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VERSLAG
OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET JAAR 1950

UITGEBRACHT DOOR DE GOUVERNEUR

IN NAAM VAN DE

Regentenraad



Op 5 Mei 1850, iets meer dan honderd jaar geleden, bekrachtigde
onze eerste Vorst de wet, die, dank zij Frère-Orban, zo pas door de
Kamers aangenomen was, en waarbij de Nationale Bank opgericht
werd. Die wet legde de grondslagen van onze Instelling, op het ogenblik
zelf dat er een dringende behoefte bestond aan een orgaan dat het
herstel van het openbaar crediet kon in de hand werken en aan België
een onontbeerlijk middel verschaffen om zich in de ontluikende
wereldeconomie een vaste plaats te veroveren.

Op 2 Januari daaraanvolgend opende de Nationale Bank haar
loketten en, de uitoefening der voorrechten van de Algemene
Maatschappij ter Bevordering van de Volksvlijt en van de Banque de
Belgique overnemend, luidde zij haar loopbaan van circulatiebank,
agent en raadgever van de regering in.

Gedurende die eerste eeuw van haar bestaan, heeft zij ononder-
broken haar bedrijvigheid uitgebreid op al de gebieden waarover haar
bevoegdheid zich uitstrekt. Reeds kort na haar oprichting vervulde
zij de taak van een circulatiehank in ruime zin. Sedertdien wist zij
haar techniek en haar tussenkomsten steeds aan de wisselende behoeften
van de volkshuishouding aan te passen.

Zij vermocht op die wijze het Land te dienen, omdat zij van meet
af aan gewapend was om, naar het gezegde van Frère-Orban,
« het land in de moeilijke ogenblikken bij te staan en de druk der
crises te helpen verzachten » ; ook omdat de wetgever en de monetaire
overheid steeds vasthielden aan de grondslagen van het oorspronkelijke
handvest, die derwijze opgevat waren dat de actiemiddelen aan de
wisselende behoeften van de economische evolutie konden worden
aangepast.
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De denkbeelden van de stichters drukten hun stempel op de
tradities, gesmeed door de achtereenvolgende geslachten welke in de
raden hebben gezeteld : de uit.sluitende behartiging van het hogere
Staatsbelang en het bestendig verlangen om de rol en de invloed van
de Instelling steeds binnen de voorgeschreven technische grenzen
- de veiligste waarborgen voor het behoud van haar zelfstandigheid -
te houden.

De hervorming van 1948 heeft voor de eerste maal de wetten en
statuten van 1850 wezenlijk gewijzigd. Weliswaar verleende zij aan de
Staat een belangrijk aandeel in het kapitaal van de maatschappij, doch
zonder afbreuk te doen aan haar zelfstandigheid. De nieuwe voor-
waarden in zake benoeming der leiders wijzen er op dat de wetgever
de raden van de Bank zowel aan de politieke wisselvalligheden als aan
de invloed van particuliere belangen heeft. willen onttrekken.

De Bank maakte van die onontbeerlijke zelfstandigheid geen
misbruik; steeds hield zij voor ogen dat in een land waar de vrijheid
zo diep ingeworteld is, het haar eerste plicht is een waardevaste geld-
eenheid te handhaven, door het volume van de geldsomloop en van
het crediet aan de billijke behoeften van de gemeenschap aan te passen.

** *

Van die plicht bewust, vroeg zij dat een einde zou gesteld worden
aan het tijdelijk regime waardoor ons geldstatuut sedert 1 Mei 1944
beheerst wordt, omdat naar haar oordeel de onontbeerlijke voor-
waarden voor de invoering van een vast statuut aanwezig zijn.

Tot dusver achtte de regering het niet gelegen op die wens in te
gaan.

Nochtans 'heeft de Senaatscommissie voor Financiën, een harer
vroegere besluiten hernieuwend, op 19 December jl., bij het onderzoek
der begroting van Rijksmiddelen voor 1951, voorgesteld cc aan het
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Parlement opnieuw de beslissende macht ingeval van devaluatie terug
te schenken »; tegelijkertijd herinnerde zij aan haar vijf maanden
tevoren uitgedrukte wens, om het artikel van de statuten, waarin de
dekkingsverhouding is vastgesteld, terug in werking te zien treden,
opdat het vertrouwen in 's lands valuta verstevigd worde.

De Bank acht het wenselijk dat die voorstellen werkelijkheid
worden zodra de omstandigheden zulks toelaten: de rem die zij opleg-
gen, komt de gehele volkshuishouding ten goede en vormt voor de
overheid zelf een belangrijke beschermende factor.

Bekommerd om de eerbiediging van een streng monetair beleid,
dat het Parlement haar steeds heeft opgelegd, drukte de Bank tegelijker-
tijd een tweede wens uit : dat de meerwaarde, voortvloeiend uit de
herwaardering onzer netto-gond- en deviezentegoeden op 21 Septem-
ber 1949, op basis van de sedert de 22ste dier maand geldende koersen,
voor de definitieve t.erugbetaling van een deel harer vorderingen op de
Staat zou aangewend worden.

/

Deze wens kon evenmin als de vorige ingewilligd worden. De wet
van 10 Augustus 1949 kende aan de Staat die meerwaarde van 4.279 mil-
lioen frank toe. De overdracht geschiedde krachtens een overeenkomst
tussen de Minister van Financiën en de Bank op 12 Augustus 1950
afgesloten. Overeenkomstig die lekst werd de meerwaarde in het crediet
van een bijzondere rekening gehoekt, en daarna in haar geheel aan de
Schatkist overgemaakt. De omstandigheden hebben de Minister van
Financiën er toe gebracht. dat bedrag aan te wenden tot dekking der
investeringsuitgaven voorkomend op de buitengewone begroting.
Nochtans gaf hij de wil te kennen de hijzondere rekening terug te
spijzen, wanneer (Ie knpitanlmnrkt toereikende middelen ann de
Schntkist znl kunnen verschaffen.

In afwachting van de eventuele nrmwending der rekening
overeenkomstig de wens van de Bank hebhen de gegevens van het
probleem zich niet gewijzigd. De toestand van het geldwczer; wordt
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inderdaad verzwakt, zowel door de aanwending van de geboekte
meerwaarde tot investeringsuitgaven als tot financiering van de lopende
uitgaven.

** *

Daar het behoud van de koopkracht van de frank door de aller-
wegen in de wereld opdagende inflatieneigingen gehinderd wordt,
vergt het van de Bank een bijzondere waakzaamheid.

Met ingang van Juli werd de toestand gespannen ten gevolge van
de buiten- en binnenlandse politieke gebeurtenissen en van hun econo-
mische weerslag. De dekkingsverhouding der dadelijk opvraagbare
verplichtingen daalde van 39,2 pCt.op 15 Juni tot 34,6 pCt op 14 Sep-
tember. De defJatorische uitwerking van het tekort in de betalings-
balans en van de hiermee gepaard gaande vermindering der valuta-
reserves, die normaal tot het herstel had moeten bijdragen, werd te niet
gedaan door een toenemend beroep op het crediet van de Bank om de
massale aankopen van grondstoffen te betalen. In de balans der Bank
gaf zulks aanleiding tot een vervanging, op de actiefzijde, van valut a-
reserves door binnenlands crediet, waartegenover een schier gelijk blij-
vende circulatie stond.

Toen het duidelijk werd dat de dubbele invloed van het tekort op
de betalingsbalans en van de credietuitbreiding via het herdisconto,

lop de duur een gevaarlijke druk op het geldwezen dreigde uit te
oefenen, besloot de circulatiebank haar toezicht op de geldmarkt door
een klassieke toepassing van de discontopolitiek verder toe te halen,
zodra de binnenlandse politieke omstandigheden het gingen toelaten.

Op Il September verhoogde de Bank de officiële discontovoet van
3,25 tot 3,75 pCt; zij verkortte met 30 dagen de toegelaten looptijd
der wissels tot dekking van goedereninvoer ; ten slotte raadde zij de
banken aan het afbetalingscrediet te beperken, want het bleek een
buitensporige omvang aan te nemen.
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Op 7 December verhoogde zij de discontovoet der bankaccepten
en der documentaire wissels uit hoofde van goederenuitvoer van 3 tot
3,75 pCt, en bracht hem aldus op één lijn met het gelijksoortige papier
tot dekking van de invoer, daar een voorkeurtarief ter bevordering van
de uitvoer in de huidige eonjunctuur niet meer te rechtvaardigen IS.

** *

Het algemene en gewettigde verlangen der Belgische onderne-
mingen om zich tegen de prijsstijging te beveiligen, verder de eerste
verschijnselen van de herbewapening en van de conjunctuurherneming,
deden de invoer aanzwellen en gaven meteen aan de termijnaankopen
van deviezen een buitengewone omvang.

De circulatiebank, tot dusver de enige mogelijke tegenpartij, trof
verscheidene maatregelen om de voorwaarden der termijntransacties
aan de werkelijke marktverhoudingen aan te passen. Zij verhoogde de
report- en deportrente in dezelfde mate als de officiële rente;
vervolgens bracht zij de reportrente op gelijke hoogt.e met de disconto-
voet der bankaccepten en vaardigde andere beschikkingen uit die
logisch uit de vigerende wisselreglementering voortvloeiden.

Een nieuwe, sinds 20 November 1950 toegepaste regeling, bracht
de markt binnen de perken van het bankstelsel, waarbij natuurlijk de
officiële noteringen t.ot grondslag dienen. Op hetzelfde ogenblik stopte
de Bank de termijnverkopen van andere deviezen dan dollars; zij had
trouwens reeds sedert 17 October de afgifte van ponden sterling en
Zweedse kronen geschorst. Ten einde de beste voorwaarden voor een
nieuwevenwicht tussen vraag en annhod binnen de grenzen der werke-
lijke behoeften te scheppen, kregen de banken zowel als de cliënten
de grootste vrijheid voor de dekking hunner posities en de duur der
transacties.

Zodoende herwon de Bank haar trnditionele rol van regulator, die
haar toelaat nog bet.er dan voorheen het Belgisch-Luxemburgs Instituut
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voor de Wissel bij te staan in de bestrijding van ongeordende kapitaal-
bewegingen, welke sedert 1930 zo vaak het uitbreken van crises in de
hand werkten en de wisselkoersen nog wankeler maakten.

Die verschillende maatregelen, toegepast met de omzichtigheid
vereist door de buitengewone omstandigheden die het land doormaakte,
hielden de biljettenomloop en de gezamenlijke geldvoorraad op een vast
peil, zonder dat nochtans de bevrediging van de ongemeen grote
behoeften van onze buitenlandse handel en de massale voorziening
in grondstoffen en levensmiddelen op enigerlei wijze door de crediet-
politiek van de Bank belemmerd werden.

** *

De vorderingen op het buitenland in het raam van de betalings-
aceoorden maakten bij het einde van het jaar 7 pCt van de activa der
Bank uit. Hoewel die vorderingen met de Staatswaarborg bekleed zijn,
dreigen zij, van monetair standpunt uit, bevroren te geraken; ze
verhinderen daarenboven de pogingen van de landen der Europese
Organisatie voor Economische Samenwerking om het multilateralisme
te herstellen.

Dat gevaar blijkt overduidelijk uit het belangrijk tekort op de
compensatierekeningen van Nederland tegenover de Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie; dat tekort kon niet opgeslorpt worden,
hoewel Nederland de t.rekkirigsrechten, die het als voorwaardelijke hulp
ontving, uitgeput heeft.

Zolang de betalingsbalans van Nederland over het geheel genomen
geen evenwicht bereikt, zolang zijn vorderingen en schulden in buiten-
landse deviezen niet tegen elkaar kunnen opwegen, zal de werking van
de Economische Unie op fundamentele moeilijkheden stuiten.

De hoop mag evenwel gekoesterd worden dat de moeilijkheden,
die na het evenwichtsherstel van de Nederlandse betalingsbalans zouden
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voortbestaan, door een betere coördinatie van de landbouw- en handels-
politiek der twee landen zullen kunnen overwonnen worden.

** *
Met de bedoeling de nadelen, welke de vorderingen in betalings-

aceoorden aan de circulatiebank berokkenen, te ontwijken, en een
meer normale financiering van de buitenlandse handel te herstellen,
hebben de Bank en de Overheid de middelen bestudeerd om het stelsel
der globale eredieten op een commerciële voet te brengen door het
in de kringloop van het particulier bankeredief in te schakelen.

Aan dat ontwerp zitten talrijke voordelen vast : het ondervangt
ruimschoots de hierboven vermelde nadelen, het geeft meer soepelheid
aan het spel der bilaterale betalingsaccoorden, en maakt het practisch
onmogelijk dat vorderingen bevriezen of overdreven betalingstermijnen
toegekend worden. Doch zijn verwezenlijking gaat met veel moeilijk-
heden gepaard, want ze sluit de oplossing van talrijke technische pro-
blemen in, alsmede de instemming van verschillende nationale en inter-
nationale lichamen.

** *
De pogmgen van de Bank om de bilaterale praktijken te kort-

wieken, gaan hand in hand met het streven van de Europese Organisatie
voor Economische Samenwerking, die met de oprichting van de
Europese Betalingsunie een nieuwe stap op die weg deed.

Het eerste multilaternal betalingsaccoord werd op 18 Novem-
ber 1947 gesloten tussen Frankrijk, de Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie, Nederland, Italië en het Engols-Amcrikaans bezettings-
gebied in Duitsland. Aan de intra-Europese verrekeningen in het alge-
meen werd een zekere uitbreiding gegeven door de overeenkomsten
van 16 October 1948 en van 7 September 1949, waarbij het stelsel van
de voorwaardelijke hulp en van de trekkingsrechten op touw gezet
werd. Thans neemt de nieuwe Unie die rolover. Ze omvat de landen die
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van de Europese Organisatie voor Economische Samenwerking deel
uitmaken, zonder aan hun eigen valutastelsel te tornen. Doch ze eist
van de debiteuren de gedeeltelijke betaling van de saldi in goud, en
wijst aldus de weg aan naar het herstel van een normaal internationaal
betalingsverkeer.

Ze steunt op de hulp van de Verenigde Staten, want de Economic
Cooperation Administration verleent een bijzonder steunfonds voor de
debiteuren die met ernstige en onvoorziene moeilijkheden af te rekenen
hebben, alsmede een werkkapit.aal in vrije dollars, om de vrijmaking
van het intra-Europees handels- en betalingsverkeer in de hand te
werken. Elk lid van de Unie verstrekt aan deze laatste een crediet ten
belope van 60 pCt van zijn quotum, berekend op de waarde zijner
zichtbare en onzichtbare transacties met de lidstaten. In ruil daarvoor
ontvangt het een gelijkwaardig crediet. Binnen die grenzen zullen de
overschotten en tekorten door eredieten en goudhetalingen geregeld
worden.

De deelneming van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
werd vastgesteld op 360 millioen rekeneenheden overeenstemmend
met de huidige goudpariteit van de dollar, zegge 9,1 pCt van het totaal.
Vergeleken bij dat van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is dit
aandeel aanzienlijk.

De Unie betekent een onmiskenbare vooruitgang op de vorige
stelsels. Ze opent de weg naar een bevredigende afwikkeling van de
op het ogenblik harer afsluiting uitstaande schulden. Aangezien
daarenboven de munten voortaan onderling omwisselbaar zijn, althans
in zoverre de verrekening normaal werkt, zit er, onder dat voorbe-
houd, in beginsel geen nadeel meer vast aan een verruiming van
de arbitrage- en transferverrichtingen en aan de opheffing van de
discriminerende maatregelen.

De Unie zal evenwel slechts vruchten afwerpen indien haar leden
twee grondvoorwaarden vervullen: ze dienen een gelijklopende geld-
politiek te volgen, die afziet zowel van inflatie als van deflatie, omdat
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beide onverenigbaar zijn met de goede werking van het multilateraal
stelsel; daarnaast moeten ze steeds mel het evenwicht hunner betalings-
balans begaan zijn, want de credieten, die te hunner beschikking
gesteld worden, dienen slechts beschouwd als een middel om tijdens
een overgangsperiode dat evenwicht te herstellen.

** *

De economische evolutie der laatste twintig jaren heeft aangetoond
dat de geldpolitiek niet alleen oog moet hebben voor het behoud der
stabiliteit van de geldeenheid en van het geldvolume, doch tevens
rekening dient te houden met talrijke andere economische factoren,
waaronder het openbaar crediet voortaan een beslissende rol speelt.

Aldus gaat de verantwoordelijkheid der Bank zwaarder wegen,
omdat op de verschillende gebieden die het kortlopend crediet - haar
enig arbeidsveld - te buiten gaan, ze slechts als raadgeefster kan
optreden, terwijl op haar eigen terrein, waar de financiering van de
begroting en van de particuliere sector met elkaar wedijveren, de
binnenlandse en internationale politieke omstandigheden de crediet-
behoeften zodanig verscherpen dat er een bestendige inflatorische
drukking uit voortvloeit.

Elke nieuwe credietexpansie, die niet verantwoord is, of door
gemakzucht in de openbare en particuliere financiën ingegeven is,
zou de waardevastheid onzer munt in het gedrang brengen, zowel
door de ondermijning harer technische positie als door haar gevaarlijke
psychologische weerslag op het vertrouwen van de bevolking.

's Lands economisch bestel grijpt zo in elkaar dat een ongepaste
credietexpansie onvermijdelijk tot stijging van prijzen en lonen leidt,
de concurrentiemogelijkheden van onze uitvoer vermindert en tekorten
op de betalingsbalans veroorzaakt.

De gebeurtenissen van het afgelopen Jaar hebben eens te meer
die waarheid bevestigd: het onevenwicht, voortvloeiend uit de poli-
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tieke onlusten, ging gepaard met een prijsverhoging, looneisen, daling
van de overheidsfondsen en stijging van de niet vast renderende
waarden, tekort op de betalingsbalans en inkrimping van de valuta-
reserves.

Het staat buiten kijf dat het toezicht, waaraan de verdeling van
het bankcrediet sedert September onderworpen is, slechts zal kunnen
verzacht worden in zover een kentering in de monetaire eonjunctuur
intreedt. De financiële inspanning, die morgen door de Regering zal
moeten gevraagd worden, dient zich in een geest van vertrouwen en
stabiliteit te voltrekken. Zo de huidige financieringsbronnen te kort
schieten, zal een nieuwe budgetaire of fiscale inspanning moeten
gevraagd worden. Men mag immers niet uit het oog verliezen dat een
buitensporig beroep op het crediet van de circulatiebank na een min
of meer lange tijd ten slotte steeds uitliep op maatregelen die voor het
land veel ernstiger zijn wegens hun economische weerslag en de
sociale onrechtvaardigheid die er onvermijdelijk mee gepaard gaat.
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VERLOOP VAN HET GELD- EN FINANCIEWEZEN

In de loop van 1950 bleef de geldvoorraad ter beschikking van Geldsomloop

de economie opvallend stabiel; de verschijnselen die de geldhoeveel-
heid beïnvloeden hebben omvangrijke bewegingen vertoond, maar
hun gevolgen hebben elkaar in ruime mate opgeheven.

Verloop van de geldvoorraad
(millioenen franken)

Giraalgeld

Totaal Dadeli~k
Bekenlag- opvra8~ are

Einde maand chartaalgeld Post- tegoe en
courant- in f~:!~i:~he Totaal Eindtotaal

saldi rekeningen bij de
(1) particuliere (2)N.B.B. banken(2) en parastatale

(2) insteliingen
(2)

1948 December .... 88.488 2.251 18.654 40.668 61.573 150.061

1949 November .... 89.709 1.076 19.021 42.002 62.099 151.808
December .... 91.040 1.531 20.204 43.149 64.884 155.924

1950 Januari ....... 90.448 702 18.145 43.743 62.590 153.038
Februari ...... 90.737 715 18.143 42.547 61.405 152.142
Maart ."''''''. 90.710 650 18.425 43.477 62.552 153.262tEril """'"'' 90.216 839 18.422 43.459 62.720 1~2.936

ei """""'" 89.417 802 18.661 43.318 62.781 152.198
Juni ............ 90.696 689 19.157 43.709 63.555 154.251
Juli ............ 92.157 506 18.696 43.248 62.450 154.607
Augustus ..... 91.652 516 18.839 42.651 62.006 153.658
September ... 89.983 554 18.460 43.501 62.515 152.498
October ....... 90.023 582 18.890 43.822 63.294 153.317
November '''' 89.734 563 18.125 43.812 62.500 152.234

(1) Biljetten en munten van de Schatkist en van de Nationale Bank van België, na aftrek der
tegoeden van de bankinstellingen.

(3) Tegoeden aan ingezetenen toebehorend, na aftrek der rekeningen van de bankinstellingen.

Op de gewone uitzetting van het geldvolume bij de jaarwisseling
volgde in de eerste maanden van het jaar een normale inkrimping.
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Bankdeposlto's

Beschouwen' wij het eerste halfjaar in zijn geheel, dan bleef de
toestand van de Schatkist in evenwicht, daar de Staat het crediet van
de geldscheppende instellingen niet verder aansprak. Evenzo hadden
de voorschotten van de Bank aan de parastatale instellingen bij het
einde van Juni vrij dicht het peil van het jaareinde benaderd. Het
ongunstig saldo van het betalingsverkeer met het buitenland veroor-
zaakte een inkrimping van het geldvolume, waartegen. de uitbreiding
van het bankcrediet aan het particuliere bedrijfsleven niet volledig kon
opwegen : de geldhoeveelheid ter beschikking van de volkshuishouding
daalde dan ook met 1,7 milliard van einde December 1949 tot einde
Juni 1950.

Gedurende het tweede halfjaar oefenden de binnenlandse factoren
klaarblijkelijk een verruimende invloed op de geldvoorraad uit. Het
tekort op de internationale transacties had echter, voor de periode
gaande van einde Juni tot einde November, een sterkere tegengestelde
uitwerking.

Bij het einde van November 1950 overtrof het geldvolume ID

lichte mate het peilvan één jaar tevoren.

Vermits de beschikbare geldhoeveelheid ID 1950 betrekkelijk
weinig schommelde, steeg vermoedelijk haar omloopsnelheid in de
loop van dat jaar, om aldus de toegenomen behoeften aan betaalmid-
delen te dekken.

Na de uitgifte van de 8,3 milliard schatkistcertificaten waren de
bankdeposito's in de laatste maanden van 1949 geslonken. In Januari
en Februari 1950 bleven ze op een zelfde peil. Eerst in de loop van
Maart gingen zij, mede onder invloed van de toegenomen credietver-
lening van de banken aan het particulier bedrijfsleven, hun vroegere
omvang hernemen.
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Bankdeposito'sVan einde Maart tot einde Juni bewo-
gen de gezamenlijke bankdeposito's binnen
engere grenzen. Het internationaal politiek
gebeuren veroorzaakte geen netto-opvra-
gingen en de monetaire kringloop bracht
de banktegoeden regelmatig weer op peil.
In Augustus echter gingen de deposito's

I

scherp dalen, wegens het ernstig tekort op
het buitenlandse betalingsverkeer. In de
daaropvolgende maanden stegen zij op-
nieuw, en einde November 1950 over-
troffen zij het cijfer van één jaar tevoren. (1) Met inbegrip van de tijdelijk

onbeschikbare rekeningen.

De particuliere tegoeden in postreke-
ning bewogen op een ietwat lager peil dan
in het tweede halfjaar van 1949; het dag-
gemiddelde dier geldmiddelen schommelde
in de loop van het jaar om en nabij de
17 milliard. In de laatste twee maanden
namen zij iets toe.

Einde maand
Millloenen

frBDken"

1948 December ......... 51.751 (1)

1949 September ........ 53.929 .
October 53.047
November ......... 52.577
December ......... 52.679

1950 Januari ............ 52.672
Februari ........... 52.420
Mnart .............. 54.180
April ................ 54.607
Mei ................. 53.409
Juni ................. 54.251
Juli ................. 53.707
Augustus .......... 52.440
September ........ 53.921
October '54.672
November ......... 54.246

Vrije tegoeden van particulieren
in postrekenhig

Daggemiddelde I Millioenen
franken

1949 2de, halfjaar ....... 17.608

1950 l"t.e kwartaal .... 16.928
2de » ..... 16.857
3d• J ..... 17.049
4d• » ..... 17.265

Op grond van de jongste ramingen zal de uitvoering der gewone
begrotingen voor de dienstjaren 1949 en 1950 met een batig saldo
sluiten.

Het ontwerp van gewone begroting dat voor 1951 werd mge-
diend, vertoont een gering batig saldo.

In weerwil van de bijkomende lasten door de versterking van het
leger teweeggebracht, konden de geraamde uitgaven op de gewone
begroting voor 1951, na de inkrimping in 1950, andermaal-besnoeid
worden.
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De voorziene gewone uit.gaven op de begroting voor 1951 ZIJn
van dezelfde ordegrootte als die van 1949 en 1950. Daarentegen
werden de uit de oorlog voortvloeiende ontvangsten - in wezen
uitzonderlijke en tijdelijke posten - op een heel wat kleiner bedrag
geraamd.

Algemeen verloop van de begrotingen sinds 1949

(millioenen franken)

Bron: Ministerie van Financiën

Dienstjaar Dienstjaar Dienstjaar
1949 1950 1Ml
(1) (2) (8)

A. Gewone begroting
1) Uitgaven:

gewone ........................ 55.647 58.423 59.170
voortvloeiend uit de oorlog 13.086 6.344 4.575

Totaal ......... 66.733(1) 64.767 63.745

2) Ontvangsten :
gewone ........................ 63.653 63.259 63.427
voortvloeiend uit de oorlog 3.471 2.658 425

Totaal ......... 67.124 65.917 63.852

Overschot der ontvangsten ...... 391 1.150 107

B. Buitengewone begroting
Uitgaven (4.) ..................... 15.742 14.713 15.832

(1) Uitgaven: goedgekeurde credieten. Het totaal der in de gewone begroting
ingeschreven uitgaven is 2 milliard kleiner dan de som van zijn twee samen-
stellende delen, wegens de vermoedelijke schrapping van zekere eredieten voor
een gelijkwaardig bedrag. Ontvangsten: werkelijke opbrengsten.

