overige:
a) aan de Staat, drie vijfden
b) aan de aandeelhouders, een tweede

van fr. 67,- per aandeel.
c) het saldo aan het reservefonds .

· fr.
· fr.

.fr.
bruto-dividend

· fro
· fr.

fro

Eerste semester van 1948

Verdeling van fr. 75.363.183,61 :
1°) buitengewone toelage aan de pensioenkas van het

personeel . fr.
2°) aan de aandeelhouders, een eerste bruto-dividend van

fro 30,- per aandeel . fr.
3°) van het saldo :

a) 10 pCt aan het reservefonds
b) 6 pCt aan het personeel

4°) van het overige :
a) aan de Staat, drie vijfden
b) aan de aandeelhouders, een tweede

van fr. 90,- per aandeel.
c) het saldo aan het reservefonds

· fro
· fr.

· fr.
bruto-dividend

· fr.
· fro

SAMENVATTING:

Eerste semester van 1940 .
Oorlogsperiode
Eerste semester van 1945
Tweede semester van 1945
Eerste semester van 1946

: fr.
· fr.
· fr.
· fr.
.fr.

13.000.000,-

6.000.000,-

4.045.684,52
2.427.410,71

20.390.249,95

13.400.000,-
193.499.96

59.456.845,14

13.000.000,-

6.000.000,-

5.636.318,36
3.381.791,-

28.407.044,55

18.000.000,-
938.029,70

fr. 75.363.183,61

46.951.627,-
263.937.055,90
104.332.062,87
44.670.212,55
22.540.862,13



Tweede semester van 1946
Eerste semester van 1947
Tweede semester van 1947
Eerste semester van 1948

"

· fr.
· fr.
· fr.
· fr.

51.691.902,79
76.546.963,19
59.456.845,14
75.363.183,61

Saldo der rekening « Uitgestelde inventarisoperatiën » per
25 Juni 1948 . fr. 745.490.715,18

DIVIDENDEN

I Nummers I Statutaire 12de dividend I
Totaal

I
NettoDienstjaren

der coupons dividend bruto- dividenddividend

Fr. Fr. Fr. Fr.
- - - -

pte semester 1940 .................. 130 30 68 98 68,60
gde » 1940 ·............ . .. . . 131 30 - 30 21,-
Jaar 1941 .............................. 132-133 60 - 60 42,-

» 1942 .............................. 134-135 60 - 60 42,-
» 1943 .. . . . . . . .... ............. ..... 136-137 60 - 60 42,-
» 1944 .............................. 138-139 60 - 60 42,-

Iste semester 1945 ·... . ... ... ....... 140 30 52 82 57,40
gde » 1945 .................. 141 30 43 73 51,10
Iste » 1946 ·.. .. . . . . ......... 142 30 5 35 24,50
Iste » 1947 .................. 143 30 54 84 58,80
2de » 1946 .................. 144 30 96 126 88,20
gde » 1947 .................. 145 30 67 97 67,90
tste » 1948 ·....... . . . . . . .... 146 30 90 120 84,-

Totaal.. ....... 510 475 985 689,50

Deze gezamenlijke dividenden zulle n met ingang van 15 September 1948
aan de loketten van de zetel der Bank te Brussel, van de bijbanken en
agentschappen in de provincie, betaalbaar zijn, mits afgifte van het volledig
couponblad, talon inbegrepen.

Er worden thans nieuwe aandelen gedrukt met als eerste coupon, n" 147,
betreffende het tweede halfjaar van 1948, betaalbaar op 1 Maart 1949.

Volgt hieruit, dat de aan de in omloop zijnde aandelen gehechte niet
vervallen halfjaarlijkse coupons zonder waarde zijn : deze zullen vervangen
worden door jaarlijkse coupons gehecht aan de nieuwe aandelen.

De ruiling der oude aandelen tegen nieuwe zal plaats hebben vanaf
Januari 1949.

Ingeval zekere houders slechts een deel van de op de hiervoor vermelde
dienstjaren betrekking hebbende coupons zouden kunnen aanbieden, dan zullen
deze voor hun respectieve bedragen uitbetaald worden.

Brussel, de 15 September 1948.