(2) Uitgaven: bedrag der thans aangevraagde eredieten. ine!. het ingediende
bijblad, doch excl. het tweede bijblad dat wordt voorbereid en de vermoedelijke
credietschrappingen. Ontvangsten : herziene ramingen.

(3) Ramingen.
(4) Exc!. de geldsaneringsverrichtingen en de credieten bestemd tot hand-

having der goudwaarde van de tegoeden in Belgische franken door de Bretton
Woods-instellingen aangehouden.

Gelet op het eonjunctuurverloop en mede om de financiering van
de bewapeningsinspanning te vergemakkelijken, werden ingrijpende
besnoeiingen gebracht aan het programma der burgerlijke investeringen
van de buitengewone begroting voor 1950, dat voor een groot deel
in 1951 nog moest worden uitgevoerd. De gezamenlijke investerings-
eredieten werden van 14,2 tot 10,7 milliard teruggebracht; houdt men
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rekening met de 4 milliard voorschotten en deelnemingen - waarvan
2 milliard voor het Steunfonds voor Werklozen en 1,4 milliard voor
de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonver-
trekken en de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom -
dan werden 14,7 milliard buitengewone eredieten ten laste van het
dienstjaar 1950 gehandhaafd.

De ramingen voor 1951 omvatten 2,5 milliard voorschotten en
deelnemingen en 13,2 milliard investeringen, zegge in totaal 15,8 mil-
liard.

De eredieten uitgetrokken voor de financiering der voorschotten
en deelnemingen liggen met 1,5 milliard beneden het begrotingscijfer
van 1950; zulks houdt ten dele verband met de vermindering van
2 tot 1,3 milliard der terugvorderbare voorschotten aan het Steunfonds
voor Werklozen, dank zij de daling van de werkloosheid.

De investeringscredieten voor het dienstjaar 1951 overtreffen met
2,5 milliard de overeenstemmende eredieten die ten laste van het
dienstjaar 1950 bleven. Die verhoging is echter algeheel t.oete schrijven
aan de stijging der investeringen van het Ministerie van Landsverde-
diging ten belope van 3,9 miJliard. De andere investeringscredieten
werden met 1,4 milliard verlaagd.

De toekenning aan de Staat, krachtens de wet van 10 Augus-
tus 1950, van de netto-opbrengst der herwaardering van de goud- en
deviezenvoorraad van de Hank, zegge 4.279 millioen, heeft de dekking
der algemene behoeften van de Schatkist tijdens het voorbije jaar
vergemakkelijkt.

De totale openbare schuld werd van 252.087 millioen per einde
December 1949 tot 248.362 millioen per einde December 1950
teruggebracht.

Van het ene jaar op het andere daalde de gevestigde binnenlandse
schuld met 6,3 milliard; geen enkele lening werd aangegaan en de
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aflossingen vonden regelmatig voortgang. De geldsaneringsbelastingen
brachten voor het gehele jaar 6,1 milliard op en het niet afgeloste
deel der Muntsaneringslening verminderde van 33,3 milliard einde
December 1949 tot 28,2 milliard einde 1950. In de begroting voor
1951 zijn de ontvangsten en uitgaven betreffende de geldsanerings-
verrichtingen voor 3,6 milliard aangetekend.

De binnenlandse schuld op halflange termijn schommelde binnen
matige grenzen. Er werden geen certificaten bij het publiek geplaatst.

De binnenlandse schuld op korte termijn nam van het ene jaar op
het andere enigszins toe.

Ten slotte steeg de buitenlandse schuld in lichte mate : de
contractuele aflossingen konden inderdaad niet opwegen tegen de uit-
gifte van schatkistcertificaten in vreemde valuta.

Verloop van de Openbare Schuld
(millioenen franken)

Bron : Bestuur van de Thesaurie en van de Openbare Schuld

Binnenlandse schuld
Bui tenlantlse

Einde maand Totaal
schuld

gevestigde halflange kortlopende

1949 December ...................... 119.746 38.258 77.5!l2 16..191 252.087

1950 Januari . .. . . . .. .... . .... . ... . . .. 119.395 38.281 75.722 16.98,1 250.382
Februari ........................ 118..109 38.806 75.662 1(L9\)6 249.873
Maart ............................ 117.543 38.869 77.496 W.81\) 250.727
April ............................. 116.851 39.381 79.310 16.803 252.345
Mei ............................... 116.353 38.842 78..173 16.568 250.236
Juni .............................. 115.939 39.409 77.026 16.H6 250.020
Juli ....................... ...... , 115.567 39.409 78.283 16.909 250.W8
Augustus ....................... 115.219 39.051 77.598 16.8G8 2-18.736
September ...................... 1H.921 39.65,1 7G.510 16.608 247.693
October ......................... 114.210 ;lO.O-l!) 76.5<14 17.302 ::H8.105
November ....... " ............. 113.874 30.571 77.895 17.215 2,18.555
December ....................... 113.473 38.824 78.838 17.227 248.362

De voorschotten van de Bank aan de Staat en aan de parastatale
instellingen in het. raam van de overeenkomst van 14 September 1948
bereikten hun hoogste bedrag einde Juli. In Augustus krompen ze in
ten gevolge van de toekenning aan de Schatkist van de netto-opbrengst
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der herwaardering van de goud- en deviezen voorraad van de Bank.
Na een lichte inkrimping tot October, namen zij in de laatste twee
maanden van het jaar weer een grotere omvang aan.

Bankcredieten aan de Schatkist en de parastatale instellingen
(millioenen franken)

Nationsl. Bank Particuliere banken

Papier
uitgegeven Schatkiat-door

Einde maand Schatkist- instellingen Ander certificaten Overheide-
WAArvan

de verbin- overheida- Totaal en ander Toto al
certifioaten tenissen overheids- fondsendoor papier

de St •• t papier
gewnnr-

borgd zijn

1949 November ............. 4.245 2.598 5 6.848 28.363 6.725 35.088
December ............. 6.250 3.064 38 9.352 27.468 6.737 34.205

1950 Januari ... . . ... . .. . ... . 5.435 2.526 1 7.962 28.196 6.708 34.904
Februari ............... 5.115 872 34 6.021 27.916 6.598 34.514
Maart .................. 5.825 2.232 27 8.084 28.302 6.574 34.876
April .................... 6.330 3.007 1 9.338 29.171 6.637 35.808
Mei ... . . . . ...... .... . .. . . 5.135 2.490 3 7.628 28.489 6.464 34.953
Juni ..................... 4.855 3.356 161 8.372 2f1.120 6.424 35.544
Juli ..................... 5.475 4.331 9 9.815 29.061 6.619 35.680
Augustus .............. 3.750(1) 3.539 1 7.290 28.291 6.497 34.788
September ............. 2.870 4.376 11 7.257 28.993 6.524 35.517
October ................ 1.770 4.527 14 6.311 29.684 6.509 36.193
November ............. 4.255 3.623 14 7.892 29.591 6.484 36.075
December .............. . 3.495 4.530 lm 8.666

-
(1) Na boeking der herwaardering van de goud- en deviezenvoorraad van de Bank.

De credietverlening aan de Overheid door de particuliere banken
breidde zich bij het einde van het jaar uit.

De netto-reserves aan buitenlandse betaalmiddelen van de Bank
zijn in het afgelopen jaar merkbaar geslonken.

Gezamenlljke
devlezenreserves

De omvang van de deviezenintering voor de financiering der
transacties met het buitenland blijkt slechts onvolledig uit de staten
van de Bank, daar deze beïnvloed werden door de boeking der
verwezenlijkte meerwaarden op de goud- en deviezentegoeden ten
gevolge van de pariteitsherzieningen in September 1949.
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Zonder de invloed van die factor zouden de deviezenreserves van
het ene jaar op het andere met 9,4 milliard, d.i. 24,4 pCt, ingekrompen
zIJn.

Devlezenreserves van de Nationale Bank van België
(millioenen franken)

Aocoorden
voor Ver·

Tegoed Eeono- Netto- Verloopmische pllohtingen Totaal Te leveren

Goud- op het sarnen- tegoeden tegenover der
werking, der deviezen

Eind. maand buitenland multi- in het deviezen-
deviezen-

voorraad laterale en goud
(buiten corn pen- betelinga- buitenland reserves

(2)Ratie en (buiten
reserves

accoorden) Europes. aoooorden (1)
Betalinge- a .. oorden)

unie

1948 December ..... 27.334 1.225 513 10.458 1.118 38.412 2.038

1949 December .... 30.579 1.459 2.130 7.186 1.239 40.115 + 1.832 1.591

1950 Januari ........ 29.747 1.683 2.394 6.957 1.210 39.571 - 544 1.899
Februari ...... 29.607 2.124 2.410 6.936 1.205 39.872 + 239 2.038

'Maart ......... 29.852 1.470 1.851 7.568 1.206 39.535 - 327 2.139
April ........... 29.746 1.591 1.693 7.022 1.209 38.843 - 692 1.862
Mei ............. 29.666 1.019 1.769 6.597 1.204 37.847 - 996 1.722
Juni ............ 29.061 594 3.430 6.816 1.209 38.692 + 845 1.884
Juli ............. 28.407 499 3.287 6.003 1.164 37.032 - 1.660 1.968
Augustus ..... 32.132(3) 467 2.158 5.039 153 39.643(3) - 1.804 2.351
September .... 29.929 945 1.245 5.854 155 37.818 - 1.825 3.816
October ........ 29.623 1.110 754 5.723 156 37.054 - 764 4.123
November .... 29.040 1.580 2.202 2.804 157 35.469 - 1.847 2.950
December ..... 29.367 1.057 2.202 4.051 1.396 (4) 35.281 - 430 1.338

(1) Na uitschakeling der boekmeerwaarden voortvloeiend uit de herwaardering der goud. en
deviezenreserves.

(2) Na aftrek van de te ontvangen deviezen en goud.
(3) Na boeking van de herwaardering van de goud. en deviezenvoorraad van de Bank.
("') Met inbegrip van zekere verplichtingen die voorheen als verplichtingen in betalingsaccoorden

werden beschouwd.

Vooral in de loop van het tweede halfjaar had het tekort van de
handelsbalans een gevoelige weerslag op de deviezenreserves.

Tevens werd een zekere neiging tot uitvoer van particulier kapitaal
opgemerkt.

Ten slotte gaven de verrichtingen van de Overheid en van de
parastatale instellingen aanleiding tot een netto-kapitaaluitvoer : de
Schatkist leende 1.900 millioen frank aan Nederland, overeenkomstig
het intra-Europees betalings- en compensatieaccoord van 1949;
in uitvoering der terugkoopverplichtingen van de Belgische Staat
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werden in Janurn-i 1.032 millioen frank in goud en U.Si-dollars aan het
Internationaal Monetair Fonds overgedragen; verder eisten de con-
tractuele aflossing van de buitenlandse leningen en de aanzuivering

Beweging der door de overheid toegekende en opgenomen leningen
(millioenen franken)

A. Nieuwe toegestane leningen en terugbetaling of aflossing van vroegere
schulden:
la Lening aan Nederland .
20 Terugkoop van Belgische franken van het I.M.F ..
30 Contractuele aflossing der buitenlandse leningen en aanzuivering van de

schuld der Belgische regering tegenover de Canadese .
40 'I'otanl .

B. Nieuwopgenomen leningen en terugbetaling of aflossing van vroegere
leningen: .
la Lening door de N.M.X.N. opgenomen .
20 Netto-terugbetaling op de lening aan het Verenigd-Koninkrijk .
30 Plaatsing van schatkistcertificaten bij buitenlandse banken .
40 Totaal .

UJOO
1.032

1.176
4.108

540
89

1.9·17
2.585

van de schuld van de Belgische regering tegenover de Canadese
1.176 miIlioen frank aan deviezen. Deze kapitaaluitgaven werden
slechts ten dele opgeheven door de deviezenopbrengsten uit een lening
groot 50 millioen Zwitserse frank van de Nationale Maatschappij vo~r
Krediet aan de Nijverheid, uit een netto-terugbetaling van 89 millioen
frank door het Verenigd Koninkrijk op het crediet dat aan dat land
krachtens het intra-Europees betalings- en compensatieaccoord van
1949 werd toegestaan en uit de plaatsing van schatkistcertificaten ten
belope van 1.947 millioen frank bij buitenlandse banken.

In het voorbije jaar vergde de financiering der transacties met het Goudvoorraad

buitenland een gouduitvoer ten bedrage van 5,6 milliard. Die
afvloeiingen 'waren bijzonder sterk in Januari - wegens de storting
in het Internat.ionaal Valuta-Fonds in uitvoering van de terugkoopver-
plicht.ingen - alsook tijdens de zomermaanden.

Uit hoofde van de aanzienlijke goudnitvoer in de laatste maanden
en mede om te verhinderen dal. het gebrel< aan evenwicht in de inter-
nationale lopende trarisacties van de Economische Unie, ten gevolge
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Regeling
van bilaterale
onevenwichtig-
heden

van de gespannen internationale verhoudingen, nog zou verscherpt
worden door kapitaaluitvoer via de bewegingen van Belgische bank-
biljetten tussen de Economische Unie, en het buitenland, werd bij het
begin van October besloten opnieuwonderscheid te maken tussen de
gewone buitenlandse rekeningen en diegene die gespijsd worden door
de wederinvoer van Belgische bankbiljetten. Voortaan mogen de in het
crediet van die rekeningen geboekte bedragen alleen nog worden aan-
gewend tot betaling van goederen en andere lopende betalingen in de
Economische Unie.

De vereffeningen in goud en U.S.-dollars binnen het raam der
betalingsaccoorden waren in 1950 weinig belangrijk. Zij brachten
netto slechts 427 millioen frank op. Daarentegen werden de dollar-
behoeften van de Economische Unie verder in ruime mate gedekt door
voorwaardelijke hulp in het raam van het Marshall-plan.

Daar de batige saldi van de Economische Unie op de deelnemende
landen niet de voorziene bedragen bereikten, werden de voor het
dienstjaar 1949-1950 toegekende trekkingsrechten slechts voor onge-
veer twee derden van hun gezamenlijk bedrag uitgeoefend. Benuttigde
Nederland het gehele crediet dat hem werd toegekend, het Verenigd
Koninkrijk nam slechts een gering netto-bedrag op en Frankrijk maakte
er geen gebruik van.

De netto-trekkingsrechten door de deelnemende landen uitge-
oefend, bedroegen 6,8 milliard in 1950 tcgcn Il,1 milliard in 1949 en
2,5 milliard in 1948. Aldus werden sedert de invoering van het stelsel
der voorwaardelijke hulp voor 20,4 milliard trekkingsrechten
aangewend.

De voorwaardelijke hulp die de Unie van de E.C.A. werkelijk
ontving, beliep 9,8 milliard in 1950 tegen 9,4 milliard in 1949 en
1,7 milliard in 1948. In totaal had zij dns, per einde December 1950,
20,9 milliard ontvangen. Het overschot van de ontvangen hulp op de



uitgeoefende netto-trekkingsrechten van de deelnemende landen vloeit
voor uit het feit dat in de gezamenlijke hulp, behalve de voorwaar-
delijke hulp - d.i. de tegenwaarde van de trekkingsrechten -, ook
de leningen en de onvoor-
waardelijke schenkingen

De Economische Unie
verbond zich een bijdrage ID het werkkapitaal van dat organisme te
leveren door de tegenwaarde in Belgische franken van de voorwaar-
delijke E.C.A.-hulp ter beschikking van de Betalingsunie te stellen. Die
bijdrage, technisch de aanvankelijke debetpositie genaamd, wordt
aangerekend op het quotum van de Economische Unie.

begrepen zijn.

In de twee jaren die
het Marshall-plan nog te
lopen heeft, zal het mecha-
nisme van de voorwaar-
delijke hulpverlening ver-
vangen worden door het
multilaterale stelselder
intra-Europese vereffenin-
gen in het raam van de
Europese Betalingsunie.

Trekkingsrechten door de deelnemende landen
uitgeoefend en totale hulp door de

Belgisch-Luxemburgse Econom1ache Unie ontvangen
(milIioenen franken)

Totala
hulp

vnn de E.C.A.
werkelijk
ontvllDgen

Netto-
trekking.-

rechten
door de

deelnemende
Innden

uitgeoefend

Tijdvnk

1948 ..................................... 2.502 2.349

1949 ..................................... 11.136 1.154

1950 l"te kwartaal .................. 2.212 2.494

2do » .................. 4.004 2.537

3da » .................. 553 2.738

4de » .................. 1.760

1950 Totaal ........................... 6.769 9.529

Eindtotaal ......... 20.407 23.421

De werking van de Europese Betalingsunie zal leiden tot· de
opslorping van een belangrijk gedeelte der eredieten die de Econo-
mische Unie in het raam der betalingsaccoorden verleende.

Toestand van de
betaUU1gsaccoorden

De bilaterale vorderingen van de Economische Unie op de deel-
rlemende landen per 30 Juni 1950, zullen in ruime mate gedelgd
worden in de loop van de twee jaar waarover het betalingsplan zich
uitstrekt; reeds werden verschillende delgingen verwezenlijkt in het
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raam van de eerste compensaties waartoe in de schoot van de Europese
J3etalingsunie overgegaan werd.

Netto·tegoed van de Bank in betalingsaccoorden
(in millioenen franken)

Vorderingen Verplichtingen

Verplichtingen Netto- tegenover Netto-
Per einde mound

in buitenlondse I in Belgische tegoed de Europese tegoed
vnluta's franken lletnlingsunie

(1) (1)

1D48 December ..... 11.167 1.360 2.069 10..158 -- 10.458

1949 December .... 6.129 2.350 1.2D3 7.186 - 7.186

1950 Jununri ........ 5.749 2A3D 1.231 6.957 - 6.957
Februari ...... 6.116 2.006 1.186 6.936 - 6.93G
Maart .......... 6.549 2AD5 1.476 7.568 -- 7.568
April ........... 7.179 1.755 1.912 7.022 - 7.022
Mei ... . . ... ... . . 6.838 1.499 1.740 6.597 - 6.597
Juui ............ 7.310 1.055 1.5,19 6.816 - 6.816
.Tuli ... ...... . . .. 7.000 923 1.920 G.003 - 6.003
Augustus ..... 6.165 019 2.0,15 5.039 - 5.039
September .... 6.MS 1.466 2.260 5.854 - 5.854
October 6.909 1.129 2.315 5.723 - 5.723
November .... 5.849 1.231 2.074 5.006 2.202 2.804
December ..... 5.879 1.1<18 1.164 (2) 5.853 1.812 4.051

(1) Excl. de verplichtiugen tegenover de Europese Betalingsunie.
(2) In de loop van de maand December werden verschillende verplichtingen van de Economische

U nie tegenover het buitenland niet verder als verplichtingen in betalingsaccoorden beschouwd.

Het deviezentegoed in betalingsneeoorden van de Economische
Unie kromp tijdens het jaar ietwat in, en het. tegoed in Belgische fran-
ken liep onmiskenbaar terug; de bedragen welke de Economische Unie
in betalingsaccoorden verschuldigd is, komen slechts gedeeltelijk voor
in de balans van de Bank, daar sommige buitenlandse circulatiebanken
een deel hunner dadelijk opvraaghare tegoeden in schatkistcertificaten
beleggen, De geboekte verplichtingen van de Bank - afgezien van
haar verplichtingen t.egenover de Europese Betalingsunie - liggen bij
het jaareinde om en bij het peil van einde 1949; de vermindering in
December is gevolg van de omstandigheid dat verschillende verplicht.in-
gen, welke tevoren als schulden in betalingsaccoorden beschouwd
werden, van het 6inde dier maand af onder de verplicht.ingen buiten
aceoorden gerangschikt werden. De tegoeden door de buitenlandse
circulatiebanken in de vorm van schatkistcertificaten aangehouden,
stegen met 472 millioen in de loop van het jaar.
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De »crplichlin qcr: tegenover het lwitcllland huilen aceoorden
krompen in August.us sterk in, omdat het Iutcrnntionanl Monetair
Fonds besliste het grootste deel van zijn dadelijk op vrangbaar tegoed
bij de Bank in sohatkistocrtificatcn te beleggen. De vermeerdering in
December houdt vcrband met de herklassering van de buitenlandse
verplicht.ingen der Economische Unie, waarvan hierboven sprake was.

De termijnverhopen van deviezen namen III September en
October een ongewone uitbreiding.

Het tarief voor die verrichtingen werd dan ook op Il September
van 2,5 op 3 pCt gebracht en vervolgens op 3,75 pCt. Anderzijds werd
het minimum van de contante dekking, welke de aangenomen banken
van de kopers van termijndeviezen moeten eisen, sedert einde
September op 30 pCt gebracht, De aangenomen banken kregen daaren-
boven bericht onmiddellijk een derde van de sommen welke zi] in
afbetaling van termijnverkopen in deviezen ontvangen aan de Bank
te storten.

Van 16 October 1950 af, ten slotte, staakte de Bank de verkoop
van ponden sterling en Zweedse kronen, en sedert 20 November komt
zij als verkoopster op de termijnmarkt nog slechts tussenbeide voor de
Il.Si-dollnr en de Cnn:Hlese dollar. Voor die twee deviezen eist ze een
voorafgaande betaling van 40 pCt.

De heropleving van de bedrijvigheid in talrijke indust.rieën, de
vert-uiminrr van de hnndelssf rominuen met het. buitcnlnnd en ougcl.wij-~ , ~ ,

fold ook de opbloei vau de verkopen op afhet:ding deden de onder-
nemingen, met ingang "an de laatste nuumdcn yan 1949, steeds meel'
lol. dl' f'ncilitcilcu ":111 lid c rcdictwczcn IHm toovlur hf nemen.

Het conjunrl uurhorsl cl, en lr-vuns dcwccrslng van de inlel'naliollôlle
pnlitickc gehellrlenissen op het Iklgische bedrijfsleH'llh:mdh:wfden
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die strekking. Per einde November 1950 overtrof het opgenomen
bedrag der credieten, welke door het gezamenlijk bankwezen verleend

werden, met meer
dan 8 milliard het
cijfer van één Jaar

Bankcredieten aan het bedrijfsleven
A. - Algemeen totaal (1)

(in millioenen franken)
tevoren.

Gezamenlijk Wuurvnn : handelspapier
Per einde rnnand

bedrag Bedragen pCt

1!l48 December ............ . 27.257 13.390 ro.t
194!l November ............. 25.8·12 12.773 '19,4

December ............. 27.102 13.700 50,5

1950 Januari ................ 27.059 13.770 so.o
Februari ............... 27.830 H324 51,5
Maart .................. 28.854 l5.193 52,7
April ....... , ............ 27.764 H467 52.1
Mei .. . ... . . . . . . . . . . ... . . '28.fH3 H595 51,0
Juni ............... " ..., 2!l.046 1-1.880 51,2
Juli .. . .. .... . . . . .. . . .... 2G.2I5 l5.337 5:],5
Augustus .............. 30.724 16.182 52,7
September ............ 3UGO 16.998 54,5
October ...... 33.42·1 18.531 55.4
November . . ... .... . ... 34.097 19.056 55t~)

Het aandeel van
het handelspapier in
de gezamenlijke cre-
dietverlening ging in
de loop van het jaar
onmiskenbaar voor-
uit.

De banken heb-
ben inderdaad een
bestendige voorkeur
gegeven aan de ge-
makkelijk te mobili-

door hun cliënten opgenomen disconto-
milliard per einde November 1949 tot
14,8 milliard één jaar later, terwijl de
voorschotten op die respectieve tijdstippen
12,6 milliard en 14,5 milliard bedroegen.
Het volume van het gezamenlijk bankcre-
diet steeg met 6,6 milliard in de loop van
dezelfde periode.

(1) 'l'otaal van de drie sectoren : parbiculiere banken, N .. tienale
Bank van België en Hcrdiscoutar iug- en Wanrborginstituut, na aftrek
van de dubbeltellingen.

seren credietvormen. De
eredieten stegen van 10

Acceptverplich tingen
van de particuliere banken

(in millioenen franken)

Per einde mucnd

IG48 December ..... s.oei
1!l'19 September .

November .
December .

3.7l2
8.511
·1.025

Het acceptcrediet voor de financiering
van het buitenlands handelsverkeer nam in
1950 nog uitbreiding.

1950 ;\Iaart . ,1.613
,1.668
U72
5.166

Juni.
September
November Zoals voorheen hebben de bankinstel-

lingen het grootste deel der op de Belgische
markt verhandelde accepten aan het visa van de Bank onderworpen.
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Het uitstaande betb-ag van de geyi:-cf'rde accepten vcrmeerderde van
gemiddeld 2,9 milliard, gedlll'cllde de lnal ste weken yan 1949, lot
3,5 milliard in de loop vau Novumhor 1950.

Op dat ogenblik bedroegen cie wissels gedekt door invocrverrich-
tingen ongeveer de twee derden van dat bedrag, hoewel met ingang
van het tweede halfjaar de omvang del' geviseerde accepten ter finan-
cicring van de uitvoer de sterksto vcrmeerdering kende ..

Bankcredieten aan het bedrijfsleven
B. - Particuliere banken

(ill mil lioencn Irauken )

Pel' einde 1I11U1I101

tntnul

.Di!:>c~,nlo VI)UI'f>CIIOt.I(·ll

!fer,lis, I
c.uitr-cr.l o

wi ssel s
(1)

1I""dd6'1}JUlJlt:!I'

Tott~ul
.liscont o

1918 December .

1949 November.
December

1950 Januari ......
Februari
Maart ..
April .
Mei .
Juni.
Juli .......
Augustus
September .
October .
November.

5.%:2 4.lilS 10.130 (i81 1:2A!l1 13.172 23.302

7.577 2.518 10.095 70n n.BSO 1:2.5t30 22.GB4
7.450 3JI:l\l 10.7S!) 703 12.328 13.031 23.820

'j.OG:; 3.1:jiJ 11.118 7iJ:! 12.219 12.051 2·I.Oli\)
7.1% iJ.7113 1l.22\l 7:3ti 1:2.3\)8 IB.E~-! 2·1.:353
8.W!) 3.812 J:.Uil (j~)l.i 12.378 13.074 25.:345
S.G;':i ::J.lIG 1 L.771 'j/ia 1:2.~75 1:3.038 2·1.80\l
7.:397 <l.1an u.sse SLI) 12.8ti:J 18./j7~ 25.208
8.~81 8.Il\lI.i .IUni HI U.891 13.G35 :25.G12
7.ij6,j ·Ll~8 J l.ün2 7·U 12.7::l\J 13A81 :!5..L73
r.iss -1.727 lUl:20 'jH .IH.I:!ö 18.BG7 25.787
8.330 4.1j:!8 12.%8 7;j:1 13.04;) IH.7D8 ~().7iilj
8.!\:!G ;'.-17,1 1,1.000 ,Ijl 13.'271 14.0:35 28.035
7.7:20 7.0m U.71:i7 7~)5 j:UiliO HA;;;') 2D.:.!~t2

(1) Bij de Nationnlc Bank van België eu dt! l''' rastntale insl cl l iugcn, excl. de op de markt hel"
disconteerde wissels.

De particulière banken gmgen anderzijds, wegens het verloop
van hun deposito 's, de last van de bijkomende credietfaciliteiten, welke
ze aan de ondernemingen in de vorm van disconto van hnndelspnpier
verleenden, grotendeels op het Herdiscontering- en Waarborginstitunt
en op de Bank afwentelen.

Daar de aanvoer van daggeld niet toenam, zag hel Herdiscontering-
instituut zijn actiemiddelen beperkt en mocsf hel. op zijn heurt herhaal-
delijk het herdisconto van de Bank aanspreken.
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Om die redenen ging de handelsportefeuille van de Bank dan ook
doorheen gans het jaar 1950 verder aanzwellen, een tijdelijke
ontspanning gedurende de maanden Maart en April niet meegerekend,

Bankcredieten aan het bedrijfsleven

C. - Nationale Bank en Herdiscontering. en Waarborginstituut

(in millioenen franken)

N ut ionale Bank van België
Her·

Per einde maand
discontering-

Voorschotten en Waarborg.
Handelspapier op overbeide- 'I'otunl instituut

fondsen
(1)

19·18 December ......... 5.170 695 5.865 :U72

1949 November ......... 3.611 480 4.091 2.638
December ......... 4.006 371 ·1.377 3.876

1950 Januari " .......... 3.381 338 3.n9 3.356
Februari ......... ·1.978 382 5.360 3.250
Maart .............. 4.231 588 4.819 2.658
April ................ 3.531 259 3.790 2A21
Mei ... . .. . . ... . . . .. . 5.008 376 5.384 2.513
Juni ................. 4.646 531 5.177 2.623
Juli ................. 5.520 397 5.\H7 2.689
Augustus .......... 6.529 676 7.205 2.847
September ........ 6.344 394 6.738 2.760
October ............ 7.547 858 8.'105 3.079
November ......... 8.546 iJSt; 9.132 3.103
December ......". 10.030 757 11.687

(1) Incl. het herdisconto van de banken en van het Herdiscontering- en
Waarborginstituut.

Door de steun welke zij aan het bankwezen verleende, heeft de
Bank haar bijstand aan het particulier bedrijfsleven uitgebreid; haar
politiek vergemakkelijkte dus ruimschoots de dekking van de nieuwe
behoeften aan handelscrediet, welke door de uitbreiding van de
economische bedrijvigheid in het leven geroepen werden.

Doch de binnenlandse economische weerslag van de internationale
gebeurtenissen op het einde van Juni, en daarna de prijsstijging van
de grondstoffen op de wereldmarkten konden abnormale voorraadvor-
ming in de hand werken. Een overdreven t.oevlucht tot het bankcrediet
had de inflatieneigingen, welke opnieuw in de volkshuishouding merk-
baar werden, kracht kunnen bijzetten.~Varen de aankopen van het
publiek cloor het verlenen van verbruikseredicten gesteund geworden,
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dan hadden zij de stijging van de binnenlandse prIjZen gevaarlijk
kunnen opdrijven.

Om die risico's te ontgaan heeft de Bank de maatregelen getroffen
waarvan hierboven reeds sprake was. Met ingang van Il September
verhoogde zij haar discontotarieven met 1/2 pCt : de discontovoet der
bij een bank gedomicilieerde accepten steeg van 3,25 tot 3,75 pCt.

Terzelfder tijd besliste de Bank de maximumvervaltermijn voor
de wissels ter financiering van goedereninvoer, welke aan haar visum
worden onderworpen, met 30 dagen te verkorten. Die maatregel was
bedoeld om te verhinderen dat de afzet van de ingevoerde producten,
of van diegene welke met ingevoerde grondstoffen worden gefabri-
ceerd, op de binnenlandse markt zou worden vertraagd.

De Bank heeft er ten slotte bij de bankinstellingen op aangedron-
gen het crediet ter financiering van verkopen op afbetaling te remmen,
daar niets in het huidig eonjunctuurverloop het behoud van die ver-
bruiksprikkels rechtvaardigt ..

Op 7 December werd de discontovoet voor geviseerde bank-
accepten ter financiering van uitvoerverrichtingen van 3 op 3,75 pCt
gebracht. In de huidige eonjunctuur was het immers niet meer vereist
aan de uitvoer een gunsttarief toe te kennen, dat geen noemenswaardige
invloed op de prijzen meer heeft. Het paste dan ook tot één enkel
discontotarief terug te keren.

De voorschotten van de Bank aan de instellingen waarvan de
verbintenissen door de Staat gewaarborgd zijn, komen er in feite op
neer liquide middelen ter beschikking van het particuliere bedrijfsleven
te stellen. Die voorschotten groeiden tijdens het jaar 1950 aan : die
vermeerdering werd veroorzaakt door de uitbreiding van de verrichtin-
gen van het Rentenfonds. Niet alleen de uitgifte van belangrijke
leningen door de openbare instellingen vergde meermaals de regelende
tussenkomst van het Fonds, doch ook de spanning op de kapitaalmarkten

Cred1eten aan de
parasta tale
instellingen
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gedurende het tweede halfjaar vereiste een nieuwe uitbreiding van zijn
portefeuille. De financiering van die verrichtingen kon echter slechts
gedeeltelijk door opneming van eaU-leningen verzekerd worden; de
circulatiebank was er derhalve toe genoopt, binnen de grenzen van de
overeenkomst van 14 September 1948, ruimere voorschotten aan het
Rentenfonds toe te kennen, ten koste van diegene waarover de Staat
kan beschikken.

Daggeldmarkten Tegenover de geldruimte in de eerste kwartalen van 1949 weer-
spiegelde de omvang van de' beschikbare kapitalen op de call-geldmarkt

Daggeldmarkt
(in millioenen franken)

Totaal der gelden uitgeleend
Ontleende geldendoor de

Totaal
Daggemiddelden

der kapitalen
door andere pnruatatale

van elk tijdvak niet door financiële instellingen
• on 00.11 » verrekenende

verrekenende het H.W.I.

I
wnur vnn

instellingen
instellingen en diversen Totaal nnnvoerI vnn de markt- (I) + (2) (1) + (3) (2) - (3) (1) (2) (3) (a)

19,19 ................... 5.147 2.569 2.578 2.008 3.049 471

1950 ................... 4.160 2.424 1.736 2.323 1.837 101
1950 Janua.ri ........ U56 2.'136 1.720 2.'105 1.751 31

Februari ...... 4.463 1.886 2.577 1.868 2.5\)5 18
Maart ......... 4.881 2.340 2.541 2.260 2.621 80
April ........... 4.L50 2.880 1.270 2.330 1.820 550
Mei ............. 4.007 2.45·1 1.553 2.227 1.780 227
Juni ............ ·L058 2.'129 1.(;29 2.330 1.728 \)9
Juli ............. 3.,167 2.270 1.107 2.188 1.270 82
Augustus ..... 3.937 2.314 1.G23 2.:J7-1 1.663 40
September '" 3.n:J·( 2..176 1.4018 :J.HL 1.483 35
October 3.G·16 2.339 1.307 2.325 1.a21 14
November .... 4.734 2.625 :J.lOO 2.50:J 2.142 33
December ..... 4.:V25 2.68D 1.83G 2.6-14 1.881 ·15

(a) Door tussenkomst van bet Herdiscontering- en Waarborginstituut, hetwelk !LIde in verrekening
beschikbare gelden verzamelt.

in Verrekenkamer in 1950 een zekere inkrimping der liquide middelen
van het credietwezen. Vooral in de maand Februari was de spanning
bijzonder sterk. In April deden de inschrijvingen van het publiek op
de Lening voor Wederopbouw tijdelijk beschikbare middelen in de
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banken toevloeien en de voorschotten dezer laatste op de daggeldmarkt
bereikten een hoger cijfer. Gedurende de volgende maanden bleven de
calI-leningen in verrekening op een vast peil; hun daggemiddelde over-
schreed in November en December 2,6 milliard.

Het in de Verrekenkamer aangeboden daggeld werd, zoals voor-
, ,

heen, opgenomen door het Herdiscontering- en Waarborginstituut, dat
zodoende zijn handelsportefeuille financierde; het grootste deel er van
is steeds ~evormd door geviseerde bankaccepten uit hoofde van in- en
uitvoer.

Meer afgetekend was de inkrimping van de beschikbare middelen
op de daggeldmarkt buiten verrekening. Afgezien van de spitsperioden
bij de' kwartaalstortingen van de bijdragen der aangeslotenen bij de
sociale zekerheid, bereikten de daggeldleningen van de Rijksdienst
voor Maatschappelijke Zekerheid nooit meer het gemiddelde van 1949.
Hetzelfde kan gezegd worden van' het aanbod van de Algemene Spaar-
en Lijfrentekas. De aangeboden gelden, volstonden niet om de toege-
nomen behoeften van de ontlenende instellingen op de daggeldmarkt
buiten verrekening, en met name van het Bentenfónds, .te dekken.

De rentevoet op de twee daggeldmarkten bleef gedurende gans
het jaar 1950 op 1,25 pCt vastgesteld.

Gedurende de eerste maanden van 1950 ble~en de kapitaalmarkten Kapitaalmarkt

even ruim als in 1949. Doch in de loop van het tweede halfjaar kwamen
tekenen van spanning opdagen. '

De spaarvorming voortvloeiend uit de beweging' der deposito's
bij de Algemene Spaarkas bereikte tijdens het eerste kwartaal van 1950
een hoog bedrag. Gedurende de lentemaanden werd de seizoen-
inkrimping in de netto-aanvoer van kapitaal merkbaar : zij kwam
sterker tot uiting dan in de loop van de vorige jaren. Van Juli tot
September liepen de stortingen terug, terwijl de opvragingen, vooralin
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de twee genoemde maanden, toenamen. Evenals de psychologische
factoren, die er aan ten grondslag lagen, was die toestand slechts tijde-

lijk. Het verloop van de inlagen op
Algemene Spaarkas

Inlagen op de particuliere spaarboekjes
(in millioenen franken)

Overschot Saldi
vou de von de

Tijdvak stortingen deposito's
op de per einde

terugbetalingen tijdvak

1949 December 191 30.626

1950 Januari ... 566 31.192
Februari .. 312 ::11.50,[
Maart 32\J 31.833
~~il ....... 3·! ::11.857
Je el ........ 23 31.890
Juni ........ 5 ::11.895
Juli - 77 31.818
Augustus - 1 31.817
September - 244 ::11.573
October ... 79 31.652
November 159 31.811
December - 89 31.722

spaarboekjes ging dan ook tijdens de
laatste maanden van het jaar meer
normaal worden; in December over-
wogen niettemin opnieuw de opvra-
gmgen.

De noteringen van de verschil-
lende vast renderende effecten ble-
ven tot Juli 1950 opwaarts gericht.

De notering van de 4 pCt geüni-
ficeerde schuld steeg van 89,60 bij
het begin van Januari tot 92,05
bij het begin van Juli; de gemiddelde

koers van de leningen der ondergeschikte besturen bedroeg op dezelfde
tijdstippen 91,10 en 95,75, de notering van de 4 pCt-obligaties der
vennootschappen 88,91 en 91,41.

In de loop van het tweede halfjaar sloeg de tendentie van de markt
om. De notering van de 4 pCt-geünificeerde schuld liep terug en is,
spijt een hausse in September, bij het begin van Januari 1951 tot 89
gedaald; de noteringen van de leningen der ondergeschikte besturen
daalden tot 92,91 gedurende dezelfde periode. De aanvankelijk zeer
sterke baisse van de notering der vennootschapsobligaties met een
netto-inkomen van 4 pCt werd achteraf enigszins goedgemaakt; hun
gemiddelde koers daalde opnieuw bij het einde van het jaar en gmg
bij het begin van Januari 1951 op 88,11 liggen.

De uitbreiding van de zaken op de markt der niet vast renderende
waarden ging in 1950 verder door : het bedrag der verhand.elde
kapitalen bereikte in de loop van de maand September een topcijfer;
sedert de eerste naoorlogsjaren hadden de beul'sverrichtingen clie
omvang niet meer gekend.
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· De koloniale waarden werden bijzonder begeerd. Gedurende gans
het jaar, en vooral in de
tweede helft er van,
waren hun noteringen
opwaarts' gericht.

Het algemeen index-
cijfer van de noteringen
der niet 'vast renderende
waarden weerspiegel t

Verloop van de markt
der niet vast renderende waarden

Bron : Nation8al Instituu~ voor de Statistiek

Tijdvak

Algemeen
in~~~c~!er
noteringen
ter Beurze

te Brussel en
te Antwerpen

b~e:~ab::án
(Bnaiatljdvuk :
1000·1088=100)

Verloop van de
verrichtingen

ter Beurze
te Brussel.

v~:C!~J:rd
in de loop
der mound

{in millioencn
Irnnken)

500

dernemingen en de spiegelglas-
fabrieken bleven gedrukt.

trouwens een verbetering
van de gezamenlijke note-
ringen tegenover de
vorige jaren; de lichte
drukking III Juli was
slechts van voorbijgaande
aard; de vastere stem-
mIllg tijdens het tweede halfjaar, vooral in de sector van de kolo-
niale waarden, de aandelen der zware nijverheid en der textiel-
nijverheid, veroorzaakte een stijging van het algemeen indexcijfer.
Verscheidene groepen, met
name de trusts, de vervoeren-

De uitgiften van leningen
door de overheid en de openbare
instellingen op de kapitaalmarkt
waren geringer dan in 1949.
Hun bruto-bedrag beliep 9,5 mil-
liard tegenover 14,6 milliard in
1949. De markt werd door die
groep ontleners het meest gedu-
rende het eerste halfjaar aange-
sproken : de eerste reeks van

1948 Maandgemiddelde ..
1949 »
1950 »
1950 Januari ..

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

155
153
174
169
170
171
169
172
172
167
171
176
179
183
178

Netto-kapitaaluitgiften
door de vennootschappen

756
741

l.142
819
983

l.336
1.168
1.108
l.047

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

677
975
975
819
803

Maand

1936·1938 Maandgemiddelde .

1948 ~
1949
1950 (11 maanden)

1950 Januari ..
Februari ..
Maart .
April ..
Mei .
Juni .
Juli .
Augustus .
September .
October (voorlopige) ..
November (voorlopige) .
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Bedragen
in millioenen

franken

73
402

304
197
210
293
254
180
20S
329
HlS
6·!

HO
1H
134



1,5 milliard obligaties van de Nationale Maatschappij van Belgische
Spoorwegen werd in Februari uitgegeven; in Maart volgden de lening
van 650 millioen van de Regie van Telegraaf en Telefoon, alsmede de
lening van 1 milliard certificaten van de Koloniale Schatkist; in April
werd een derde schijf van de Lening voor Wederopbouw opengesteld.
Bij het begin van Juli heeft de Nationale Maatschappij van Belgische
Spoorwegen de tweede reeks obligaties van 1,5 milliard op de markt
gebracht. In November, ten slotte, gaf Congo op de Belgische markt
zijn obligaties 1950-1960 uit, waarop de inschrijving 1,3 milliard
bereikte.

Het netto-bedrag van de uitgiften van aandelen en obligaties van
de nijverheids- en handelsvennootschappen schrompelde in de loop van
het jaar 1950 verder in; voor de eerste Il maanden van 1950 leverden
die uitgiften gemiddeld nog slechts 197 millioen vers geld per maand
tegen 304 millioen in 1949.

- 36-



ECONOMISCHE EVOLUTIE

De economische ontwiklœlingsgang van ons land maakte tijdens Nijverheid

het afgelopen jaar twee stadia door. Tot het einde van de maand Juni
viel er een vrij opvallende tegenstelling waar te nemen tussen de
toestand in de voornaamste takken der zware nijverheid, de steenkolen-
mijnen, de ijzer- en staalnijverheid, de chemische nijverheid, en
anderzijds de toestand in het bouwbedrijf en in tal van belangrijke
lichte industrieën. In de zware nijverheid vonden de producenten een
weinig willige markt en lagen de prijzen onder sterke druk. De omvang
van de productie liep terug en ook de tewerkstelling verminderde in
lichte mate.

In het bouwbedrijf, daarentegen, en in de textielnijverheid, in de
diamantnijverheid en in enkele andere industrieën heerste een vaste
vraag en bewogen de prijzen in het voordeel van de verkopers. De
tewerkstelling en de omvang der productie waren opwaarts gericht.

Met het uitbreken van de vijandelijkheden in Korea sloeg de
toestand volledig om. De vraag nam in alle sectoren toe, wakkerde de
productie aan en lolde een prijsstijging uit die snel om zich heen greep.

Met ingang van October, evenwel, herwonnen de marlden een
beter evenwicht en de stijging der groothandelsprijzen kon ingedijkt
of althans sterk vertraagd worden. De kleinhandelsprijzen liepen ietwat
terug.

In 1950 heeft de steenkoolnijverheid zich hoofdzakelijk bekom-
merd om de toepassing van het saneringsprogramma, dat in October
1949 ingeluid werd met de bedoeling de dispariteit tussen de Belgische

Steenkool·
nijverheid
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en de buitenlandse steenkoolprijzen op te slorpen door een verhoging
van het rendement en een vermindering der kosten.

De modernisering der uitrusting en een betere inrichting van de
arbeid brachten enige vooruitgang. Het gezamenlijk rendement van
boven- en ondergrond steeg in vijf maanden van 680 ],g tot 695 kg,
terwijl het aantal arbeiders verminderde en de productie zich op een
hoog peil handhaafde.

Steenkoolproductie
Dron : Algemene Directie vnn 1Hjn,vezen

Mnendproductie
Gemiddelde

I II{emPiSCb bekken
productie

Tijdvak Het Rijk Zuiderbekken per werkbare dog

(in duizenden tonnen)

1936-1938 Maandgemiddelde .... 2.425 L884 541 95,9

1948 » .... 2.224 L562 662 87,7
1949 » .... 2.321 L658 663 91,3
1950 » (voor!.) 2.275 L603 672 00,1

1950 Januari ....... .... ............ 2.483 1.775 708 95,5
Februari ........................ 2_274 1.601 673 94,8
Maart .. ..... .......... , ........ 2.529 L761 768 !l3,7
April ............................. 2.350 L663 687 !l7,9
Mei ........... ................... 2.217 L591 fi26 92,4
Juni ........ ..................... 2.326 L690 636 89,5
Juli ............................... L621 L044 577 64,8
Augustus ...................... 2.025 L378 647 77,9
September ...................... 2.357 L685 672 90,7
October .......................... 2.425 L726 699 93,3
November ...................... 2.383 1.667 716 95,3
December (voor!.) ........... 2.305 L509 706 96,0

In Mei nochtans voerden de mijnen, die geen kwaliteitssteenkool
voortbrengen, de gedeeltelijke werkloosheid in, omdat zij gedwongen
waren de productie op het doorlopend verbruik af te stemmen. Gedu-
rende twee maanden bleef de opvoering van het rendement dan ook
steken.

De industriële herneming in de Europese landen en de koopwoede
der particulieren wijzigden, met ingang van Augustus, opnieuw de
marktverhoudingen. Het tekort. aan steenkool in Duitsland en Groot-
Brittannië zette daarenboven het buitenland aan zich in België te
bevoorraden. Van Juli af werden de voorraden aangesproken, tenvijl

- 38-



grotere hoeveelheden werden opgedolven, dank zij de wederinscha-
keling van mijnwerkers en vooral wegens de stijging van het rende-
ment, dat bij het jaareinde de vooroorlogse gemiddelden benaderde.

Spijt dat herstel en de stijging der steenkoolprijzen in het buiten-
land blijft de afwijking tussen de Belgische en buitenlandse prijzen
aanzienlijk.

De inzinking van de bedrijvigheid in de ijzer- en staalnijverheid
en in de chemische nijverheid, de duurte van de steenkool, evenals de
Duitse concurrentie op de uitvoermarkten wikkelden de colœsnijverheid
in een scherpe afzetcrisis, die tot Juli in een ononderbroken prijs-
daling tot uiting kwam.

De Belgische cokesfabrieken, die de buitenlandse mededinging
niet konden doorstaan, legden het er vooral op toe de voorraden in te
krimpen, en ze vertraagden derhalve hun productie. Die politiek had
tot gevolg dat bij de industriële herneming in Augustus de vraag ver
het aanbod overschreed en de prijzen opnieuw op hun hoog peil van
begin 1949 gingen liggen. De aldus aangewakkerde productie beliep
in Juni 341.510 ton en in November 408.900 ton.

De voortbrenging van electrische stroom maakte hetzelfde verloop Electriciteit

door als de bedrijvigheid in de zware industrieën. De stijging van het
particulier eleciriciteitsverbruik volstond niet om de opvallende daling
van het industrieel verbruik goed te maken, zodat de productie tot in
Juli terugliep.

Met ingang van Augustus herstelde ZIJ zich snel en bereikte ID

December een naoorlogs topcijfer.

De gasvoortbrenging daalde in 1950, wegens de vermindering Gas

van het industrieel en huishoudelijk verbruik ingevolge een steeds
ruimere aanwending van stookolie, van pctrolenmderivaten en van
electriciteit.
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IJzer- en staal-
nijverheid

De kenmerkende eonjunctuurgevoeligheid van de ijzer- ell staal-
nijverheid trad tijdens dit jaar opnieuw ann het licht. De achteruit-
gang, welke omstreeks het midden van 1949 merkbaar werd, hield tot
in Juni 1950 aan. Ten einde de voortbrenging op een bevredigend peil
te houden, legde de ijzer- en staalnijverheid het er op aan haar afzet
in het buitenland te handhaven, door haar prijzen aan te passen aan
de scherpe mededinging vanwege de Franse, Duitse en Amerikaanse
producenten op de wereldmarkten.·

Tal van ondernemingen konden III die concurrentiestrijd het
hoofd niet boven water houden. Hoewel de uitvoering van de openbare

werken een tijdelijke ver-
Productie van ruwijzer, ruwstaal en afgewerkt staal betering bracht, zou de

toestand zonder de plotse
kentering van de wereld-
conjunct.uur verslecht zijn.
Van het ogenblik af dat
de Verenigde Staten als
kopers van staal optra-
den en de verbruikers
belangrijke bestellingen
bij de Europese indus-
trieën plaatsten, om zich
tegen de schaarste te be-
veiligen, stegen de prijzen
opnieuw snel tot boven
het reeds hoge peil van
begin 1949. De ijzer- en

staalnijverheid stabiliseerde in October de binnenlandse staalprijzen.
ten einde de gevolgen van die stijging op het peil der Belgische prijzen
te verzachten.

Bron: Algemene Directie van het Mijnwezen

Ruwijzer

I
Buwstaal

I
Afgewerkt

atenl
Tijdvak

(in duizenden tonnen)

1936 Maandgemid. 263 259 206
1937 :t 317 315 241
1938 :t 202 184 147
1936-1938 :t 261 253 198
1948 :t 329 321 267
1949 :t 312 315 256
1950 :) 302 304 238

(eerste11 maand.)
1950 J'anuari ........ 303 311 228

Februari 271 269 210
Maart .......... 310 298 235
April ........... 285 281 228
Mei ............. 292 291 223
Juni ............ 295 297 238
Juli ............ 220 212 155
Augustus ..... 269 262 220
September .... 333 3tH 288
October ........ 38-.1 307 310
November .... 362 36·1 286

De vastere st.emming op de wereldmarkten zette aan tot
uitbreiding van de staalproductie, die clan ook steeg van 237.790 ton
in Juni tot 285.560 ton in November. De uitvoer van de ijzer- en
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staalnijverheid vermeerderde eveneens en bereikte 327.175 ton in
November. Harerzijds vermeerderde de tewerkstelling in lichte mat.e
tijdens de laatste maanden van 1950.