BIJLAGE 7

OVEREEN'KOMST dd. f4 SEPTEMBER f948
tussen de Staat en de Nationale Bank yan België,

goedgekeurd door de ministerraad
(Belgisch Staatsblad van 18 September 1948, n" 262)

Gelet op de wet van 28 Juli 1948, houdende wijziging van de
organieke wet der Nationale Bank, en inzonderheidartikel 1, § 3, littera a,
van deze wet vaststellend dat « tot latere bepaling, het bedrag van de door
de Bank gehouden portefeuille ten gevolge van de overeenkomstig
artikel Il, 30 en 90

, gedane verrichtingen, de hoogtegrens niet mag over-
schrijden welke zal worden vastgesteld bij overeenkomsten gesloten tussen
de Minister van Financiën en de Nationale Bank, na eensluidendadvies van
de Regentenraad » en dat « deze overeenkomsten door de Ministerraad
zullen worden goedgekeurd en binnen acht dagen in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt »;

Overwegende dat de behoeften van de Openbare Schatkist en van de
organismen wier verbintenissen door de Staat gegarandeerd worden,
ontstaan uit de dagelijkse loop van hun verrichtingen en uit de schomme-
lingen van de omvang der disponibiliteiten op de geldmarkt, kunnen geraamd
worden op circa tien milliard frank, inclusief: a) vier milliard vierhonderd
vijf en veertig millioen aangewend op 13 September 1948; b) twee
milliard vierhonderd vijf en zestig millioen vertegenwoordigend het
excedent van de schuld van de Staat tegenover de Bank boven het bedrag
geconsolideerd overeenkomstig artikel 3, Iittera b, der wet van 28 Juli 1948
betreffende de sanering der balans van de Bank;

Overwegende anderzijds dat de schuld op korte termijn van de Staat,
vertegenwoordigd door de tegoeden van derden bij de Postchèquedienst
en door de bij de banken geplaatste schatkistcertificaten, onverhoedse
schommelingen kan ondergaan in geval van aanzienlijke opvragingen van
inlagen;

Overwegende daarenboven dat het past het regime vast te steIIen van
de intresten die voortaan toepasselijk zullen zijn op de voorschotten aan de
Openbare Schatkist binnen het bestek van de nieuwe bepalingen;

Na eensluidend advies van de Regentenraad;
Tussen de Staat,

vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, enerzijds,
en de Nationale Bank van België,

vertegenwoordigd door haar gouverneur, anderzijds,



Wordt overeengekomen wat volgt :

ARTIKEL ÉÉN. - Het bedrag van de portefeuille behouden door de
Nationale Bank ten gevolge van de overeenkomstig artikel 11, 3° en 9°,
van haar organieke wet gedane verrichtingen mag niet hoger gaan dan
tien milliard frank.

ART. 2. - Als speciale omstandigheden het billijken, inzonderheid als
opvragingen van inlagen zich bij de Postchèquedienst of bij de banken
voordoen, aldus aanleiding gevend tot een plotse en aanzienlijke vermin-
dering van de openbare schuld tegenover de houders van postrekeningen
of geplaatst in de banken, waaraan de Openbare Schatkist niet het hoofd
kan bieden door eigen middelen inclusief de in het eerste artikel voorziene
marge, zal de Nationale Bank een bijkomende marge, waarvan het bedrag
in een speciale overeenkomst zal worden bepaald, ter beschikking stellen
van de Openbare Schatkist, naarmate van haar behoeften.

ART. 3. - De door de Bank aan de Openbare Schatkist binnen het
bestek van voorgaande artikelen toegestane voorschotten worden afgerekend
tegen de discontovoet van de Bank voor de in een bank gedomicilieerde
accepten.

De som van twee milliard vierhonderd vijf en zestig millioen frank,
vertegenwoordigend het gedeelte van de schuld van de Staat tegenover de
Bank dat hoger gaat dan het bedrag geconsolideerd overeenkomstig
artikel 3, littera b, der wet van 28 Juli 1948, betreffende de sanering der
balans van de Bank, zal echter geen aanleiding geven tot uitkering van
de interest. Artikel 33 der organieke wet van de Bank zal van toepassing
zijn op dit bedrag.

In dubbelopgemaakt, te Brussel, de 14 September 1948.

Voor de Staat,

De Minister van Financiën,

G. EYSKENS.

Voor de Nationale Bank
van België,

De Gouverneur,
M. FRERE.

<,, ,
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