In de ondernemingen van de metaalverwerkende nijverheid
verschilde de bedrijvigheid al naar gelang hoofdzakelijk voor de
binnenlandse ma~kt dan wel voor afzet in het buitenland gewerkt werd.

Metaalverwerkende
ni1verheid

Metaalverwerkende nijverheid
(zonder aftrek van onder-ondernemingen)

Bron : Fabrimétal

Ingeschreven
Gezamenlijke afzet Uitvoer

Afzet op de
bestellingen binnenlandse markt

Tijdvak Waarde Waarde Gewicbt Waarde Gewicht Waarde Gewicht

Millioenen Millioenen Duizenden Millioenen Duizenden Millioenen Duizenden
franken franken tonnen franken tonnen franken tonnen

1948 Maandgemid, 3.158 3.153 143 1.109 51 2.044 92
1949 li 2.530 3.286 138 1.336 55 1.950 83
1950 li> 2.813 2.859 130 966 46 1.893 84

(eerste 11 maanden)

1950 Januari ........ ........ 2.611 2.930 124 960 42 1.970 82
Februari ....... ........ 2.433 2.664 114 978 42 1.686 72
Maart ................... 2.669 3.111 128 1.146 41 1.965 87
~iil .. :......::: .: :t.::.. 2.341 2.567 120 784 41 1.783 79

2A46 2.860 129 1.021 44 1.839 85
Juni .. .... ............ ... 2.782 2.798 138 856 50 1.942 88
Juli ...................... 2.875 2.645 114 1.048 46 1.597 68
Augustus .............. 3.132 2.380 107 635 26 1.745 81
September ............. 3.097 3.275 144 985 50 2.290 94
October ................ 3.178 3.200 156 1.100 58 2.100 08
November ............. 3.378 3.017 151 1.112 65 1.905 86

Gedurende de eerste zes maanden zorgden de goede gang in het
bouwbedrijf en de openbare werken voor goed gevulde orderboekjes
in de ondernemingen voor electrisch materieel, bij de bouwers van
bruggen en gebinten en bij de fabrikanten van benodigdheden voor
het bouwbedrijf. Ook de werkplaatsen voor automontage kenden een
goed onderhouden bedrijvigheid in die periode.

Daartegenover hebben de Duitse mededinging, die op onze
Europese en Amerikaanse afzetmarkten opnieuw vaste voet kreeg, ons
hoog prijspeil sedert de devaluatie van het pond sterling, alsmede de
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Non-ferro metalen

monetaire beperkingen in tal van landen, ons vele cliënten doen ver-
liezen en tot een vermindering onzer prijzen genoopt. Konden sommige
ondernemingen hun afzet in het. buitenland handhaven, dank zij de
opening van de Nederlandse markt en de investeringen in Belgisch
Congo, toch is over het algemeen de sedert het midden van 1949
opgemerkte daling van de uitvoerwaarde in versterkte mate door-
gegaan.

De moeilijkheden deden zich vooral voor in de scheepsherstel-
bedrijven, de aanbouw van rollend materieel en in de ondernemingen
die er de grondstoffen voor verschaffen.

De opening van het sterlinggebied, de toepassing van de Europese
Betalingsunie en, voor enkele ondernemingen, een sterkere vraag ten
gevolge van de herbewapening, brachten met ingang van het tweede
halfjaar een herneming in de metaalverwerkende nijverheid. Het
bedrag der ingeschreven bestellingen vermeerderde met 37 pCt en de
verzendingen stegen tot fr 3,3 milliard in September 1950.

Onze industrie kon haar uitvoer uitbreiden naar sommige over-
zeese landen, die haar tot dusverre om monetaire redenen gesloten
bleven. Gedurende de laatste maanden van het jaar nam ze de ver-
zwakking van de buitenlandse mededinging te baat om haar afzet-
markten te verruimen.

De wereldconjunctuur bepaalde op doorslaggevende WIjze de
bedrijvigheid in de nijverheid der non-ferro metalen. De Belgische
prijzen volgden de noteringen te New-York, die sedert de devaluatie
van het pond sterling en de economische herneming in de Verenigde
Staten ononderbroken stegen. Onder inwerking van de aangehouden
vraag in de Verenigde Staten bereikten de noteringen op de wereld-
markten in November naoorlogse topcijfers.

De buitenlandse vraag naar koper en tin was zeer vast en wakkerde
de Belgische productie aan, die van kwartaal tot kwartaal opklom tot
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boven het vooroorlogs peil. Bij het jaareinde had de productie
t.o.v. 1936-1938 respectievelijk 115 pCt voor hetkoper en 120 pCt voor
het tin bereikt.

Voortbrenging van de voornaamste non-ferro metalen
Bron : Beoretarianh der InduBtrle van de non- ferro metnlen

Ruwe producten (tonnen) II.lf/abrikaten (tonnen)

Tijdvak

I I I I IKoper Lood Zink Tin Koper Lood Zink

1938
Kwartaalgemid. 32.775 25.551 57.300 2.3-19 13.449 7.401 15.201

1948 , 34.049 16.509 38.482 3.068 19.389 5.356 9.965
1949 » 33.360 19.826 44.142 2.602 18.126 5.360 8.209
1950 » 33.876 15.461 42.919 2.562 18.876 6.669 \l.068
(eerste drie kwart.)

1950
late kwartaal .... , 32.748 18.417 42.084 2.606 18.181 5.588 o.na
2d• kwartaal, .... 34.024 12.467 44.5'39 3.046 20.302 7.184 9.744
3d• kwartaal ..... 34.856 15.4\l9 42.133 2.033 18.143 7.235 8.341

Daartegenover was de productie van lood en zink veel onregel-
matiger, doch steeds beneden het vooroorlogs peil. Haar afzet wordt
gehinderd door het protectionisme van de meeste. Europese landen.
De verwerkende industrieën verwachten dan ook veel van de Douane-
conferentie te Torquay.

Het aantal tewerkgestelde arbeiders in de nijverheid der non-ferro
metalen onderging in de loop van het jaar 1950 slechts geringe
wrjzigmgen.

De hoge steenkoolprijzen hinderden verder de uitvoer van de
zware chemische nijverheid en vooral van die der stikstof-meststoffen.
Vandaar zekere schommelingen van de omvang der productie, vooral
gedurende de zomer. Het herstel bij het einde van het jaar bleef ten
achter op dat van de meeste andere industrieën.

Chemische
ni1verheid

De wereldschaarste aan zwavel werd anderzijds een bron van
zorgen.



Textielnijverheid

De voortbrenging van teer en van andere derivaten der cokes-
bedrijven liep terug tot in September in gelijke mate als die van cokes,
doch kende daarna een herleving.

Harerzijds nam de bedrijvigheid der petroleumraffinaderijen bij
voortduring toe.

Het jaar was over het algemeen de lichte chemische industrieën
vrij gunstig. De uitvoer van pharmaceutische en photografische
producten nam aanmerkelijk toe.

De prijzen voor meststoffen, behalve die van potas, hergroepeerden
zich om en bij het indexcijfer 300 t.o.v. 1936-1938. De prijzen van
de andere chemische producten waren al te zeer uiteenlopend om er
een algemene lijn in te ontdekken.

De herneming van het tweede halfjaar van 1949 gmg in 1950
voort en de bedrijvigheid der textielnijverheid is er onmiskenbaar
op verbeterd.

Onder invloed van de opening der Hollandse markt ging de
productie er in de meeste sectoren zodanig op vooruit dat hier en daar
moeilijkheden bij de garenvoorziening aan het licht traden. In Mei
kwam er nochtans reeds een beter evenwicht t.ot stand tussen het
aanbod en de vraag. In Juni brak een staking uit tot het bekomen van
loonsverhogingen en verlamde gedurende een maand de bedrijvigheid
in deze nijverheid. Met ingang van Juli veroorzaakten de gebeurtenissen
op het wereldplan een vermeerdering van de binnenlandse en buiten-
landse vraag, en de productie overschreed zelfs af en toe het topcijfer
dat bij de opening van de Hollandse markt bereikt werd.

De invoer van textielproducten liep in 1950 sterk omhoog. De
vermeerdering betrof niet alleen de grondst.offen doch ook de halffabri-
katen, daar de spinnerijen niet. altijd de toegenomen vraag van de
weverijen konden bevredigen.
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De verhoging van de weefseluitvoer leidde tot een vermeerdering
van 42 pCt in de uitvoer van textielproducten t.o.v. 1949.

De voorspoed in de textielnijverheid bracht met zich een vermin-
dering van de werkloosheid, die ten opzichte van de hoge bedrijvigheid
nochtans vrij aanzienlijk blijft, wegens hel tekort aan geografische
beweeglijkheid der werkkrachten en het gemis aan de nodige bekwaam-
heid bij de werkloze arbeiders.

De vlasnijverheid geraakte in de loop van het jaar in een betere
toestand. In de spinnerijen vermeerderde de productie tot in April
aanzienlijk, ten gevolge van de toegenomen vraag vanwege de
weverijen, die hun afzet op de Ameri-
kaanse en Nederlandsemarkten konden'

Dron : Nation •• l Instituut voor de Statistiek

opvoeren. Onder invloed van de wereld-
gebeurtenissen bereikte de productie in de
spinnerijen en weverijen na de staking van
Juni hoge cijfers.

Vlasspinnerijen

Produo tie- indexcij fers I Basisjaar
11138= 100

1949 2d• halfjaar ....... 94,7
1950 l,t. kwartaal ..... 121,2

2d• l> ..... 84,2
3d• J> ..... 119,6
October ............ 141,6
November(voorl.) 131,0

Vóór October ging de herneming niet
gepaard met belangrijke prijsstijgingen op
de binnenlandse markt. Het indexcijfer der
groothandelsprijzen steeg van 342 in Januari tot 456 III November,
zegge een verhoging van 33 pCt.

In de katoennijverheid dreef de
opening van de Nederlandse markt de
productie naar haar maximum. In de
maand Mei ging de vraag een weinig luwen,
doch na de staking van Juni werd een
nieuwe productieverhoging geboekt; tot
het einde van het jaar handhaafde de voort-
brenging zich op een hoog peil, dat in
October zelfs het topcijfer van Maart
overschreed.
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Productie- indexcij fers Basisjnar
lfl38 = 100

1949 2d• halfjaar .
1950 l't8 kwartaal .

2d• »

3d• "
October .
November(voorl.)

113,7
133,0
101,6
136,8
152,7
160,0



Daar de Verenigde Staten beslisten hun katoentoewijzingen te
verminderen, deed de snelle stijging van de productie plots het pro-
bleem van de grondstoffenvoorziening oprijzen.

De Belgische groothandelsprijzen stegen ononderbroken, en wel
van 472 in Januari tot 587 in November, zegge een verhoging van
24 pCt.

De bedrijvigheid van de
wolspinnerijen ging er tegen-
over 1949 onmiskenbaar op
vooruit. De productie van kam-
garens nam in de loop van het
jaar gestadig toe en bereikte
haar toppunt in September en
October. In de kaardwolspinne-
rijen vertoont de toestand een

duidelijke kentering, hoewel hij minder gunstig is dan in de

Wolspinnerij en
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

Productle-Indexcljïers I Kamgo.rens I KaardgarensBasis] aar 1938 = 100

1949 2de halfjaar ....... 149,4 155,3
.J950 lite kwartaal ..... 163,4 147,6

2de " ..... 145,1 136,4
3de " ..... 145,1 157,5
October ............ 199,2 186,7
November(voorl.) 171,0 171,0

kamwolspinnerijen.

De wolweverijen trokken profijt van de nieuwe afzetmogelijk-
heden op de Hollandse markt en verhoogden in sterke mate hun uitvoer.

De belangrijke schommelingen der noteringen op de wereld-
markten bleven niet zonder diepe invloed op het verloop der Belgische
prijzen. De hausse van de grondstof nam buitengewone verhoudingen
aan en ging schier ononderbroken door, meteen een geleidelijke
aanpassing van de prijzen der garens en weefsels veroorzakend. Van
Januari tot November steeg het indexcijfer der groothandelsprijzen van
391 tot 665 punten zegge een vermeerdering van om en bij de 70 pCt.

De jutenijverheid vertoonde eveneens een zeer gunstige toestand.
De verzendingen van juteweefsels en -werken naar de Verenigde Staten
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namen aanzienlijk toe. De prijsschommelingen waren minder sterk dan
in andere sectoren.

De breigoednijverheid kende een zeer levendige herneming in
1950, doch de hoge productiecijfers van 1947 werden nog niet bereikt.

In de bouwnijverheid heerste een zeer grote bedrijvigheid. De Bouwnljverheld

werken voor rekening van de particuliere sector waren nagenoeg even
omvangrijk als in 1949, doch
de openbare werken namen
een zeer grote uitbreiding.
Onder die zeer gunstige
omstandigheden draaide de
bouwnijverheid practisch op
volle toeren.

Indexcijfer van de tewerkstelling
in 214 ondernemingen van de bouwnijverheid

Bron: Nationaal Instituut voor de Btatistiek

Januari 1!)'!6 = 100

I v~ re keru", Voor rekening
van de VOD de

porticuliere openbare
seotor Beutor

1949 (eerste 11 maanden) 109,8 72,5

1950 (eerste 11 maanden) " 109,3 " 110,3
IDe voorspoed m de

bouwnijverheid had een be-
langrijke weerslag op de voortbrengers van materialen.

11 : Voorlopige cijfers.

In de cementnijverheid verhoogde de productie tegenover 1949
met nagenoeg 30 pCt, vooral ten gevolge van de stijging der binnen-
landse vraag. De omvang van de uitvoer steeg ietwat, doch de waarde
er van verminderde. Nederland was de voornaamste afzetmarkt.

De markt der bokslenen werd beheerst door de omstandigheid
dat bij het begin van het seizoen de voorraden ongebakken steen
ontoereikend waren om de ovens toe te laten de vraag te volgen. Een
zekere schaarste aan bakstenen kwam dan ook tot uiting en de prijzen
liepen omhoog. De uitvoer van bakstenen was dit jaar derhalve onbe-
tekenend, terwijl anderzijds vrij belangrijke hoeveelheden uit Frankrijk
ingevoerd werden.
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Glasnijverheid

Hoewel met ingang van de maand Mei een krachtige herneming
van de productie intrad, kon de markt niet volledig haar evenwicht
herwinnen en de prijsstijging ging in de loop van de zomer verder
door.

In de steengroeven werd de voortbrenging van steenslag en
porfier, en in mindere mate die van mozaiekstenen en van blokstenen
bijzonder beïnvloed door de voorspoed in het bouwbedrijf. De opdel-
ving van bouwzand ging er eveneens op vooruit. Weinig verandering
viel waar te nemen in de bedrijvigheid der leisteengroeven en der
marmer- en klein-granietgroeven. De gezamenlijke tewerkstelling III

de steengroeven steeg met ca 5 pCt tegenover 1949.

De productie van kalksteen, van ruwe bitterspaat en van gips-
agglomeraten vermeerderde.

Hoewel het nog aanmerkelijk beneden het vooroorlogs gemiddelde
bleef, is het productievolume van de vensterglasnijverheid er tegenover
1949 vrij goed op vooruitgegaan. In de spiegelglasfabrieken was de

verbetering eveneens on-
miskenbaar. De aangroei
van de uitvoer, vooral
naar de Verenigde Staten,
was de voornaamste fac-

Uitvoer van de voornaamste producten
der glas- en kristalfabrieken

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

1936-1938 I 1049 I 1050 (1)

Producten

(Mnandgemiddelden in tonnen)

Vensterglas .......... U.800 6.090 7.729

Geslepen glas ...... 2.600 1.772 2.919

Tafelglas ............. 1.090 450 ·155

Flessen, enz. ........ 585 3.175 (2) 2.522 (2)

tor in dat verloop.

In de flessenfabrie-
ken was de toestand
betrekkelijk gunstig. De
industrie van het tafel-
glaswerk, die hoofdzake-

lijk voor de uitvoer werkt, kende eon zeer beperkte bedrijvigheid;
bij het einde van het jaar tekende zich een zekere herneming van de
zaken met het buitenland af.

(1) Gemiddelde der eerste U maanden.
(2) Incl. de andere glasfabrieken.
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In de keramische nij-
verheid wisselde de toe-
stand van de ene sector
tot de andere zeer sterk.
Over het algemeen was
het jaar 1950 gunstiger
dan het jaar 1949 voor de
fabrikanten van artikelen
die rechtstreeks -van het
bouwbedrijf afhangen.

Keramische nijverheid Keramische
nijverheidBron: N.tion.al Instituub voor de St.tistiek

Productie-indexcij fers
B.sistijdv.k : lU49 lUW (1)

kwarteulgemlddelde van 1947 = 100

Dakpannen ................................. 102 120
Muurtegels in geglazuurd aardewerk 89 87
Vloertegels ................................. 149 164
Porselein (vaatwerk en nijverheide-

porselein) ................................. 115 98
Vaatwerk in plateel ........................ 05 77

(1) Kwartaalgemiddelde der eerste 9 maanden van 1950.

,
Voor de andere ondernemingen was het jaar over het algemeen
minder voorspoedig.

De papiernijverheid werd in 1950 gunstig beïnvloed door de
aangroei der wereldvraag en door de schaarste die er in sommige
landen uit voortvloeide.

Diverse
lndustlleön

Dank zij een belangrijke productiestijging konden de fabrikanten
van dagbladpapier de toegenomen vraag op de binnenlandse markt het
hoofd bieden, de vertraging der leveringen uit het buitenland goed-
maken en voordeel halen uit de nieuwe uitvoermogelijkheden.

De voortbrenging en het verbruik van de andere papier- en
kartonsoorten namen eveneens uitbreiding in 1950. De ingevoerde en
uitgevoerde hoeveelheden gaven tegenover 1949 een afgetekende
stijging te zien.

Bij het einde van 1949 lag de bedrijvigheid der leerlooierijen nog
ruim beneden het vooroorlogse peil. De voortbrenging van licht leder,
die tegenover de jaren 1936-1939 het verst teruggelopen was, nam in
1950 aanzienlijk toe. Daartegenover staat dat de maandelijkse productie
van zwaar leder slechts af en toe de overeenstemmende cijfers van
1949 overtrof.



De vrijmaking van de handel, die met de opening van de Voorunie
tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Nederland
gepaard ging, bood aan de Belgische producenten van lederartikelen
de gelegenheid hun afzet op de Hollandse markt aanzienlijk op te
voeren, De uitbreiding van het handelsverkeer geschiedde ten anderen
niet in één enkele richting, en aldus liep de invoer van Hollandse
schoenen in België sterk omhoog.

De noteringen van ruw leder op de wereldmarkten waren van
.Juli af, evenals die van de andere grondstoffen, onmiskenbaar opwaarts
gericht. De Belgische prijzen voor binnenlands ruw leder, voor gelooid
leder en voor lederartikelen werden door die hausse meegetrokken.

De gezamenlijke productie van de tabaksindustrieën vermeerderde
met ca 10 pCt in 1950, en ging aldus opnieuw op haal' vooroorlogs peil
liggen. Op te merken valt evenwel dat, evenals gedurende de vorige
jaren, de productie van sigaretten ver de bovenhand hield, dan wanneer
de voortbrenging van andere fabrikaten aanzienlijk beneden het peil
van het tijdvak 1937-1939 bleef.

Niet een groter binnenlands verbruik doch wel de aangroei van
de uitvoer is oorzaak van de verbetering in 1950. Sedert Nederland alle
beperkingen op de invoer van Belgische tabaksproducten ophief,
konden belangrijke hoeveelheden sigaretten en rooktabak in dat land
afgezet worden; zijnerzijds kende de uitvoer van sigaretten naar
Duitsland een grote uitbreiding.

De invoer van sigaretten kromp verder in wegens de voorliefde
van de verbruikers voor goedkope artikelen.

De verbetering in de dùunonuiùverlieùl tijdens de laatste maanden
van 1949 bleek sreen voorbij'(raand verschil'nseL. Ten uevolce van deo 0 lOO

gebeurtenissen in Korea nam de vraag nog toe. De uitvoer van geslepen
diamant bereikte in September het zeer hoge cijfer van 4'7.888 karaat,
Ier waarde van 255 millioen frank
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Er heerste eveneens een zeer drukke vraag naar nijverheids-
diamant.

Uitvoer van geslepen
en van nijverheidsdiamant

(maandgemiddelde)
(in millioenen franken)

Aantal werklozen
in de diamantnijverheid
(gedeeltelijke en volledige)

1948 158,4
1949 139,9
1950 lote kwartaal 194,9

2de :. 189,7
3do :t 233,2
October 259,4
November 222,0

1949 Juli 10.313
October 5.554

1950 Januari 4.237
April 5.115
Juli 4.942
October 3.223

Hoewel een vermindering tegenover het vorige jaar valt aan te
stippen, blijft het aantal werklozen toch vrij groot.

Afgezien van de suikerfabrieken vertoonde de productie in de
voornaamste takken der »oedinqmiinerheiâ geen belangrijke vermeer-
dering tegenover het vorige jaar.

In sommige sectoren, zoals de brouwerijen bijvoorbeeld, was de
bedrijvigheid zelfs geringer dan vóór de oorlog.

De binnenlandse markt werd druk bezocht tijdens de koopwoede
III de maanden Juli en September. Doch die verbetering was slechts
tijdelijk en bij het einde van het jaar moest de voedingsnijverheid het
hoofd bieden aan een vermindering der aankopen. De verhoging van
de invoer bewijst dat de mededinging van buitenlandse voedingspro-
ducten op de binnenlandse markt steeds scherp blijft. Die mededinging
zet de producenten aan tot verbetering van de kwaliteit en van de
verzorging hunner producten ten einde de voorliefde, welke de
Belgische verbruiker voor de buitenlandse producten betoont, te
overwinnen.

De uitvoer van voedingsproducten gedurende de eerste elf
maanden van 1950 steeg t.o.v. de overeenstemmende periode van
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Landbouw

1949 met 60 pCt en bereikte 'zijn VOOl'OOrlOgspeil. Belangrijke verzen-
diruren o'inO'en naar Groot-Brittannië en Nederland./:) /:) /:)

Er heerst m die nijverheid een VI'l] hoge en veel grotere werk-
loosheid dan het vorige jaar.

Onder de teelten welker areaal de meest noemenswaardige uitbrei-
dino' onderaine vermelden wij de tarwe, de suikerbieten en heto 0 0'

weiland.

Oppervlakte van verschillende teelten (1)

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

19119 I lUIS I 1949 I 1950
(2)

Teelten

(in duizenden hectaren)

Broodgranen " ................... 267,4 235,3 255,8 26\J,8
waarvan : Tarwe ............ 123,6 143,1 153,1 173,7

Rogge ............ 134,8 80,1 95,0 88,6
Spelt ............ 7,3 4,4 6,1 5,5
Masteluin ...... 1,7 1,6 1,6 2,0

Overige graangewassen ...... 2785) 266,7 246,7 261,4

Nijverheidsplanten ............ 107,0 82,4 94,5 \J3,1
waarvan: Suikerbieten ... 54,3 45,2 59,9 62,5

Vlas ............... 44,7 30,1 26,1 24,2
Cichorei ...... ". 4,8 2,8 2,4 2,4
Tabak ............ 2,3 1,6 1,4 1,8

Aardappelen ..................... 147,5 88,2 88,8 \J8,0

Weilanù ........................... 808,6 (3) 788,\J 78\J,6 82·1,1

(1) Daar de telling van 1\J50 vollediger was dan die der vorige jaren is oen nauw-
keurige vergelijking met de vroegere cijfers niet mogelijk.

(") Raming.
(3) Voorlopige resultaten.

Onder invloed van de aanmoedigingspolitiek breidde de tarweteelt
zich ni t tot 174.000 ha. Bij de verantwoordelijke kringen zit trouwens
de bedoeling voor, de bezaaiingen geleidelijk tot 200.000 ha uit te
breiden.

Wegens de overvloedige suikerbietenoogst in 1949 en het pro-
ductieoverschot van suiker dat er uit voortvloeide, werd de bebouwers
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aanbevolen een kleinere oppervlakte aan die teelt te besteden. -In
weerwil van die aanbeveling bedroegen de bezaaiingen 62.500 ha.

Het weiland, ten slotte, vermeerderde daar de duurte der werk-
krachten er de landbouwers toe aanzet zich meer op de veeteelt toe
te leggen.

De veestapel is derhalve aanzienlijk aangegroeid, en hij is op de
huidige stond belangrijker dan vóór de oorlog. Dank zij die vermeer-

Veestapel (1)

Bron: N.tlon •• 1 Instituut voor de Statl.tlek

1939 I 1948 I 1949

I
1950

Vee.tapel
(3)

(duizenden atuks)

Landbouwpaarden .............. 245 253 244 242

Runderen .......................... 1.599 1.715 1.879 2.101
waarvan melkkoeien ........ 885 776 849 U33

Varkens ............................ 855 658 1.076 1.329

Pluimvee .......................... 4.557 (2) 6.193

I
8.631 12.0·n

waarvan leghennen .......... 4.222(2) 5.280 5.990 7.499

(1) Daar de telling van 1950 vollediger was dan die der voorgaande jaren is een
nauwkeurige vergelijking met de vroegere cijfers niet mogelijk. .

(2) Volgens de telling van Juni 1949.
(3) Voorlopige resultaten.

dering volstaat de binnenlandse voortbrenging van boter: melk, vlees
en eieren bijna om het verbruik te dekken.

De uitbreiding van de binnenlandse productie van voedergewassen
bracht een vermindering van de invoer teweeg.

De landbouwproductie was in 1950, evenals in 1949, overvloedig.

Hoewel de graanoogst goed te noemen is, bleef hij toch beneden
die van het vorige jaar.

De tarweproductie, welke op 547.000 ton geraamd wordt, tegen-
over 596.000 ton in 1949, laat toe de verbruiksbehoeften ten belope
van 50 pCt te dekken. De tarweïnvoer, die van 6 Maart af in handen
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van de particuliere handel gegeven werd, komt bijna volledig voort
van onze door de Internationale Tarweovereenkomst {( zewaarborzdec c

aankopen ».

De suikerbietenoogst wordt op 2.670.000 ton geraamd, zegge
300.000 ton meer dan in 1949. De voortbrenging van 430.000 ton
ruwe suiker die er zal nit voortvloeien, werd nooit voorheen in ons
land bereikt. Daar het verbruik om en bij de 260.000 ton bedraagt,
za] er een overschot blijven van ca 170.000 ton, dat gedeeltelijk door
de buitenlandse markten zal kunnen opgeslorpt worden.

De fruitoogst was veel minder overvloedig dan in 1949, en er
werden niet zoveel afzetmoeilijkheden ondervonden, omdat de binnen-
landse markt over het algemeen het grootste gedeelte cr van kon
opnemen.

Ten gevolge van de uitbreiding van de veestapel nam de vlees-
productie in 1950 aanmerkelijk toe en dekte nagenoeg volledig 's lands
verbruik. De voortbrenging van varkensvlees overtrof zelfs het
verbruik met een 10.000 ton.

De boterproductie. ten slotte, bedroeg 75.000 ton, zegge een
vermeerdering van 5.000 ton tegenover 1949, en een tekort van
21.000 ton t.o.v. de verbruiksbehoeften.

De scherpe daling der landbouwprijzen III 1949 vertraagde in
1950. Tot in Mei ging het indexcijfer der landbouwproducten omhoog;
daarna was het tot in Juli neerwaarts gericht, op welk ogenblik het
opnieuween hausseneiging vertoonde, welke de Hegering trachtte te
temperen.

Het indexcijfer der productiekosten vertoonde een stijging, zodat
de afwijking tussen dit indexcijfer en dat van de landbouwprijzen -
een eenvoudig beoordelingselement van de rendabiliteit in de land-
bouw - toenam. De gemiddelde afwijking, elie in 1949 20,9 punten
bedroeg, steeg in 1950 tot. 43 punten voor de eerste tien maanden van
het jaar.
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Het indexcijfer van de prijzen der ge-wassen kende een vrij onvast
verloop, dat van Januari tot October in een daling van 23 punten tot
uiting kwam.

Het beginsel van de overheidssteun aan de tarweprijzen,
waarvan de toepassing in 1949 van verschi1lende zijden kritiek uitlokte,
bleef gehandhaafd. De richtprijs voor de tarwe werd op fr 430 af
teelt vastgesteld. Ten einde een betere verdeling van de leveringen aan
de maalderijen gedurende gans de hijmengingsperiode- mogelijk te

maken, werd evenwel besloten een prijsschaal met grotere afwijkingen
dan in 1949 vast te stellen.

Indexcijfers van de landbouwprijzen en van de productiekosten
Bron : Ministerie vnn Lnndbouw

Indexcijfer van de prijzen
. Indexcij ferder landbouwproducten

I I
vnn de

Plantnardige
Veehouderij Te zamen productiekostenteelten

1936·1938 .......................... 100 100 100 100
1948 December .................. 343 435 397 386
1949 December .................. 338 355 348 391
1950 Januari ..................... 362 355 358 3113

Februari .................... 384 343 360 3112
Maart ....................... 388 343 362 389
~f1.................................:..:.': : 379 352 363 390

3112 353 369 3g8
Juni .......................... 347 348 347 398
Juli .......................... 300 367 339 406
Augustus ................... 315 374 350 402
September .................. 336 364 352 407
October ......................339 357 350 407

De afgetekende daling' van het prijsindexcijfer der dierlijke
producten in 1949 ging van Januari tot Juni slechts in zeer verzwakte
mate voort. Van Juli .af sloeg de tendentie om onder invloed van de
wereldgebeurtenissen. In haar bezorgdheid om een algemene stijging
van de' kosten voor levensonderhoud te vermijden, hield de Regering
nauwlettend het oog op het prijsverloop der dierlijke producten en ging
voor sommige onder hen tot uitvoerverbod over.

De volledige vrijmaking cler landbouwproducten tussen Nederland
. . .
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en de Belgisch-Luxembnrgse Economische Unie hangt af van de vooruit-
gang in de Belgische landbouwen van de mate waarin de drie landen
hun landbouwpolitiek op elkaar kunnen afstemmen.

Daar die twee objectieven nog op verre na niet. bereikt zijn, zocht
men een oplossing die rekening hield met de verschillen in de
heersende landbouwsystemen en de geldende ptijzen. Nederland aan-
vaardde dat, in de huidige omstandigheden, de Belgische landbouwers
recht hadden op zekere bescherrningsrnnatregclen. In October 1950
werd na afloop van de Conferentie tc Luxemburg besloten een stelsel
yan minima-prijzen toe te passen op een reeks uitdrukkelijk aangeduide
producten; een protocol voorzag de voorwaarden waaronder het stelsel
op 1 Januari 1951 moest in werking treden. De Conferentie van
Den Haag op 30 December bevestigde de algemene bewoordingen van
clat protocol mits enkele wijzigingen betreffende de voorwaarden van
vaststelling en toepassing del' minima-prijzen en het recht van het
invoerland om eventueel bewarende maatregelen te treffen.

Vervoer In zIJn geheel genomen kende het zeeverkeer in de Antwerpse
haven, tijdens de eerste zeven maanden van het afgelopen jaar, een
drukkere bedrijvigheid dan gedurende de overeenstemmende periode
van 1949. Doch de vooruitgang van het gezamenlijk verkeer valt
uiteen in een vermindering van de lossingen en een grotere vermeer-
dering van de ladingen. Aldus nam niet alleen het gezamenlijk verkeer
uitbreiding, doch er werd voor het eerst sedert de oorlog een bena-
derend evenwicht bereikt tussen de aanvoer en de afvoer van goederen.
De verhouding van de schepen die op ballast uitvaarden verminderde
derhalve.

Het havenverkeer werd bepaald door de zakengang in de basis-
industrieën van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en van
Duitsland. Enerzijds immers (balde de invoer van erts en steenkool en
anderzijds steeg de uitvoer van metaalproducten, meststoffen en steen-
kool. Ook de doorvoer yan steenkool uil het Huhrgebied nam toe.
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Daartegenover vertoonde het algemeen goederenverkeer weirug
verandering ten opzichte van de overeenstemmende periode van 1949.

Door de langdurige staking in de maand Augustus trad een tijde-
lijke stilstand in, waarna het verkeer sterk ging toenemen in een door
de internationale gebeurtenissen grondig gewijzigd eonjunctuurverloop.
In de maand October bereikten het aantal te Antwerpen binnengevaren
schepen en het gewicht der naar hel achterland verzonden goederen
naoorlogse topcijfers.

Haven van Antwerpen

Zeescheepvaart
Bron : Havenbestuur te Antwerpen en Nationaal Instituut voor de Statistiek

Binnengekomen achepen Vertrokken schepen

Tijdvak Duizenden Goederen Aantal Aantal Goederen
~ Aantal (duizenden (duizendenregister- geladen schepen

schepen metrieke metrieke
tonnen tonnen) schepen op ballast

tonnen)

1U36-1038 ...... ; ...... U88 2.008 1.072 837 151 1.072
(Maandgemid.)

1U48 ~ 706 1.703 1.149 549 160 597
1949 » 795 1.817 042 655 140 707
1950 » 807 1.884 824(1) 669 135 822(1)

1950 1ste halfjaar. 1141 1.889 854 609 140 879
(Maandgem.)
Juli ............. 808 1.708 739 6\19 148 982
Augustus ...... 230 558 444 79 94 563
September .... 775 1.885 792 685 132 420
October ........ 992 2.415 1.140 840 128 969
November ..... 906 2.238 773 125
December ..... 933 2.376 756 155

(1) Maandgemiddelde der eerste 10 maanden.

De' gezamenlijke doorvoer steeg ten opzichte van vorig Jaar, daar
de toencming van de uitwaartse doorvoer ruim opwoog tegen de terug-
gang van de inwaartse doorvoer. Niettemin blijft hij nog aanzienlijk
beneden zijn vooroorlogse omvang.

Tijdens de eerste acht maanden van het Jaar handhaafde het
binnenlandse reizigers- en goederenvervoer per spoor zich nagenoeg
op hetzelfde peil als in de overeenkomstige periode van 1949. Danren-
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tegen verminderde het internationaal goederenvcrvoer met ca 15 pCt,
daar de verhoging der tarieven, met ingang van 1 December' 1949,
een verdere verschuiving van de vraag nual' de binnenscheepvaart
veroorzaakte. Heeds in de loop van de zomer 1949 had de daling der
binnenvrachten een beweging in die richting uitgelokt.

De teruggang van het goederenvervoer gedurende die periode
hinderde de plannen voor finan-

Vervoer van zware goederen per spoor cieel herstel cler Nationale Maat-
schappij van Belgische Spoorwe-
gen. Immers, alleen de verhoging
van de reizigerstarieven deed de
ontvangsten merkbaar toene-
men. Anderzijds konden de uit-
gaven slechts met ca 3,5 pCt
worden verlaagd. In die omstan-
digheden veroorzaakte de ver-
mindering der Staatstoelagen
een aanzienlijk tekort III de
bedrijfsrekening en verzwakte

de financiële toestand van de spoorwegen tot in de maand September.

Bron : Nationale ~IButschnppij VBn Belgische Spoorwegen

Duizenden MilIioenen
'l'ijdvak vervoerde ton-

tonnen kilometers

1938 Maaudgemid. (1) G.170 4G8
1948 » 5.323 513
1949 » 5.011 472
1950 » 5.005 450

(eerste 11 maanden)

1950 Januari-Augustus 4.535 .n2
(Maandgemid.)
September ......... ii.83\1 GliJ
October ............. G.637 57!)
November ......... G.~()(j 557

(1) Incl. de Nord-Belge.

Bedrijfsontvangsten en -uitgaven
der Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen

(millioenen franken)
Bron: Statistisoh Bulletin van de N.M.B.S.

Eigen

ontvangsten
Uitgaven

Stauta-

tussenkomst

Overschot(+)
of

tekort(-)

Januari-Augustus (Maandgemiddelde) G08 852 - 154 108
September ......... ............................. 813 8:35 22 2;)4

October ........................................... 859 852 + 7 12:1

November ..................................... 801 8H 13 113

Doch de levendige economische herneming, III het laatste
kwartaal, deed plots de vraag naar vervoermiddelen krachtig stijgen
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en herstelde een benaderend evenwicht in de bedrijfsontvangsten en
-uitgaven van het net. Bedrijvigheid in de binnenscheepvaart

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

De binnenscheepvaart breidde
zich verder uit, en zulks vooral in de
internationale vaart. T.o.v. 1949,
steeg het gezamenlijke vervoerde
gewicht op cle binnenwateren met
18 pCt.

Maandgemiddelden I
Millioenen
vervoerde

tonnen

Eerste 9 maanden van 1949 2.458

Eerste 9 meunden van 1950 2.914

Het afgelopen JUar bracht een aanmerkelijke verbetering op de Werkkrachten

arbeidsmarkt.

Na de aanhoudende stijging van de werkloosheid in 1949 trad een
teruggang in.

Hij tekende zich af in Februari en handhaafde zich ononderbroken
en vrij regelmatig tot de maand October. Dat de werkloosheid in de
laatste twee maanden van het jaar opnieuw steeg, is aan seizoen-
omstandigheden en niet aan een gewijzigde tendens te wijten.

Bij het begin van het eerste halfjaar verminderde het aantal werk-
lozen omzeggens alleen in de textielnijverheid, waar de zaken zich
verder uitbreidden, in de bouwnijverheid, die vooral door de regerings-
politiek in zake openbare werken werd begunstigd, en in de nijver-
heidstakken waar de bedrijvigheid door de weersgesteldheid wordt
bepaald.

Sedert het einde van Mei trad geleidelijk een algemene verbe-
tering in dank zij het herstel VéIU het algemeen conjunctuurverloop.

De inkrimping van de werkloosheid was trouwens zeer verschil-
lend van de ene bedrijfstak tot de andere.

Zij was het sterkst in de textielnijverheid, de voedings-, bouw-,
metaal- en chemische nijverheid. In die sectoren liep het aantal werk-
zoekenden van Mei tot September met n~eer clan 17 pCt terug.
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In de andere groepen was de wederinschakeling heel wat meer
beperkt.

Bij de bedienden verminderde de werkloosheid niet, hoewel ze
blijkbaar sterk de invloed van de economische herneming zou moeten
ondergaan. Vermoedelijk is ZUllŒ te verklaren door de inspanningen
van de ondernemingen om hun administratieve inrichting te rationn-
liseren en door de strenge leeftijdsvoorwaarden die bij de weder-
indienstneming worden geëist : de uiterste grens, die door de werk-
gevers meestal aanvaard wordt, ligt tussen 30 en 35 jaar.

Overigens bleek de werkloosheid bij de mannen regelmatiger en
sterker te dalen dan bij de vrouwen.

Hierdoor is het relatieve aandeel der vrouwen in de gezamenlijke
werkloosheid gestegen.

Men mag aannemen clat sinds het begin van het jaar, en na uitscha-
keling der seizoeninvloeden, opnieuw werkgelegenheid aan 55.000
geheel werklozen, zegge ca 30 pCt, verschaft werd.

Het daggemiddelde cler gecontroleerde geheel werklozen blijft
tamelijk hoog. Het omvat nog steeds een sterke verhouding,
nI. 85 pCt, arbcidsbekwame werknemers.

De bedrijfsgroepen waarin de werkloosheid naar verhouding,
d.w.z. ten opzichte van de gezamenlijke werkkrnchten in die sector,
het hoogst is, zijn de eliamantnijverheid, het hotelbedrijf, de hout- en
meubelnijverheid, het vervoer en de bouwnijverheid.

De groepen waarin de werkloosheid in absolute getallen het hoogst
blijft, zijn de metaalnijverheid, de bouwnijverheid, de textielnijverheid
- ondanks de inkrimping in die drie sectoren in de loop van het jaar -
de kledingnijverheid en de bedienden.

Deze bestendige werkloosheid, die opnieuw vaak gepaard gaat met
een schaarste aan werkkrachten, is te wij ten aan een reeks algemene
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oorzaken die reeds herhaaldelijk werden aangeklaagd. De voornaamste
is het gebrek aan geografische en professionele beweeglijkheid der
arbeiders, dat verband houdt met vervoermoeilijkheden, verschil van

Daggemiddelde der gecontroleerde werklozen
Dron : Steunfonds voor Werklozen

Totaal Goheel werklozen Gedeeltelijk worklozen

Tijdvak Mannen I Vrouwen I Totnol ~lnnnen I Vrouwen I 'l'otnnl Mannen I Vrouwen I Totnol

(duizendtallen)

1936·1938 Maandgem. 151,7
1947 Maandgem ........ 55,4 12,2 67,6 30,3 5,4 35,7 25,2 6,7 31,9
1948 » ....... 96,5 32,7 129,2 64,3 16,7 81,0 32,6 15,6 48,2
1949 » ....... 173,1 61,8 234,9 130,4 43,7 174,0 42,7 18,2 60,9
1950 » (voorl.) 166,0 55,7 221,7 127,4 42,0 169,4 38,6 13,7 52,3
1949 Mei ................. 155,4 57,2 212.6 119,5 38,9 158.4 35,9 18,3 54,2

December ......... 196,6 68,5 265,1(1 ) 153,8 48,3 20:l,1(1) 42,8 :l0,2 63,0

1950 Januari ............ 240,0 69,0 .309,0 168,0 48,1 216,1 72,0 20,9 92,9
Februari ........... 204,9 59,4 264,3 163,3 -15,9 209,2 41,5 13,6 55,1
Maart .............. 181,8 55,0 236,8 147,8 43,0 190,8 34,0 12,0 46,0
~~il ................ 165,8 54,2 220,0 136,4 41,6 178,0 29,3 12,7 42,0

el ................. 156,4 54,6 211,0 12-1,5 41,0 165,5 31,9 13,6 -15,5
Juni ................ 152,7 55,6 208,3 117,2 40,3 157,5 35,5 15,3 50,8
Juli ................. 150,4 54,1 204,5 114,3 38,6 152,9 36,1 15,5 51,6
Augustus .......... 129,7 50,3 180,0 108,1 38,6 146,7 21,5 11,8 33,3
September ........ 124,4 45,9 170,3 105,8 38,1 143,9 18,6 7,8 26,4
October ............ 117,5 46,5 164,0 99,7 38,3 138.0 17,8 8,2 26,0
November ........ 136,2 54,8 191,0 111,0 42,2 153,2 25,3 12,5 37,8
December ......... 232,7 68,9 301,6 132,9 48,4 181,3 99,8 20,5 120,3

(1) Incl. 30 tot 35.0.00 stakende grensarbeiders.

taal, gevoelsmotieven, de t.er zake weinig strenge reglementering van
de werklozensteun, alsook de beperkende voorwaarden die door een
deel der werkaanbieders gesteld worden. De verhoging van de pro-
ductiviteit en de krachtige inspanningen op het gebied van de rationa-
lisatie der uitrusting en der organisatie in talrijke ondernemingen tijdens
de laatste twee jaren, verklaren anderzijds waarom de tewerkstelling
minder toenam dan de productie. Die factoren bleken van groot gewicht
in de metaalnijverheid, de glasnijverheid, de landbouwen de textiel-
nijverheid.

De evolutie in de laatste maanclen wijst op het structureel karakter
van een deel der werkloosheid. Leidde de politiek van openbare
werken tot niet te onderschatten resultaten, zij kan nochtans alleen
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Prijzen en lonen

de conjuncturele werkloosheid bestrijden. Een vollediger en duur-
zamer werkverschaffing aan de werklozen eist andere methoden, en
meer bepaald de '~ntwikkeling van nieuwe vormen van werk-
gelegenheid.

De gezamenlijke uitgaven voor werklozensteun zullen vermoedelijk
voor het. gehele jaar iets minder dan fr 5 milliard belopen. Dit bedrag
is van een zelfde ordegrootte als het vorige jaar.

Evenals in 1949 zullen de bijdragen der verzekeringsplichtigen
van de sociale zekerheid dit bedrag ten belope van ca 1,3 milliard
kunnen dekken. Het aandeel van de begroting zal dan ook nagenoeg
gelijk blijven.

De Belgische prijzen ondergingen III 1950 aanzienlijke en zeer
uiteenlopende schommelingen.

Gedurende het eerste halfjaar was hun algemene richting onzeker
en moeilijk te bepalen, daar de tendenties sterk verschilden al ,naar
gelang de producten en het stadium van de productie of van de verkoop.

Met ingang van Juni gaven zij een krachtige stijging te zien.

Het verloop der groothandelsprijzen werd in wezen bepaald door
de evolutie van de internationale economische en politieke verhou-
dingen.

Tijdens de eerste zes maanden van het jaar tekent er zich een
dubbele prijsbeweging in de nijverheidsproducten af : stijging der
belangrijkste grondstoffen en daling der fabrikaten.

De eerste tendentie houdt. verband met de vastere noteringen op
de wereldmarkten. Oorzaak hiervan is de herneming van de econo-
mische bedrijvigheid in Amerika, die reeds bij het begin van het jaar
vaste vormen aanneemt.
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De stijging is niet algemeen. Zij betreft hoofdzakelijk de basis-
grondstoffen en -producten in welker handel de Verenigde Staten als
koper of verkoper een actieve rol spelen : wol, katoen, rubber, de
voornaamste non-ferro metalen, koffie en cacao.

Bij de fabrikaten gingen de prijzen neerwaarts onder de druk van
een snel uitbreidende concurrentie onder de Europese voortbrengers;
de gevolgen hiervan werden reeds bij het begin van 1949 scherp
aangevoeld.

Zij dwong de Belgische voortbrengers tot een krachtige inspanning
in zake prijsaanpassing. te meer daar onze ondernemingen in bijzonder
moeilijke omstandigheden verkeerden wegens het hoge prijspeil, dat
hier te lande in de welvaartsjaren was bereikt, en de tussenplaats die
België in de pariteitsherzieningen van September 1949 innam.

Over het algemeen krompen de uitvoerprijzen sterker in dan de
binnenlandse prijzen. Zij gingen beneden deze laatste bewegen, in
tegenstelling met de algemene tendentie sinds het einde van de oorlog
en die trouwens in de loop van het tweede halfjaar opnieuw ging
overwegen. Hetzelfde verschijnsel kan ook in het buitenland worden
opgemerkt.

De neergaande prijsbeweging tastte niet alle bedrijfssectoren aan
en ook haar omvang was, al naar gelang het product, zeer
verschillend.

Het sterkst getroffen was de ijzer- en staalnijverheid. Haar prijzen
daalden ononderbroken tot het begin van Juni, dan wanneer de pro-
ductie hernam en een stijging van de schrootprijzen teweegbracht.

Ook de prijzen van talrijke chemische producten gingen neer-
waarts, doch hier was die teruggang zeer verscheiden.

Daarentegen kon de textielnijverheid, met haar sedert de herfst
van 1949 sterk toenemende bedrijvigheid, reeds in het eerste halfjaar
opgaande prijzen in alle productiestadia boeken.
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Hunnerzijds vertoonden de landhouwprijzen dooreengenomen
weinig schommelingen in die eerste periode. Bij de producten van
dierlijke oorsprong ging de in 1949 begonnen daling, in een verzwakt
tempo voort, onder de dubbele invloed van de overvloedige veestapel
en de toegenomen productie van binnenlands veevoeder.

Vooral de prijzen van hel vee en van de producten der varkens-
teelt gingen neerwaarts, daar de voortbrenging na de sterke prijsstijging
bij het begin van vorig jaar de behoeften ging overtreffen.

De boterprijzen konden eveneens worden verlaagd, dank ZIJ de
invoer van Nederlandse boter,

De uiteenlopende bewegingen van de groothandelsprijzen in het
eerste halfjaar hebben elkaar grotendeels opgeheven, zodat hun terug-
slag op het algemeen indexcijfer der prijzen zeer gering was; per slot
van rekening daalde het van Januari tot Juni met minder dan 1 pCt..

Geheel verschillend deed zich de toestand voor in het tweede
halfjaar.

Het uitbreken der vijandelijkheden in Korea bracht een plotse en
diepgaande wijziging van de markten en economieën teweeg.

De wereldvraag. aangewakkerd door de herbewapeningspro-
gramma's, overtreft opnieuw ruimschoots het aanbod voor al de
essentiële goederen, zulks niettegenstaande de productie in tal van
landen thans al de vroegere topcijfers te boven gaat.

De prijzen gingen dan ook allerwegen snel en aanzienlijk stijgen.

Soms in enkele weken tijds bereikten de wereldprijzen nooit
gekende maxima.

Vcrgeleken met het jaarbegin bedroeg de stijging 40 pCt voor
katoen, 100 pCt voor wol, 300 pCt voor rubber, 40 pCt voor cacao,
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50 pCt voor koffie, 30 tot 40 pCt voor de voornaamste non-ferro
metalen: lood, zink, koper.

Bovendien daagden opnieuw parallèle markten op, waar de prijzen
nog. in sterke mate de nominale noteringen overtreffen.

Verder gaan alle landen weer maatregelen treffen om de inflatie-
neigingen te stuiten, en wel door credietbeperking, uitvoercontrôle en
grondstoffenverdeling van overheidswege. In de Verenigde Staten werd
het burgerlijk verbruik van een hele reeks zogenaamde « strategische
goederen » opnieuwaan regeling onderworpen.

Al die gebeurtenissen hadden een diepe weerslag op de conjunc-
tuur en de prijzen hier te lande.

Het globaal indexcijfer de groothandelsprijzen steeg in de laatste
maanden met 17 pCt.

De stijging greep snel om zich heen, breidde zich uit tot de tussen-
stadia van de productie en sloeg geleidelijk naar al de producten over.
Nochtans was haar omvang van de ene
bedrijfstak tot de andere sterk verschillend.

In de ijzer- en staalnijverheid was de
stijging het meest opvallend. De noteringen
voor handelsstaal gingen in Juni reeds
opwaarts bij de uitvoer, en III Juli
op de binnenlandse markt. De uitvoer-
prijzen zijn nagenoeg verdubbeld ten
opzichte van het minimum bij het begin
van Juni. Tulrijke metaalprijzen overtreffen
al de naoorlogse maxima.

Globaal indexcijfer
der groothandelsprijzen

BrOD : Ministerie vaD Eoonomische Zaken

Tijdvak Indexcijfer

1936·1938 .

1950 Januari .
Februari ..
Maart ..
April ..
Mei .
Juni .
Juli ..
Augustus .
September .
October .
November ..

100

366
364
360
362
365
365
379
396
417
423
426

Op de binnenlandse markt werden zij bij het einde van November
met 2 tot 7 1/2 pCt verlaagd, daal' de voortbrengers zich aansloten
bij de actie tot prijsverlaging die begin October, op initiatief van het
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Verbond der Belgische Nijverheid, werd ingezet en samen dool' de
veremgingen van voortbrengers, tussenhandelaars en werknemers
werd gevoerd.

De laudbouwprijzen, betel' beschut tegen internationale invloeden,
werden minder door de stijgingsbeweging beroerd.

Nochtans is het prijsverloop bij de dierlijke producten sinds de
maand J uni omgeslagen. De vraag naar varkens nam sterk toe, inzon-
derheid vanwege het buitenland en de conservefabrieken. Om de
stijging te stuiten werd de uitvoer beperkt.

De prijzen der akkerbouwproducten gmgen na de gevoelige
stijging in Augustus en September, in de laatste maanden, ietwat. naar
omlaag.

In grote trekken volgden de hleinhandelsprijzen de schommelingen
van de groothandelsprijzen. Doch ze hielden er geen gelijke tred mee en
hun bewegingen waren van kleinere omvang.

Indexcijfer der kleinhandelsprijzen

'l'ijdvl\k
Algemeen

index-
cijfer

Voedings-
middelen

Andere
producten

Het gezamenlijk index-
cijfer bleef tijdens het
eerste halfjaar duidelijk
neerwaarts gericht. De

Bron: Ministerie vnn Economische Zaken

1950 Januari ..
Februari .
'Maart .
April .
Mei .
Juni .
Juli ..
Augustus .
September .
October .
November ..
December .

100 100 100 teruggang tastte vooral de
373 35,1 405 vlees-, varkens- en boter-
373 352 406
371 347 408 prIjzen aan. Hij werd ten370 345 408
370 3,H ·iOn dele te niet gedaan door368 340 409
36!) 341 Hl een vrij gevoelige stijging376 358 413
392 371 ·122 der texti elgoederen.395 373 428
388 365 ·124
38,[ 35fl ·123

1936-1938 ..

Met ingang van Juli
sloeg de tendens om. De koopwoede in voedingsmiddelen en onder-
houdsproducten in de loop van de zomer, bracht een aanzienlijke
stijging van het indexcijfer in Augustus en September teweeg.
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In de herfst verzwakten de vraag en de hiermee gepaard gaande
prijsstijging, en het indexcijfer liep in November en December zelfs
terug.

Verschillende maatregelen werden ter bestrijding van de PrIJS-
stijging getroffen : verhoging van de discontovoet, uitvoerbeperking
voor sommige producten, vermindering van de overdrachtstaxe op
sommige artikelen, wederinvoering van het stelsel der maxima-prijzen
door een kaderbesluit op 25 September; laatstgenoemde reglementering
werd nochtans slechts op een klein aantal goederen toegepast.

Omdat zij tot practische resultaten leidde, verdient de overeen-
komst die op 23 October jl. onder de verenigingen van voortbrengers,
grote verdelingsorganen en werknemers met regeringssteun tot stand
kwam, een bijzondere vermelding.

De werkgeversverenigingen verbonden zich een prijsdaling van
5 pCt bij hun leden in de hand te werken en wel op de door hen gefa-
briceerde of verkochte goederen waarvan de prijzen sinds 1 Juli werden
verhoogd; zodoende wil men tegen het einde van December een even
grote daling van het indexcijfer der kleinhandelsprijzen bewerken.

De werknemers gingen hunnerzijds de verplichting aan vóór die
datum af te zien van elke looneis, door de voorafgaande prijsstijging
gerechtvaardigd.

Overeengekomen werd dat zij, ingeval van mislukking der onder-
nomen actie, recht hebben op een algemene verhoging, gelijk aan de
stijging van het indexcijfer, en zulks met terugwerkende kracht tot
lOetober. Ingeval de poging slaagt, zouden zij eenvoudig een compen-
satiepremie ontvangen voor de tijdelijke stijging der kleinhandels-
prijzen sedert Juli, welke premie voor drie maanden zal uitbetaald
worden.

Overeenkomstig hel accoord besloot men talrijke prijzen te ver-
lagen, en wel in de ijzer- en staalnijverheid. de metaalverwerkende
nijverheid en in sommige voedingsbedrijven.
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Buitenlandse
handel

Wegens de teruggang van hel indexcijfer der kleinhandelsprijzen
in November werd onmiddellijk een eerste voorschot op de compen-
satiepremie uitgekeerd. Daar de daling zich ook in December voortzette,
en wel ten belope van 3 pCt, besloot men ten slotte het saldo van de
premie uit te betalen. Bovendien gingen de vertegenwoordigers van
het Verbond van de Belgische Nijverheid en van de vakverenigingen
akkoord om door overeenkomsten de koppeling der lonen aan het index-
cijfer der kleinhandelprijzen te bevorderen. De bestaande overeen-
komsten welke met dit doel werden afgesloten, zullen dan ook terug
in werking treden. Daar waal' ze nog niet bestaan, zullen de paritaire
nijverheidsoomités ze invoeren.

Het gemiddeld indexcijfer der lonen ging, na de inzinking in de
laatste maanden van 1949, in 1950 terug stijgen in een iets sneller
tempo dan vorig jaar. Voor de eerste negen maanden blijft de verhoging
nochtans binnen tamelijk matige grenzen.

De buitengewone algemene paritaire raad, die naar aanleiding van
de Juli-stakingen was bijeengeroepen, besloot de minima-lonen der
ongeschoolde arbeiders verplichtend te verhogen op 15 of 16 frank al
naar gelang de bedrijfs-economische mogelijkheden der betrokken
nijverheidstakken. Tal van sectoren passen trouwens die tarieven
reeds toe.

Bij een gelijkaardige overeenkomst op 23 November afgesloten,
werden eveneens de minima-wedden der bedienden verhoogd.
Nochtans zal dit accoord pas met ingang van 1 Januari 1951 in werking
treden.

De buitenlandse handel van de Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie gedurende het jaar 1950 werd door verscheidene factoren
bepaald, waarvan sommige als uitzonderlijk te beschouwen zijn.

Het herstel van de algemene bedrijvigheid, dat zich bij het einde
van 1949 begon af te tekenen, roept een drukke binnenlandse vraag in
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het leven en veroorzaakt in het eerste halfjaar van 1950 een geleidelijke
verscherping van het tekort op de balans der lopende transacties van
de Unie met het buitenland.

De binnenlandse politieke gebeurtenissen in Juli en Augustus,
verzwakken de productie, brengen de bedrijvigheid in de Antwerpse
haven tot staan en hinderen het goederenverkeer met het buitenland.

Bijzondere handel van de Belgisch·Luxemburgse Economisch Unie
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

I Invoer Uitvoer Verhouding
Snldo Invoer

Tijdvak Gewioht WBarde Oewicht WaBrd. (millioenun ----
Uitvoer

(duizenden (millioenen (duizenden (millioenen Irunken}' in pCt
tonnen) Irnnken) tonnen) Iranken]

1936·1938 Maandgem. 2.868 2.019 1.912 1.859 - 160 9S
1948 li 2.432 7.293 1.258 6.177 - 1.116 85
1949 l> 2.2g6 6.810 1.210 6.649 - 161 98
1950 li (1) 2.474 8.116 1.359 6.851 - 1.265 84
1950 Januari ............ 2.124 6.959 1.496 6.661 - 298 96

Februari :......... 1.816 6.541 1.059 5.938 - 603 91
Maart .............. 2.552 8.148 1.536 7.480 - 668 9S
April ............... 2.285 6.907 1.364 6.404 - 503 98
Mei ................. 2.458 7.495 1.181 5.706 - 1.789 76
Juni ................ 2.442 7.884 1.421 6.743 - 1.141 86
Juli ................. 2.245 6.745 1.395 6.265 - 480 98
Augustus .......... 2.005 5.611 894 4.871 - 1.240 78
September ........ 2.582 9.759 1.118 6.146 - 3.613 68
October ............ 3.114 10.841 1.384 7.712 - 2.629 75
November ......... 2.912 9.696 1.551 8.029 - 1.667 8S
December ......... 2.876 10.416 1.852 10.029 - 207 98

(voorl.)

Totaal (1) (voorl.) 29.68g 97.395 16.3H 82.216 - 1.5.179 84

(1) Het maandgemiddelde en het totaalbedrag voor het gehele jaar verschillen van het gemiddelde
en de Bom der twaalf maanden, daar deze twee berekemngen werden gedaan op de cumulatieve
bedragen die nauwkeuriger zijn dan de maandelijksè gegevens.

(2) Gemiddelde der eerste elf maanden.

Met ingang van September worden de gevolgen van de oorlog in
Korea en van de herbewapeningsplannen duidelijk merkbaar in de
cijfers van de bijzondere handel der Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie. In die maand bereikte het tekort op de handelsbalans een topcijfer
dat in de volgende maanden geleidelijk inkrimpt, daar de uitvoer sneller
toeneemt dan de invoel'.
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Over het geheel stijgt de gezamenlijke waarde van hel buitenlandse
handelsverkeer in 1950 gevoelig boven clie cler voorgaande jaren uit.

De invoer bereikt 97.395 millioen frunk tegen 81.613 milliocn
III 1949, d.i. een stijging met ca 20 pCt. Die aangroei ligt zowel aan
een toeneming van de invoerhoeveelheid als aan een prijsstijging op
de marlden van herkomst. Het indexcijfer van het invoervolume C),
uitgaande van het basisjar 1948 = 100, bereikt 102 (gemiddelde der
elf eerste maanden) tegen 95 in het vorige jaar, terwijl het indexcijfer

!

der prijzen per eenheid van 95 tot 96 oploopt.

Indexcijfers van het volume en van de prijzen per eenheid
van de in- en uitvoer. der Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

Basisjaar 19~8 = 100
Bron: Nation •• l Instituut voor de Statistiek

Invoer Uitvoer

Tijdv.k I
Indexcijfer Indexcijfer Indexcijfer

I
Indexcijfer

van het der prijzen van het der prijzen
volume per eenheid volume per eenheid

1948 .. ...... . .... .... ....... 100 100 100 100

1949 ........................ 95 95 108 100

1950 Januari ............ 101 91 119 88
Februari ........... 88 92 102 88
Maart .............. 111 93 132 84
April ................ 90 95 113 85
Mei ................. 103 91 100 87
Juni ................ 102 98 114 87
Juli ................. 88 95 109 88
Augustus .......... 73 94 71 88
September ........ 125 100 101 93
October ....... . . .. . 126 102 125 94
November ......... 116 107 126 94

Ook de uitvoer breidde zich uit en wel tot 82.216 millioen frank
tegen 79.674 millioen frank in 1949, zegge een stijging met ca 3 pCt.
Daar de index van het uitvoervolume van 108 tot 110 (gemiddelde der
elf eerste maanden) stijgt, dan wanneer die van de prijzen pel' eenheid

(1) Het indexcijfer van bet volume is gelijk aan bet gewogen rekenkundig gemiddelde der index-
cijfers van de boeveelheden der verschillende producten, waarbij rekening gehouden wordt met de prijs
per eenbeid dier producten tijdens de basisperiode.
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van 100 tot 88 daalt, mag hieruit worden afgeleid dat de aangroei van
de gezarnenlijke waarde van de Belgisch-Luxemburgse uitvoer aan het
toegenomen uitvoerquanturn toe te schrijven is.

Het tekort op de handelsbalans werd groter : 15 milliard frank
tegen 2 milliard in 1949.

De dekkingscoëfficient uitvoer/invoer bedraagt aldus 84 pCt
tegen 98 pCt vorig jaar.

De snellere invoer bij opwaarts gerichte prijzen en vooraleer de
schaarste of de rantsoenering van sommige goederen ten volle hun
uitwerking deden gelden, was mogelijk dank zij de handhaving van
de liberale handelspolitiek der Economische Unie. In overeenstemming
met de beslissingen van de Europese Organisatie voor Economische
Samenwerking in zake de vrijmaking van het intra-Europees handels-
verkeer, heeft de Belgisch-Luxemburgs Economische Unie - sedert
15 December 1949 - al de kwantitatieve beperkingen afgeschaft op
tenminste 50 pCt en daarna - sedert 4 October 1950 - op tenminste
60 pCt van de particulière invoer uit de deelnemende landen, waarbij
de landbouwproducten, de grondstoffen en de afgewerkte nijverheids-
producten elk afzonderlijk werden beschouwd. Door de toepassing van
die handelsverruimende maatregelen, namen de transactles onder het
stelsel van de verklaring-vergunning zowel bij de aankoop als bij de
verkoop in het buitenland aanmerkelijk toe. Daar echter de interna-
tionale jacht op grondstoffen en de speculatieve voorraadvorming in
het binnenland dreigden de normale bevoorrading van het land in
gevaar te brengen en een algemene prijsstijging uit te lokken, werden
tijdelijke contrôlemaatregclen op de uitvoer van eonjunctuurgevoelige
grondstoffen en producten in de loop van de maand September
getroffen.

De structuur van de buitenlandse handel del' Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie heeft zich ten aanzien van de aard der
verhandelde goederen ietwat gewijzigd t.o.v, vorig par.
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De voedingsmiddelen vertegenwoordigen zowel in de totale
invoer als in de totale uitvoer hetzelfde aandeel als vóór de oorlog.
Ten opzichte van 1949 is echter hun verhouding tot de gezamenlijlœ
aankopen gedaald, terwijl ze daarentegen in de gezamenlijke verkopen
gestegen is.

De invoer en de uitvoer van ruwe grondstoffen wmnen steeds
meer aan betekenis in de gezamenlijke handelstransacties, ook al
bereikten zij niet hun aandeel van de jaren 1936-1938.

Ten opzichte van vorig jaar werden aanzienlijk meer fabrikaten
ingevoerd, doch hun uitvoer kromp relatief in. Niettemin vertegen-
woordigen ze nog steeds een heel wat hoger percentage zowel van de
gezamenlijke afzet als van de gezamenlijlœ aankopen in het buitenland
dan vóór de oorlog.

Gaan wij de samenstelling van de Belgisch-Luxemburgse invoer
van dichter bij beschouwen, dan blijkt dat ongeveer de helft der
aankopen in het buitenland in 1950 textielstoffen. plantaardige en
dierlijke producten omvatten. Die drie rubrieken vertegenwoordigen
respectievelijk 20, 14 en 4 pCt van de gezamenlijke invoer. Verder
viel de grootste stijging, t.O.V. vorig jaar waar te nemen bij de invoer
van textielstoffen en edele metalen en wel met resp. 50 en 120 pCt.

De uitbreiding van de invoer in eerstgenoemde rubriek houdt
verband met de heersende maximum-bedrijvigheid in die sector,
alsook met de prijsstijging der textielgrondstoffen. De toegenomen
aankoop van ruwe edele metalen is én aan de drukkere bedrijvigheid
in de diamantnijverheid én aan de prijsstijging van ruw diamant toe
te schrijven.

De indeling van de gezamenlijke uitvoerwaarde volgens de
bedrijfstakken van herkomst toont aan dat vijf grote uitvoerindustrieën
- ijzer- en staalnijverheid, metanlverwerkende nijverheid, textielnijver-
heid, non-ferro metaalnijverheid en chemische nijverheid - samen
77 pCt van de gezamenlijke afzet in het buitenland voor hun rekening
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nemen. Alleen reeds het aandeel van de textielnijverheid beloopt
27 pCt van de gezamenlijke uitvoer; in die sector ging trouwens de
afzet van het ene jaar op het andere sterk vooruit, De uitvoer van de
metaalnijverheid vert.egenwoordigt 41 pCt van de gezamenlijke ver-
zendingen, en die van de chemische bedrijven 9 pCt.

Aard van de bijzondere handel der Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
I

Bron: Nationaal Inatituut voor da Statistiek

1036·11l36 I 11118 I 1!l40 I 1050
(1)

Bijzondere handel

pOt van de gezamenlij k. waarde

Invoer:
Voedingsmiddelen en levende dieren ............ 20 27 25 21
Ruwe stoffen en edele metalen .................. 57 42 44 47
Fabrikaten ............................................. 23 31 81 32

Uitvoer:
Voedingsmiddelen en levende dieren ............ 6 4 4 6
Ruwe stoffen en edele metalen .................. 46 81 80 85
Fabrikaten ............................................. 48 65 66 59

(I) Eerste 11 maanden.

Gaan wij de geografische richting na van de handelsstromingen
tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en het buitenland,
dan blijkt duidelijk dat de landen van de E.O.E.S. als leverancier en
vooral als afnemer steeds meer aan betekenis winnen. Zij bekleden als
cliënten en leveranciers een even belangrijke plaats als vóór de oorlog;
hun aandeel vertegenwoordigt opnieuwongeveer de helft van de
totale invoer en ca 64 pCt van de gezamenlijke uitvoer der Economische
Unie.

Het overschot dat de handelsbalans tegenover die landengroep
pleegt te vertonen, kromp in van 9.750 milIioen frank in 1949 tot
3.250 miUioen frank in 1950.

Binnen die landengroep kunnen zekere verschuivingen worden
waargenomen. Nederland blijft de voornaamste afnemer: ongeveer één
vierde van de Belgisch-Luxemburgse uitvoer werd daar te lande
afgezet, tegen 15 pCt vorig' jaar en 12 pCt in 1938. De aankopen in
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Nederland namen eveneens toe, zij het in mindere mate; zij vertegen-
woordigen 10 pCt van de gezamenlijl<e aankopen van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie tegen 9,3 pCt vorig jaar en 9 pCt vóór
de oorlog. Hieruit blijkt dat de onevenwichtigheid in het handelsver-
keer tussen beide partners van Benelux van het ene jaar op het andere
sterk toenam en wel van 4.068 tot ca 8.700 millioen frank.

Geografische indeling van de bijzondere handel
der Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

(millioenen franken)

Invoer Uitvoer Saldo

I I iœo (1) I I I
I

1038 IO,IQ 10>18 In·tU 1050 (1) 1938 1040 I 1950 (I)
I

~!n8ndgcmiddeldc

Deelnemende landen
(Moederlanden) ." !W! 3.:303 3.880 1.157 .nOG 4.1.51 + 215 + 813 + 271

Oost-Europa ............ 1G·l 238 230 122 4411 322 - 42 + 208 + 92
Andere landen van

Europa ... ......... . .. 6 5,1 51 23 45 47 + 17 - 0 - 4
Belgisch-Congo,

Ruanda- U rund i ...... 161 510 583 36 280 254 -125 - 221 - 320
Andere landen van
Afrika .... . . . . ... . . . . .. . ... 70 107 244 87 275 225 + 17 + 78 - 10
Verenigde Staten van

Amerika ............... 207 1.230 1.272 120 340 537 - 87 - 881 - 735
Andere landen van

het Westelijke
Halfrond ............ 197 790 866 125 610 5:l7 - 72 - 180 - 339

Azië ..... ............... 112 245 Hl 107 422 385 - 5 + 177 - 26
Oceanië .................. 59 213 358 13 68 lm - 46 -- 175 - 289
Diversen ....... , .......... 4 10 12 16 39 '2}) + [" + 20 + 17

--- --- --- -- --- ----- --- ----
'I'ot aa l.. ....... 1.022 6.810 7.907 1.806 6.649 6.546 - lt6 -16t - 1.361

(1) Eerste 11 maanden.

Het handelsverkeer met Frankrijk won eveneens aan betekenis
en zulks vooral bij de invoer, hetgeen het tekort op de handelsbalans
met dat land deed stijgen.

Als afzetgebied waren het Verenigd Koninkrijk ell 'Vest-Duitsland
minder belangrijk : het relatief aandeel van die twee afnemers liep
respectievelijk terug van 9,4 tot 7,3 pCt en van 10,4 tot 6,9 pCt.
Daarentegen stcgen cle aankopen in clic landen en zij vertegenwoordigen
respectievelijk 9,6 pCt en 8,0 pCt van de gezumenlijke Belgisch-



Luxemburgse invoer tegen 8,9 en 6;4 pCt vorig jaar. De uiteen-
lopende beweging van de invoer-: en de uitvoerwaarde had een omme-
keerin de betalingsbalans met die landen tot gevolg. Het overschot van
216 millioen frank op het Verenigd Koninkrijk en van 3.036 millioen
op 'Vest-Duitsland maakte plaats voor een respectievelijk tekort van
ca 3:400 miUioen en ca 2.200 rnillioen frank

De twee leden van de handelsbalans met de landen van Oost-
Europa krompen in en het batig saldo van het handelsverkeer met die
landen daalde van 2.500 tot ca 1.100 millioen frank.

De invoer uit de Kolonie en de Mandaatgebieden vertegen-
woordigt,' zoals vorig jaar, 7,5 pCt van de totale invoer, tegen 8,4 pCt
in 1938. Daarentegen verminderden de verzendingen, zowel in absolute
als iIl relatieve waarde, zodat het tekort van het moederland van 2.652
tot ca 4.000 millioenfrank vergrootte.
", - . - .

Dank zij de toegenomen productie III de E.O.E.S.-landen - de
gebruikelijke 'leveranciers van de Belgisch-Luxemburgse economie -
en de devaluaties in September 1949, konden de aankopen' in de
Verenigde Staten, althans in relatieve waarde, van 18 pCt vorig jaar
tot 16 pCt van de totale invoer worden teruggebracht. Niettemin speelt
dat land verder een grotere rol in de goederenvoorziening van de
Belgisch-Luxemburgse Economie dan vóór de oorlog.

Daarentegen breidde de afzet in de Verenigde Staten zich vrij
belangrijk uit; hij bereikt 8,2 pCt van de gezamenlijke uitvoer tegen
5,3 pCt in 1949 en 6,6 pCt in 1938. Hieruit blijkt dat het tekort op
de handelsbalans met dat land verder inkromp en wel van 10.570 tot
ca 8.900 millioen frank.

Het handelsverkeer met de overige landen van de wereld onderging
weinig wijzigingen, behalve met zekere landen van Zuid-Amerika daar
de betalingsmoeilijkheden tot dusver niet op bevredigende wijze
konden geregeld worden.
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Alles samen genomen wijzen de cijfergegevens over de geogra-
fische richting van de bijzondere handel der Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie op een snellere terugkeer naar normale invoerstro-
mingen. Het aandeel der deelnemende landen van de E.O.E.S. in de
aankopen in het buitenland is naar verhouding hetzelfde gebleven als
vóór de oorlog, terwijl de na de bevrijding vastgestelde verschuiving
van de invoer ten gunste van de beide Amerika's niet meer zo scherp
afgetekend is.

Wat de afzet van de Belgisch-Luxemburgse producten in het
buitenland betreft, valt een gelijkaardige strekking tot normale verhou-
dingen op te merken met dien verstande dat de Belgisch-Luxemburgse
uitvoer naar de Verenigde Staten en naar de andere landen van het
Westelijke Halfrond zich uitbreidt.

De herziening der geldpariteiten in September 1949 is naar alle
waarschijnlijkheid aan die evolutie niet vreemd, ook al mag de terug-
slag van die factor op de richting van de Belgisch-Luxemburgse handel
met het buitenland niet van de talrijke andere oorzaken worden
afgezonderd.
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BEHEER

De aandeelhouders zijn op 27 Februari 1950 in gewone algemene
vergadering bijeengekomen om tot de statutaire verkiezingen over
te gaan.

Krachtens de bepalingen in verband met het beheer der Bank,
worden de regenten door de algemene vergadering voor een tijdperk
van drie jaar gekozen op dubbele candidatenlijsten, opgemaakt over-
eenkomstig het besluit van de Regent van 5 October 1948; de censoren
worden rechtstreeks gekozen, voor een zelfde termijn.

Overeenkomstig deze bepalingen werden door de algemene
vergadering tot regent herkozen : de heren Albert Dewandre en
André Huyssens, onder de candidat en voorgedragen door de Minister
van Financiën, alsmede de heer Frans Versichelen, wiens naam
voorkwam op de dubbele lijst voorgesteld door het Algemeen Belgisch
Vakverbond.

Aan de andere kant heeft zij het mandaat van de heren censoren
Fernand Duchène en Auguste Jadoul hernieuwd, en de heren Joseph
Teichmann en Louis Lagage aangeduid om de twee openstaande
mandaten van censor te vervullen.

Alle mandaten toegekend op 27 Februari 1950 eindigen na de
gewone algemene vergadering van Februari 1953.
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.PERSONEEL

Om zijn. erkentelijkheid te betuigen jegens allen die, om het even
in welke hoedanigheid, deelnemen aan de werkzaamheden der. Bank,
heeft het Beheer er prijs op gesteld het personeel nauw te' betrekken
bij de viering, 'in September jl., van' de honderdste verjaring onzer
Instelling. .

Het is ten zeerste verheugd m..de gelegenheid. te zijn geweest
persoonlijkin contac,t te komenmet zijnmedewerkers yan alle graad
tijdens het SToot familiefeest v~n,16 September, waarop schier allen,
die actief. deelnemen of deel genomen hebben aan de bedrijvigheid. .". . "

van onze Instelling, aanwezig waren. i
• I. t.· ~

De hartelijke en tevens waardige stemming van deze bijeenkomst,
'de gevoelens die er werden uitgedrukt en de attenties ten opzichte van
de leden van het Beheer gelden. een nieuwe. en schitterende uiting van
het hoge plichtsbesef e~ van de. geest van samenwerking waarvan
het 'personeel, sedert de oprichting der Bànk, imni~r heeft b~ijk
gegeven.

***
,,'

Meerdere ambtenaren bereikten in de loop van het voorbije jaar
de pensioengerechtigde leeftijd. De Bank heeft met spijt afscheid
genomen van de heren John van Kessel, inspecteur-generaal, chef van
het Algemeen Secretariaat, Louis Mellaerts, afdelingshoofd, adjunct
van de chef van de Algemene Boekhouding, Gaston van Landeghem,
afdelingshoofd bij de Discontodienst, Camille Lefebvre, afdelingshoofd
bij de Dienst Effecten, en de heren Alexandre Derenne, agent te
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Philippeville, Alfred Bienvenu, afdelingshoofd bij het agentschap Gent
en Jacques Christens, afdelingshoofd bij het agentschap Mechelen.

Werden eveneens op rust gesteld, na een lange loopbaan,
Mej. Emma Beun, de heren Jules Corlier, Fernand Casin, Maurice
Crombeen, Télesphore Goffin, Henri Léon, Zacharie Lepomme,
Henri Maeck, Désiré Martin, Georges Mollekens, Adile Neirinck,
Alfred Rinbaux en Constant Verbrugghe, van het personeel van het
Hoofdbestuur, en de heren Karel Bergers, Joseph Denille, René
Van Praet, Frans Van Roy, Alfred Vermeesch en Antoon Vingerhoets,
van de bijbank Antwerpen en de agentschappen Gent en Namen.

De Bank betreurt het vroegtijdig afsterven van meerdere toege-
wijde medewerkers : de heren Hector Duray, afdelingshoofd bij het
agentschap La Louvière, Jean Ancia, afgevaardigde bij de Verreken-
kamer te Brussel, Mej. Marie-Louise De Backer, en de heren Henri
Debontridder, Emile Dramais en Octave Triest, van het personeel van
het Hoofdbestuur, de heren Edmond Andry, Ulric Bauwens, Georges
Dehon, Joseph Snepvangers .en Léon Tilkens, van het personeel in de
provincie.

Zij zal de diensten, die ieder van hen, naargelang zijn rang, aan
de Bank heeft bewezen, trouw in herinnering houden.

Het Beheer der Bank hernieuwt graag zijn dank aan de leden van
het personeel van alle graad, voor de toewijding waarvan zij blijk
geven bij de uitvoering van hun taak, en houdt er aan nogmaals zijn
tevredenheid te betuigen voor het nieuw bewijs dat zij hiervan hebben
geleverd tijdens het jaar 1950.
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: ONTLEDING VAN DE BALANS

EN VAN DEWINST- EN VERLIESREKENING

OVER HET BOEKJAAR 1950

ACTIVA

De goudvoorraad werd herschat overeenkomstig de bepalingen GoudVoorraad .

van de wet van 10 Augustus 1950, verschenen in het Belgisch
Staatsblad van 12 Augustus 1950.

Op basis van de verkoopprijs van het goud, zegge fr. 56.263,7994
per kg., vertegenwoordigt de goudvoorraad, per 31 December 1950,
fr. 29.366.921.449,27 waarvan,

goud III het buitenland
goud III België

. fr. 29.219.911.359,65

. fr. 147.010.089,62
fr. 29.366.921.449,27

Op 3~ December van vorig jaar bedroeg de goudvoorraad
fr. 30.578.853.760,86, op basis van de verkoopprijs van fr. 49.318,0822
per kg. voor wat betreft het tegoed per 21 September 1949; de
verrichtingen gedaan van 22 September tot en met 31 December 1949
'werden' geboekt tegen fr. 56.263,7994 per kg. :

Dit tegoed stemt enerzijds overeen met de tegenwaarde van
omzetbare buitenlandse deviezen, op zicht en op termijn, buiten de
betalingsaccoorden, gedeponeerd bij eerrespondenten van de Bank in

Tegoed
op hel buitenland
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Accoord
« Europese
Betalingsunie Il :

Belgische franken

het buitenland, en met de buitenlandse biljetten in IŒs bij de Bank.
Het vertegenwoordigt anderzijds papier in Belgische franken op het
buitenland.

Het bedraagt :
Per 31 December 1950, Per 31 December 1949

a) in buitenlandse
deviezen. ' . fr. 1.055.433.677,58 1.458.227.806,33

b) In Belgische fran-
ken . fr. 1.512.987,15 451.743,35

fr. 1.056.946.664,73 1.458.679.549,68

.. ; .
Op verzoek van de Minister van Financiën en voor rekening van

de Staat, verzekert de Bank de toepassing van het Accoord betreffende
de oprichting van een Europese Betalingsunie, dat door de deelnemende
landen van de Europese Organisatie voor Economische Samenwerking
op 19 September 1950 te Parijs werd ondertekend.

Luidens de bijlage n" 1 bij dit accoord i~ België er toe gehouden
de helft van de hulp die het voor het jaar 1950-1951 binnen het kader
van het E.R.P. programma (European Recovery Program) ontvangt,
ter beschikking van de Europese Betalingsunie te stellen. .Het daartoe
verleend voorschot,' dat overeenstemt met de vaste toewijzing van
$ 44.050.000,-- die' door de 'E.C.A. (European Cooperation Adminis-
tration) betekend werd aan de Bank, beloopt fr. 2.202.500.000,-.
Het zal terugbetaald worden door middel van de tegenwaarde in
Belgische franken, van de dollars die de E.C.A. ter beschikking van
België zal stellen.

Vorig jaar stond onder de activa de rubriek « Accoord voor multi-
laterale compensatie : Belgische franken », waarvan het bedrag per
31 December 1949, zoals aangeduid op blz. 80 van het verslag over
de verrichtingen van het jaar 1949, het saldo vertegenwoordigde van
het voorschot verleend om de trekkingsrechten le honoreren die werden
toegekend voor het Marshall-jaar 1949-1950. Deze rekening werd in
November 1950 vereffend.
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De vorderingen op het buitenland in het kader van betalings-
aceoorden bedragen' per 31 December 1950 :

'a) in buitenlandse deviezen · fr. 5.879.044.326,36
b) in 'Belgische franken · fr. 1.148.359.801,68

fi" 7.027.404.128,04

Zij beliepen perB'l December 1949

a) in buitenlandse deviezen · fr. 6.128'.802.254,74
b) in Belgische franken · fr. 2.349.768.578,39

fr. 8.478.570~833,13

Vorderingen
op het buitenland
In het kader van
betallDgsaccoorden

Luidens artikelIvan de wet van 28 Juli 1948, houdende
wijziging van de besluitwet n" 5 van 1 Mei 1944, wordt de uitvoering
der betalingsaccoorden gedaan voor rekening van de Staat. die om het
even welke risico 's, kosten, commissielonen, interesten en lasten ervan
op zich neemt en er de voordelen en winsten van incasseert.

Overeenkomstig de bepalingen van dezelfde wet waarborgt de
Staat de Bank tegen elk disagio of ander verlies, dat deze laatste zou
kunnen ondergaan bij de uitvoering der met het buitenland gesloten
of nog te sluiten internationale betalings-, wissel- en oompensatie-
accoorden, alsmede der' aceoorden gehuldigd door de eindakte der
financiële en monetaire Conferentie van Bretton-Woods, goedgekeurd
bij de wet van 26 December 1945. De Staat waarborgt in het bijzonder
aan de Nationale Bank de terugbetaling van elk open crediet of voor-
schot in Belgische franken, waartoe zij ten voordele van een buiten-
landse instelling, centrale bank of ander organisme zou kunnen overgaan
met het oog op de uitvoering van een internationaal betalingsaccoord
en binnen de perken ervan. De waarborg welke uit de hierboven
vernoemde beschikkingen resulteert dekt bijgevolg de verrichtingen
gedaan in het kader van de Europese Betalingsunie.

De door de Schatkist aan de Bank overhandigde waarborgcerti-
ficaten zijn onder de, orderekeningen geboekt.
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Te ontvangen
deviezen en goud

Debiteuren wegens
termijnverkopen
van deviezen
en goud

Handelspapier
op België

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 haar voor de hierboven
bepaalde doeleinden worden verleend. Het provenu van deze interest
is begrepen in de rubriek « Disconto, wissel, interesten 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 buitenlandse deviezen en goud
digen per 31 December 1950 . . fr.·
tegen fr. 34.787.093,85 per 31 December 1949.

vertegenwoor-
328.571,10

Deze rubriek heeft als tegenpost op de passiefzijde « Te leveren
deviezen en goud » en staat in de balans per 31 December 1950
voor. . fr. 1.278.409.254,15

Zij vertegenwoordigt de verbintenissen van diverse debiteuren
die met de Dank termijnverrichtingen in buitenlandse valuta hebben
gesloten.

Per 31 December 1949 bedroeg deze post. fr. 1.485.604.293,55

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

Deze portefeuille bedraagt per 31 Decem-
ber 1950 . fr.
tegen, per 31 December 1949,

10.929.532.734,63
4.006.346.572,48. fr.
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De voorschotten op overheidsfondsen, gedaan overeenkomstig de
bepalingen van artikel 17, 8", der statuten, bedragen per 31 Decem-
ber 1950 .. . fr. 757.349.578,97

Voorschotten op
overheidsfondsen

Per 31 December 1949, beliepen zij . fr. 371.403.208,18

Deze portefeuille begrijpt : Overheldseffect8n

Per 31 December 1950 Per 31 December 1949
(art. 20
der statuten.

a) Schatkistcertificaten. fr. 3.945.000.000,- 6.250.000.000,- Overeenkomst van
14 September 1948)

b) Papier uitgegeven door
instellingen waarvan de
verbintenissen door de
Staat gewaarborgd .ZIJn

fr. 4.530.000.000,- 3.064.489.870,29
c) Andere

overheidseffecten fr. 190.750.000,- 38.250.000,-
Totaal. . fr. 8.665.750.000,- 9.352.739.870,29

Naar luid van de overeenkomst gesloten dd. 14 September 1948
tussen de Staat en de Bank betreffende deze drie rubrieken, mag het
bedrag. van de portefeuille behouden door de Bank ten gevolge van
de overeenkomstig artikel17, 3°en 9°der statuten gedane verrichtingen,
niet hoger gaan dan tien milliard frank.

De door de Bank aan de Openbare Schatkist binnen het raam van
deze overeenkomst toegestane voorschotten, worden afgerekend à rato
van de discontovoet der Bank voor de in een hank gedomicilieerde
accepten, behalve de 'som van fr. 2.465.000.000,-, gedeelte van de
schuld van de Staat tegenover de Bank, dat, per 13 September 1948,
het geconsolideerd bedrag te boven ging en waarop de bepalingen van
artikel33 vande organieke wet betreffende de vergoeding van 0,25 pCt
's jaars aan de Bank toegekend, en berekend op het gedeelte van de
omloop ,.overeenkomend met de voorschotten aan de Staat, van
toepassing. zijn. '
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De interest op het bedrag van de 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.

Krachtens artikel 20, eerste alinea, van het koninklijk besluit van
24 Augustus 1939 komt de winst die voor de Bank voortkomt van
het verschil tussen 3 1/2 pCt en de rentevoet van haar verrichtingen
van disconto, voorschot en belening, aan de Staat toe. Deze winst komt
op het debet van de winst- en vcrliesrekening onder afzonderlijke
rubriek voor.

Deze bepaling is van toepassing op de verrichtingen begrepen in
de volgende rubrieken van de activa : « Handelspapier op België »,
« Voorschotten op overheidsfondsen » en « Overheidseffecten H.

Deel- en pasmunt De deel- en pasmunt wordt als volgt onderverdeeld :
Per 31 December 1950 Per 31 December 1949

Zilvergeld en pasmunt . fr.
Coupures der Thesaurie. fr.-------------------

fr.

175.504.332,66 272.353.946,77
131.147.930,- 419.436.785,-------------------
306.652.262,66 691.790.731,77

Tegoed Het tegoed van de Bank bij de Postcheque- en -girodienst, In
bil de Postcheque- rekening A, beliepen -girodienst

per 31 December 1950 . fr. 1.176.893,39
per' 31 December 1949 . fr. 1.696.105,41

Het saldo van de rekening B bedraagt, per 31 December 1950,
fr. 700.000.000,-- t.egen fr. 622.000.000,-- per 31 December 1949;
het geldt nl. het tegoed van een buitenlandse circulatiebank dat in
postchequerekening geplaatst werd, krachtens een overeenkomst
gesloten tussen de Belgische Regering en de Regering van het land van
de betrokken oirculatiebank. Wegens deze planlsing werd de rekening
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op de passiefzijde « Banken in het buitenland» gesplitst; de rubriek bi
vormt er de tegenpost van.

Bij beslissing dd. 20 Februari 1950 van de Raad der « Executive Bijlonder voorschot

Directors » van het Internationaal Muntfonds werd het minimum aan de Staatvoor deelneming
in het
Internationaaltegoed, dat moet behouden blijven op de rekeningen-courant in

Belgische franken en Luxemburgse franken aan dit Fonds geopend,
teruggebracht van 10 pCt tot 1 pCt van de quota van België en het
Groothertogdom Luxemburg.

Het nieuwe minimum beloopt voor België aldus $ 2.250.000,-
of fr. 112.500.000,- Het verschil tussen het saldo in rekening op het
ogenblik der verrichting en het nieuwe minimum werd gedekt door
een niet-rentende Schatkistbon op zicht, die .in het dossier van het Fonds
bij de Bank berust en gehoekt werd in de « Diverse bewaarnemingen»
onder de orderekeningen.De Luxemburgse 'Regering heeft het
beheer van haar deelneming in. het Internationaal Muntfonds overge-
nomen en aan de Bank het saldo van het haar toegestane voorschot
terugbetaald.

Hier volgt de vergelijking der voorschotten voor de laatste twee
jaren :
a) aan de Belgische Rege-

ring, in Belgische fran-
ken: ..... . fr.

b) aan : de Luxemburgse
Regering, in Luxem-
burgse franken . fr.

Per 31 December 1950

112.500.000,-

.. .
De geconsolideerde vordering op de Staat

bedroeg ingevolge de sanering van de balans van
de Bank in September 1948. . . fr.
Op de balans per 31 December 1949 stond zij
geboekt ,voor . '.' . fr.
Op 31 December 1950 beloopt zij" . fr.
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Per 31 December 1949

t:125.000.000,-·

49.977.500,-

35.000.000.000,-

34.991.027.258,83
34.939.403.585,14

Muntfonds

Geconsolideerde
vordering
op de Staat
(art. 8. § b
van de wet
van 28 Juli 1!J48)



Dit laatste bedrag zal bij de verdeling der winsten van het
boekjaar 1950 verminderen met het aandeel van de Staat in de winst
dat, luidens artikel 3 b), par. 2, van de "vet van 28 Juli 1948 moet
aangewend worden voor delging van deze vordering tot beloop van
5 milliard frank.

Overheldafondaen
(art. 18 en 21
der statuten)

De overheidsfondsen en andere krachtens artikels 18 en 21 der
statuten verworven effecten,
belopen per 31 December 1950
tegen, per 31 December 1949 .

. fr. 1.076.622.384,23
914.584.954,13. fr.

Te innen waarden Deze rubriek staat per 31 December 1950
geboekt voor .. ; fr.
tegen fr. 77.850.205,04 per 31 December 1949.

121.565.232,19

Zij bestaat o.m. uit te incasseren waarden (cheques, coupons, aflosbare
stukken), bedragen te ontvangen van derden ten gevolge van
verrichtingen op effecten en aanmaak van biljetten en drukwerken,
alsmede post- en fiscale zegels.

Gebouwen,
materieel
en meubelen

De waarde van de gronden en gebouwen staat in de balans per
31 December 1950 te boek voor : . fr. 541.729.379,49
tegen . fr. 341.078.660,51
per 31 December 1949.

De verhoging met fr. 200.650.718,98 stemt overeen met de in
1950 gedane uitgaven voor de constructie van het nieuw gebouw van
de Bank te Brussel, ten belope van fr. 192.192.624,27, en voor de
heropbouw van de tijdens de oorlog verwoeste agentschappen in de
provincie, ten bedrage van fr. 8.458.094,71.

Het materieel en de meubelen, volledig afgeschreven, komen
enkel pro memorie in deze rubriek voor.

-88-



Deze rubriek, waarvan de tegenwaarde op de passiefzijde voor-
komt onder het hoofd cc Pensioenkas van het Personeel », staat op de
balans per, 31 December 1950 ingeschreven
voor . fr.
tegen, per 31 December 1949

553.349.103,61
454.865.423,41 ,. fr.

De verhoging met fr. 98.483.680,20 begrijpt o.m een gewone
toelage van fr. 19.575.000,-, en een buitengewone toelage van
65 millioen frank bestemd om het verschil te dekken tussen de tegoeden
van de, Kas en het vereiste kapitaal om te voldoen aan haar verbinte-
nissen, 'welke sedert de bevrijding verhoogden ten gevolge van de
herziening der bezoldigingen van de leden van het personeel.

In de loop van het jaar werd dit evenwicht nog niet bereikt en
het gedeelte der renten en overlevingsrenten dat de Pensioenkas nog
niet ten laste kon nemen, werd door de Bank langs haar algemene
onkosten betaald. Het daartoe in 1950 uitgegeven bedrag beliep
fr. 11.250.000,- tegen fr. 14.580.811,- in 1949.

Onder deze rubriek zijn cc 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.

pèr31 December 1950' zijn de overgangsrekeningen van de
actiefzijde aïs volgt samengesteld :

a) Interestenprorata te 'ontvangen op beleggin-
gen en rekeningen geopend krachtens beta-
lingsaccoorden . fr. 49.643.895,60

b) Interestenprorata te ontvangen op rekeningen
in omzetbare deviezen . . fr. 1.566.735,25--------------------

Te transporteren : fr. 51.210.630,85
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Transport : fr. 51.210.630,85

c) Intercstenprorata op overheidsfondsen, ver-
worven krachtens de statuten . fr. 24.562.552,70

cl) Voorraden ten behoeve van aanmaak van
biljetten en drukwerken, voor de refter van
het personeel en het economaat . . fr. 10.391.182,68

e) Ministerie van Landsverdediging : terugvor-
vordering van tijdens de bezetting door
geheime formaties weggenomen kasgelden. fr. 2.243.400,-

1) « Waarden van het Fonds van de Honderdste
Verjaring » : Bij gelegenheid van de Hon-
derdste Verjaring van de Bank werd een
Fonds gevormd, met een kapitaal van 2,5 mil-
lioen frank, waarvan de inkomsten zullen
toelaten prijzen en beloningen toe te kennen
aan bijzonder verdienstelijke leden van het
administratief en het technisch personeel van
de Bank . fr.
(De laatste twee rekeningen hebben hun
tegenwaarde in de overgangsrekeningen op
de passiefzijde.)

fr. 90.907.766,23

Vorig jaar bevond zich onder de overgangsrekeningen van de
actiefzijde een voorlopige rekening : cc Saldo van de herwaardering cler
deviezen en buiten landse rekeningen » voor een bedrag van
fr. 261.916.252,43. Behoudens een saldo ten laste van een vreemd
land, opgenomen onder de overgangsrekeningen van de passiefzijde
(zie blz. 97), werd deze rekening vereffend in uitvoering van de wet
yan 10 Augustus 1950, waarbij hel netto-provenu der herschatting
van de goud- en deviezenvoorraad van de Bank, bestaande op
21 September 1949, 's avonds, op basis van de met ingang van
22 September 1949 geldende koersen, aan de Staat WCI'd toegekend.
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PASSIVA

,Het bedrag van ~~ biljetten der Dank 'in circulatie, beloopt per
31 December 1950 . . fr. 88.599.319.300,-

Bankbil1etten
ln omloop

Pel' 31 December 1949 bedroeg deze
. fr. 87.890.484 ..700,-omloop , .

Deze' bedragen zijn, per coupure, als volgt onderverdeeld :
Per 31 December 1950 Per 31 December 1949

fr. 1.000 · fr. 68.434.689.000,- 66.761.591.000,-
fr'. 500 · fr. 12.041.864.000,- 12.557.322.000,-
fr. 100 · fr. 8.122.766.300,- 8.571.571.700,-
Totaal · fr. 88.599.319.300,- , 87.890.484.700,-,

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

Per 31 December 1950 Per 81 December i!)49

Rekeningen·
courant
en diversen

Schatkist, gewone rekening
fr. 33.207.324,26 31.322.973,09

Schatkist, rekeningen
Accoord voor Econo-
norriische Samenwerking

fr.
Internationaal Muntfonds :

Rekening Belg. frank. fr.
Rekening Lux. frank. fr.

Instellingen door bijzondere
wet beheerd en openbare
besturen . fr. 638.882.547,19---------------

Te transporteren : fr. 800.049.250,49

15.456.322,78 417.022.980,13

112.503.056,26 1.130.476.683,45
50.004.073,29

1.119.733.727,36
2.748.560.437,32
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Transport : fr. 800.049.250,49 2.748.560.437,32

Banken in België · fr. 1.660.731.730,- 1.505.963.986,06
Banken in het buitenland :

gewone rekeningen · fr. 1.283.907.424,53 58.697.601,71
Partienlieren · fr. 324.194.076,37 389.983.506,57
Te betalen waarden · fr. 534.214.722,63 537.737.211,07

fr. 4.603.097.204,02 5.240.942.742,73

Deze opsomming omvatte vorig jaar de rubriek « Banken in het
buitenland - Rekeningen betalingsaccoorden », welke dit jaar opge-
nomen is in de « Verbintenissen tegenover het buitenland in het kader
van betalingsaccoorden »,

Zij dient nader omschreven betreffende twee punten

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

Het saldo fr. 15.456.322,78 wordt ingedeeld als volgt:

Marshall-jaar 1948-1949
Marshall-jaar 1949-1950

. fr.

. fr.
5.845.033,03
9.611.289,75

fr. 15.456.322,78

~) Te betalen waarden.

Het bedrag onder de rubriek « Te betalen waarden » vertegen-
woordigt het geheel del' verbintenissen van de Bank, andere dan deze
geboekt in rekening-courant, o.m. : bankassignaties, verplaatste
cheques, betaalmandaten, dividenden, tegenwaarde van valuta ver-
schuldigd aan derden na ontvangst van documenten of ingevolge
aankopen van deviezen, te betalen taxes, betalingen te doen aan de
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, aanhangige credit-
berichten, lopende verrichtingen die later het voorwerp zullen uitmaken
van betalingen of inschrijvingen op het credit der rekeningen-courant.
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De saldi der verbintenissen tegenover het buitenland in het kader
van betalingsaccoorden beliepen :

Per ai December 1950 Per si December 1949'

'Banken in het buitenland:
a/ . . fr.
b/ . . fr.

Europese Betalingsunie . fr.
fr.

671.392.957,81
622.000.000,-

463.652.185,35
700.000.000,-

1.812.000.000,- ---~------
2.975.652.185,35 1.293.392.957,81

De rekening Banken in het buitenland b] heeft haar tegenwaarde
op de actiefzijde in de rubriek « Tegoed bij de Dienst der Postchecks,
rekening B »,

Het bedrag vermeld in de rubriek « Europese Betalingsunie »
wordt als volgt verklaard :

. .
Luidens het Accoord van Parijs dd. 19 September 1950 heeft de

Europese Betalingsunie in haar boeken, op het debet van de Bank,
44.050.000 rekeningseenheden geboekt, die overeenstemmen met het
« aanvankelijk debet » van België, en die de Bank, voor conformiteit,
in haar boeken op het credit van de Unie opgenomen heeft voor een
tegenwaarde van fr. 2.202.500.000,-.

De compensatieverrichtingen einde November 1950 hebben dit
bedrag tot fr. 1.812.000.000,- teruggebracht, d.i. het saldo per
31 December 1950.

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

Per 31 December 1950 belopen zij fr. 96.178.068.689,37, tegen
fr. 94.424.820.400,54 per 31 December 1949.
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Te leveren
deviezen
en goud

Orediteuren
wegens
termijnaankopen
van deviezen
en goud

Pensioenkas
van het Personeel

Overgangs-
rekeningen
van de passiefzijde

Deze rubriek is in de balans per 31 Decem-
ber 1950 geboekt voor. . fr.
en stond ID de balans per 31 December 1949

1.338.120.350,11

voor · fr. 1.625.799.111,32

De rekening « Debiteuren wegens termijnverkopen van deviezen
en goud» die er de tegenwaarde van is, staat op de actiefzijde slechts
voor. . . fr. 1.278.409.254,15

Het verschil vertegenwoordigt in hoofdzaak contante verbinte-
nissen in buitenlands geld, alsmede deviezen, geblokkeerd ingevolge
buitenlandse valuta-wetgevingen, ontvangen voor rekening van
derden.

Deze rubriek staat op de balans per 31 December 1950geboekt
voor . fr. 329.273,70

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

Deze rekening vormt de tegenpost der waarden van de Pensioen-
kas van het Personeel op de actiefzijde.

Zij vertegenwoordigt per 31
1950
tegen, per 31 December 1949

December
· fr.
· fr.

553.349.103,61
454.865.423,41

Per 31 December 1950 waren de overgangsrekeningen van de
passiefzijde, de volgende :
(I) Interestenprorata te betalen op rekeningen

geopend krachtens bctalingsaccoorden. . fr.-------------------
Te transperteren : fr.

1.417.031,95

1.417.031,95
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.. .' .. ''. l''. '
t.

!.- Transport : fr.

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

e) Herdisconto van de portefeuille wissels en
schatkistcertificaten.' . . fr.

d) Voorschotten gestort door derden . fr.

e) Kasmiddelen gedurende de bezetting wegge-
nomen door geheime formaties, en te recupe-
reren . fr.
Deze rekening heeft, haar tegenwaarde in de
overgangsrekeningen van. de actie~~ijde.

f) Fonds van de Honderdste Verjaring : tegen-
waarde van de rekening opgenomen onder de
overgangsrekeningen van de actiefzijde onder

• • • # •• •

het hoofd « Waarden van het Fonds van de
Honderdste Verjaring'» . fr.

g) Fiscale voorziening, aangelegd langs het debet
van de Winst- en Verliesrekening ,:
op 25 December 1938 '. fr.
op 25 Juni 1947 . . fr,'
op 25 December 1947 . fr.
op 25 Juni 1948 '" :,' fr: .

1.000·000,-
30.000·000,-"
50.000·000,-
50.000~000,-
50.000.000,-
46.000.000,-
65.00Ó.000,-

op 31 December 1948 . fr.
op 31 December 1949· . fr.
op 31 December 1950 : fr.

fr. 292.000.000,-' '

Deze voorziening is bes'tern.d voor de betaling
van de bedrijfsbelasting en de .nati(:male crisis-
belasting betreffende de winsten over' de boek-
jaren 1940 tot en met 1950.

'I'e .transporteren : fr.
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Transport : fr.

De Bank heeft als provisie op de aanslag die
nog niet werd vastgesteld voor de belastingjaren
1941 tot en met 1950, fr. 225.000.000,- gestort.

Aan de andere kant heeft zij aan het Bestuur
der Belastingen van het Groothertogdom Luxem-
burg fr. 1.510.045,- betaald voor haar bijbank
te Luxemburg.

Deze twee bedragen belopen samen
fr. 226.510.045,-

Het bedrag van de fiscale voorziening is
derwijze teruggebracht tot . fr.

h) Provisie voor onkosten van aankoop, verkoop
en verzending van goud . . fr.

i) Provisie voor de uitbreiding van het gebouw
van de Bank te Brussel, aangelegd langs het
debet van de Winst- en Verliesrekening :
op 25 December 1947 . fr. 43.000.000,-
op 25 .Juni 1948 . fr. 65.000.000,-
op 31 December 1948 . fr. 60.000.000,-
op 31 December 1949 . fr. 63.000.000,-

fr. 231.000.000,-

Afnemingen door overschrijving naar het
credit van de Winst- en Verliesrekening :
op 25 Juni 1948 . . fr. 20.244.331,41
op 31 December 1948 . fr. 22.252.187,38
op 31 December 1949 . fr. 129.377.793,02
op 31 December 1950 . ir. 59.125.688,19

fr. 231.000.000,-
De provisie is derhalve gesaldeerd.

Te transporteren : fr.
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Transport : fr. 179.122.969,88

j) Voorlopige rekening : saldo van de herwaar-
dering der deviezen en buitenlandse rekenin-
gen . . fr. 22.858.973,20-----------------Totaal. . fr. 201.981.943,08

Het bedrag dat op deze voqrlopige rekening geboekt staat,
vertegenwoordigt een aanpassing ingevolge de devaluatie van
September 1949, die progressief moet gedelgd worden door een
buitenlandse circulatiebank krachtens een accoord tussen de Regering
van het land van deze bank en de Belgische Regering.

Het kapitaal fr. 400.000.000,-- is verdeeld in 400.000 aandelen, Kapitaal

Op naam of aan toonder, van fr. 1.000,-- elk, waarvan 200.000,
nominatief en onoverdraagbaar, ingeschreven op naam van de Staat.

Het Reservefonds, voorzien bij artikel14 der statuten van de Bank, Reservefonds

is verdeeld in volgende rubrieken :
Per 31 December 1950 Per 31 December 1949

189.720.709,50
227.478.751,87

178~635.969,81
227.478.751,87

Statutaire reserve. . fr.
Voorzieningsfonds . fr ..
Afschrijving gebouwen,

materieel en meubelen fr.------------------
fr.

435.532.255,22 262.074.160,51-----------------
852.731.716,59 668.188.882,19

De vermeerdering spruit voort uit het aandeel in de verdeling
der winsten, per 31 December 1949, dat aan de statutaire
reserve toekwam, alsmede uit de afschrijving, ten belope van
fr. 173.458.094,71, van de nitgaven voor de constructie van het nieuw
gebouw van de Bank te Brussel en de wederopbouw van tijdens de
oorlog verwoeste agentschappen in de provincie.

Het batig saldo van de winst- en verliesrekening, t.w. de netto-
winst, te verdelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 38 der
statuten, beloopt fr. 204.467.911,37.
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Te inkasseren
waarden

Geopende
documentaire
credieten

Belgisch·
Luxemburgse
Verrekeningsdienst

Diverse
bewaarnemingen

ORDEREKENINGEN

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

Deze rekening om vat de importcredieten
door de Bank geopend aan parastatale instellingen
en aan Belgische ondernemingen, alsmede export-
eredieten geopend door bemiddeling van buiten-
landse circulatiebanken . fr.

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

De diverse
gesteld uil :

bewaarneminzeno zIJn sam en-

Onderpanden van de voor-
schottenrekeningen op
Belgische Overheids-
fondsen . . fr. 9.130.632.682,50

Waarborgen gegeven door
de discontocedenlen . Ir. 50.262.249,83-------------------

Tc truusportereu : fr. ü.180.894.932,33

76.254.819,14

114.512.814,89

2.079.149,59



Transport : fr. 9.180.894.932,33

Obligaties VHn de Muntsane-
ringslening . . Ir. 18.661.064,69

Internntionaul Muntfonds Ir. 8.324.889.561,24 (*)

Interuationale Bank voor
Wederopbouw en Ont-
wikkeling 1.907.778.920,-. fr.

Andere bewaarnemingen fr. 18.600.999.587,47
fr ... 38.033.224.065,73

Statutaire en reglementaire borgtochten
van het Beheer, de Discontokantoren en het
personeel . fr. 94.961.133.50

De verklaring van deze rubriek
gegeven op blz. 83 van dit verslag .

wordt
. fr. 19.369.094.902,50

Borgtochten dool' de Bank verleend aan
sommige discontokantoren, nit hoofde van lenin-
gen door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas aan
leden van het Personeel van de Bank toegestaan
om hun huis te bouwen of te kopen. . fr. 37.360.401,--

(*) Per 31 December 1949 beliep het in deze rubriek vermelde bedrag fr. 8.772.634.290,50.
Niettegenstaande de stijging van- het globael bedrag van al de schatkistbons die, zoals uiteengezet

op blz. 87 van dit verslag, het quotum vertegenwoordigen van België in het Internetionaal Munttonde.
verminderde het totaal tegoed van de bewaargeving ten opzichte van het vorige jaar ingevolge het
nakomen door België van een verbintenis tot inkoop overeenkomstig de statuten van het Fonds en de
terugtrekking der bons neergelegd door de Luxemb urgse Regering. .
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Rugtekening
van certificaten
in U.S.A.-dollars
voor rekening
van de Schatkist

Schatkist

Voorwaardelijke verbintenis van de Bank,
voortspruitende uit de rugtekening 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 van de
Schatkist, groot $ 50.000.000, op halflange
termijn.

Tegenwaarde à 50,15 fr. per dollar van de
nog in omloop zijnde certificaten. . fr.

Portefeuille en allerlei tegoed . . fr.

Diverse waarden waarvan de Staat eigenaar is :
Gewone aandelen

N.M.B.S.. 1.000.000.000,-· fr.
Deelhebbende obligatiën

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

door de Kolonie van Bel-
gisch Congo . fr.

Schatkistbons van de Rege-
ring van het Groothertog-
dom Luxemburg (Bel-
gisch-Luxemburgs
Accoord)

904.299.444,71

1.625.001.300,-· fr.
2 1/2 pCt certificaten van

het Koninkrijk der Neder-
landen (overeenkomst op
7-9-49 te Parijs gete-
kend) . fr. 1.900.000.000,-

535.294.327,-Diverse waarden . · fr.

1.253.750.000,-

20.000.000,-

fr. 6.602.900.258,71

6.622.900.258,71Te transperteren Ir.
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Transport. : fr.

Diverse waarden door de Staat ln bewaring
genomen:

Waarden door derden gede-
poneerd . . fr. 2.830.792.467,11

Dienst van de ingeschreven
schuld .fr. 15.617.541.100,-

Deposito- en Consignatiekas
fr. 34.762.088.521,49

Als borgstelling gedepo-
neerde waarden . fr. l.327.35l.111,65

6.622.900.258,71

fr. 54.537.773.200,25
Waarden afgegeven in uitvoering van het besluit

van de Regent dd. 17 Januari 1949 betreffende
het van onwaarde maken der niet aangegeven
Belgische effecten aan toonder . fr.

It! te leveren waarden . . fr.
Ingetrokken effecten . fr.
Fonds voor Delging van de Staatsschuld . fr.
Muntfonds :

Overheidstondsen . fr.
Totaal. . fr.

Per 31 December 1950 door de Bank in
bewaring genomen effecten, toebehorende aan
het Rentenfonds, opgericht krachtens de
besluitwet van 18 Mei 1945 . . fr.

89.729.847,-
2.624.386.287,50

64.765.778,-
5.874.009.897,50

3.009.583.922,50
72.823.149.191,46

Rentenfonds,
gedeponeerde
effecteD

5.857.903.930,50

a) Voorlopige beleggingen · fr. 2.339.475.336,51 Algemene Spaar·

b) Beleende fondsen · fr. 28.710.720,- en Lijfrentekas

c) Neergelegde waarborgen · fr. 43.566.327,-
Totaal. · fr. 2.41l.752.383,51
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VERDELING VAN DE NETTO-WINST VAN HET BOEKJAAR 1950

1. Aan de aandeelhouders: een eerste dividend van 6 % op het nominaal kapitaal fr. 24.000.000,-

2. Van het overschot, hetzij fr. 180.467.911,37

a) 10 % aan de reserve
b) 8 % aan het personeel

18.046.791,14
14.437.432,90

3. Van het overschot, hetzij fr. 147.983.687,33

a) Aan het Rijk 1/5"
b) Aan de aandeelhouders, een tweede dividend
c) Het saldo aan de reserve

29.596.737,47
118.000.000,-

386.949,86

Totaal van de te verdelen netto-winst. fr. 204.467.911,37

DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1950
AAN ELK AANDEEL VAN FR. 1.000,-

Eerste bruto dividend · fr. 60,-
Tweede bruto dividend · fr. 295,-
Totaal bruto dividend · fr. 355,-
Mohiliënbelasting · fr. 106,50
Netto-dividend · fr. 248,50

Dit dividend IS betaalbaar 1 Maart 1951 op vertoon van
conpon n" 149.

De Regentenraad:

Adolphe BAUDEWYNS, Vice·gouverneur,
Pierre B ERG ER,
.Iean VAN NIEUWENHUYSE,
Franz DE VOGHEL.
Hubert ANSIAUX,
Paul CHARLES,
Henri DERAEDT,
André HUYSSENS,
Léon-A. BEKAERT,
Albert DEW ANORE,
Emile VAN DIEVOET,
Yvan FEYERlCK,
Raoul l'lURY.
Angus; COOL,
Frans VI~RSICHELEN.

De Gouverneur,

Maurice FRERE.
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AOTIVA BALANS PER

Goudvoorraad

a) 111 buitenlandse deviezen

b) 111 Belgische franken .

Accoord « Europese Betalingsunie » : Bfr. .

Tegoed op het buitenland

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

b) 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 uit.gegeven door instellingen waarvan de verbintenissen dool' de
Staat gewaarborgd zijn

c) andere overheidseffecten

Deel- en pasmunt .

rekening A
rekening B

Bijzonder voorschot aan de Staat voor deelneming in het Internationaal Muntfonds

Tegoed bij de Dienst der Postchecks

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

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

fr. 29.366.921.449,27

1.055.433.677,58

1.512.987,15

2.202.500.000,-

5.879.044.326,30

1.148.359.801,68

328.571,10

1.278.409.254,15

1O.929.532.734,6n

757.349.578,97

3.945.000.000,-

4.530.000.000,-

190.750.000,-

306.652.262,66

1.176.893,39

700.000.000,-

112.500.000,-

34.939.403.585,14

1.076.622.384,23

121.565.232,19

541.729.379,49

553.349.103,61

p.m.

90.907.766,23

99.729.048.987,83
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31 DECEMBER 1950 PASSIVA

fr. 88.599.319.300,-

fr. 33.207.324,26

15.456.322,78

112.503.056,26

638.882.547,19

1.660.731.730,-

1.283.907.424,53

324.194.076,37

534.214.722,63 4.603.097.204,02

Bankbiljetten in omloop .

Rekeningen-courant en diversen :

l gewone rekening . . . .
Schatkist Rekeningen Accoord voor Economische

Samenwerking . . . .

Internationaal Muntfonds

Organismen door bijzondere wet beheerd en openbare
besturen . . . . . . . .

Banken in België

Banken in het buitenland : gewone rekeningen

Particulieren

Te betalen waarden .

Verbintenissen tegenover het buitenland in het kader
van betallngsaccoorden :

Banken in het buitenland
al
bI

463.652.185,35
700.000.000,-

1.812.000.000,- .Europese Betalingsunie .

Totaal der verbintenissen op zicht

Te leveren deviezen en goud .

Crediteuren wegens termijnaankopen van deviezen en goud .

Pensioenkas van het Personeel

Overgangsrekeningen

Kapitaal

Reservefonds :
a) Statutaire reserve
b) Voorzieningsfonds
c) Rekening der afschrijvingen op gebouwen, materieel en meubelen.

Te verdelen netto-winst .

Totaal van de passiva

2.975.652.185,35

96.178.068.689,37

1.338.120.350,11

329.273,70

553.349.103,61

201.981.943,08

400.000.000,-

189.720.709,50
227.478.751,87
435.532.255,22

204.467.911,37

99.729.048.987,83
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DEBET WIN ST- EN VERLIESREKENINC

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 voorschotvcrrichtingen
boven de 3 ~ %

b) Zegelrecht op de biljettenomloop

Overschrijving naar de overgangsrekeningen van het passief voor fiscale
voorziening

Te verdelen netto-winst .

19.495.060,12
125.179.671,10

65.000.000,-
204.467.911,37

955.825.502,42

fr. 264.522.868,80
1.8[)S.077.8(j

84.575.000,-
17.268.818.46

173.458.094,71

144.674.731,22

ORDEREKENINGEN

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

ningen in het buiten!. (Vereffening toevertrouwd a[h, Belq.iLux.
Instituut voor de Wissel - Besluitwet dd. 25-2-1947) .

Diverse bewaarnemingen :
Onderpand vld »oorschotrekeninqen. op Belg. overheidsfondscn
Wa.arborqen verleend door disconto-cedenten
Obligatiès van de Af untsaneringslening
Internationaal Muntfonds
Internationale Bank voor Wederopbouwen Ontwil,keling
Andere bewaarnemingen

Diverse ontvangen borgtochten.
Waarborgcertificaten van de Schatkist ontvangen
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
Schatkistbons van de Luxemb. Regering (Belg-Lux, acc.)
2 Yz ~~ Certificaten 1950 van het Koninkrijk der Neder-

landen (Overeenkomst te Parijs getekend op 7-9-49)
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 .. _ ....

Waarden afgegeven ingevolge het Besluit van de Regent dd.
17 Januari 1949 betreffende het van onwaarde maken van de

.. niet aangegeven Belgische effecten aan toonder

Af te leveren waarden
Ingetrokken effecten .
Fonds voor delgillg val! de Staatsschuld
Muntfollds :

Overheidsfondsen

Rentenfonds, gedeponeerde effecten
Algemene Spaar- en Lijfrentekas

Voorlopiqe beleggzngen
Beleende fondsen
Neergelegde waarborgen
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PER 31 DECEMBER 1950 OREDIT

Disconto, wissel, intresten en provisies .
Provenu dr overheidsfondsen en andere effecten verworven krachtens de statuten
Rechten op bewaarnemingen, courtages en huur der brandkasten .
Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden .
Geldelijke verplichtingen en vergoedingen van 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 uitbreiding van het gebouw van
de Bank te Brussel»

fr. 647.657.283,07
47.074.355,46
9.350.382,30

56.976,80

96.653.670,54

93.449.368,15

2.457.777,91

59.125.688,19

955.825.502,42

PER 31 DECEMBER 1950

!U30.632.682,50
50.262.249,83
18.661.064,69

8.324.889.561,24
1.907.778.920,-

18.600.999.587,47

20.000.000,-

1.000.000.000,-
638.305.187,-
904.299.444,71

1.625.001.300,-

1.900.000.000,-
535.294.327,-

6.602.900.258,71

2.830.792.467,11
15.617.541.100,-
34.762.088.521,49

1.327.B51.111,65
54.537.773.200,25

89.729.847,-

2.624.386.287,50
54.755.778,-

5.874.009.897,50

3.009.58B.922,.50

2.3B9.4 75.336,51
28.710.720,-
-.13.566.327,-

fr. 76.254.819,14
114.512.814,89

2.079.149,59

38.033.224.065,73
94.961.133,50

19.369.094.902,50
37.360.401,-

1.253.750.000,-

72.823.149.191,46
5.857.903.930,50

2.411.752.383,51

- 107-





Verslag van het College der Censoren





Mijne Heren,

Krachtens artikel 67 del' statuten, « onderzoekt het College der
censoren de balansen en keurt ze, zo nodig, goed; het stemt de
begroting der uitgaven, dit alles op voorstel van de Regentenraad »,
Ditzelfde artikel bepaalt dat de. beslissingen van de Regentenraad
waarbij deze het tarief of de voorwaarden van het disconto of
van de voorschotten wijzigt, aan het College der censoren worden
onderworpen.

Deze bepalingen en de door de statuten voorgeschreven termijnen
werden stipt nagekomen.

Het College, dat het recht heeft alle verrichtingen ~e_.con~roleren
en zich de boeken te doen voorleggen, heeft, alvorens de begroting
te stemmen, de bewijsstukken onderzocht die door de diensten
verstrekt werden tot staving van de uitgaven over het boekjaar 1950
en van de begrotingsramingen voor het volgend jaar. Het heeft
eveneens verscheidene boekhoudkundige verificaties en steekproeven
in de inventarisbestanddelen gedaan, vóór zijn goedkeuring te hechten
aan de balans en de winst- en verliesrekening per 31 December 1950.

Overeenkomstig artikel 70 der statuten werd de verdeling' der
winsten definitief geregeld door de Algemene raad, waar de censoren
beraadslagen samen met de gouverneur, de directeuren en de regenten.

** *
Tijdens het verlopen jaar heeft het College der censoren de

werking van de diensten der Bank, alsmede de schikkingen door het
Directiecomité getroffen om hun uitrusting en organisatie te verbe-
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teren, met grote belangstelling gevolgd. Zijn leden hebben deelgenomen
aan verschillende inspeeties del' diensten waarbij hun telkens een
volledige documentatie ter hand werd gesteld.

Het College stelt er prijs op de Directie der Bank te danken om
haar medewerking, die zijn taak in grote mate heeft vergemakkelijkt.

Met genoegen voegt het er aan toe dat de leden van het College,
die afgevaardigd werden om aan de verschillende contrôle- en inspeetic-
verrichtingen deel te nemen, een uitstekende indruk bewaren van de
zorg waarmede de diensten hun taak vervullen. Het verheugt er zich
over het personeel van alle graad nogmaals te kunnen feliciteren.

Het College der censoren :

Maurice MOGIN,
Fernand DUCHENE, Secreiaris,
Jean BRAT,
Auguste JADOUL,
Louis LECLERC,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
Joseph TEICHMANN,
Louis LAGAGE.

De Voorzitter,
Victor PAREIN.
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Hoofdbank

Bijbanken = Agentschappen

Discontocomité 's en -kantoren

Groothertogdom Luxemburg





HOOFDBANK

DIRECTIECOMITE, REGENTENRAAD, COLLEGE DER CENSOREN

GOUVERNEUR: H. Maurice FRERE.

VICE-GOUVERNEUR: H. Adolphe BAUDEWYNS.

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

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

CENSOREN: HH. Victor PAREIN, Voorzitter,
Maurice MOGIN,
Fernand DUCHENE, Secreiaris,

Jean BRAT,
Auguste JADOUL,
Louis LECLERC,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
Joseph TEICHMANN,
Louis LAGAGE.

SECRETARIS : H. 'l'bornas BASYN.

SOHATBEWAARDER H. Georges PIRSOUL.

Regeringscommissaris H. Joseph VANHEURCK.
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Algemene Inspectie:

Economische Studiën
en Documentatie :

Studiën en Documentatie
Statistiek :
Bankcrediet :

Buitenland :
Wisselreglementering
Wissel:
Buste ncont rôle

Hoofdkas :

Effecten:

Beueiste Zaken

Algemene Boekhouding

Disconto :

Gebouwen A

» B

Drukkerij

Dienst van het Personeel

Invorderingskas

Biljetten:

Algemeen Secretariaat

Rijkskas :

Secretoriaat der Directie

M edico-socicle dienst :

Discontocomité
Brussel:

ALGEMENE DIENSTEN

HH. Paul BAUDEWYNS, Onderdirecteur,
Chef Ilan het Personeel.

J ..J. VINCENT, Onderdirecteur.
P. KAUCH, Inspecteur·generaal,
H. GAUTIER, Afdelingshoofd,
O. BRONCHART, »

R. LIBRECK, Onderdirecteur.
C. de STRYCKER, Inspecteur-qeneraal,
J. VAN WEDDINGEN, Afdelingshoofd,
F. FLAMAND, »

F. SIMONART, Inspecteur·generaal, Hoofdkassier.

A. EGGELPOELS, Inspecteur·generaal,

E. CHARLES,

C. VERCRUYSSE,

R. MAGDONELLE,

H. JAMBERS,

»

»

»

»

M. VAN GOETHEM, A rchitect·attaché.

C. AUSSEMS,

L. WYNGAARD,

J. HORSMANS,

M. GOELEN,

M. JORDENS,

P. FESTERAERTS,

Juifr. E. MALAISE,

Dr L. HANNAERT.

Hoofdingenieur der Technische diensten.

Afdelingshoofd,

»

»

HH. P. ECTORS,
J. de COO?lIAN,
P. DELBAERE,
O. BOSSAERT,
E. HAYOrr,
M. WAUCQUEZ.
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BIJBANKEN

Antwerpen

Beheerder: H. A. NEVEN.

H. J. VANDERGUCHT.Secretoris :

Discontocomlté : HH. E. BRACHT,
E. VAN RONIPA,
F. GOOD,
N. BOOST.

Luik

Beheerder : H. A. HIE RNAUX.

Discontokantoor : HH. Chevalier M. de LAMINNE de BEX,
E. LAMARCHE,
P. HERMAN,
Baron G. van ZUYLEN.

Luxemburg (Groothertogdom Luxemb~rg)

Beheerder: H. J. VILENNE.

Discontokantoor : HH. E. COLLETTE,
A. GROENEN,
J. NEUBERG.

AGENTSCHAPPEN

AGENTSCHAPPEN MET EEN DISCONTOKANTOOR
Agenten Leden der Discontokantoren

Aalst HH. L. DE HOUX, HH. C. VAN DER HAEGEN,
P. MICHIELS,
F. CALLEBAUT.

Aarlen P. FABRI, HH. M. LEFEVRE,
F. LEPAGE,
V. POSSeHELLE.
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Aat

Bergen

Brugge

Charleroi

Dendermonde

Dinant

Doornik

Eeklo

Gent

A genten

HH. J. LELEUX,

J. DUPONT,

E. RENARD,

L. HAULOT,

J. VANDEN BOSCH,

J. LEMAITRE,

P. POTVIN,

K. DEWAELE,

G. THIRIAUX,

Leden der DiscontokantoTcn

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

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

RH. R. TERMOTE,
Baron K. van CALOEN,
R. RAPAERT de GRASS:,

RH. L. DEWANDRE,
Baron P. GENDEBIEN,
A. GILLIEAUX,
F. PHILIPPE.

RH. J. VAN DAMME,
J. DE COENE,
E. VAN DEN BERGHE.

HH. L. LAURENT,
R. DECOUX,
M. SCHOOFS.

RH. E. CARBONNELLE,
E. THORN,
V. VANDERBORGH'r,
M. COUPLET.

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

HH. Baron BRAUN,
F. BEERNAER'rs,
Graaf H. de HEMPTINNE.
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Agenten Leden der Di8contokantoren

Geraardsbergen HH. F. VANHERP, HH. G. FLAMANT,
J. RENS,
P.-E. WILLOCX.

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

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

Kortri1k M. DE SCHAEPMEESTER, HH. M. de CONINCK,
J. DUMONT,
P. DELVA.

La Louvière J. LEJUSTE, HH. L. GRAFE,
H. TOMBEUR,
L. PONCEAU.

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

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

Moeskroen G. GINION, HH. A. SCARCEZ,
G. BLANCKE,
J. CASIER.

Namen Baron
de MOREAU d'ANDOY,

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

Nijvel

Oostende

Oudenaarde

Péruwelz

Philippeville

Roeselare

Ronse

Sint-Niklaas

Agenten

HH. M. CABY,

A. CAUP1UN,

F. COLLUMBIEN,

P. HERTSCHAP,

R. PINSART,

J. TIELEMANS, a.i.,

A. VAN COETSEM,

E. BURLION,

F. LEFEVER,

Leden der Discontokantoren

HH. L. GOURDET,
A. MINE1'TE,
H. ZOUDE.

HH. E. de STREEL,
E. DESCAll-IPE,
P. HUYSMANS.

HH. E. DE VREESE,
F. LOOTENS,
D. SERRUYS.

HH. R. DE BEER,
J. MAERE,
R. VAN CAUWENBERGHE.

HH. J. BREBART,
H. LEMAIRE,
M. SIMON.

HH. R. DUCHATEAU,
A. PEPIN,
P. de WEISSENBRUCH.

HH. A. DE MEESTER-D'HOORE,
J. SOUBRY,
F. DE CLERCQ.

HH. C. DUPONT,
R. VAN BUTSELE,
J. TASTE.

RH. F. BEHAEGEL,
F. POPPE,
A. DE BAER.
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Tienen

Tongeren

Turnhout

Verviers

Zinnik

Boom

Ieper

Malmédy

Marche

Veurne

Waver

Agenten Leden der Diacontokantoren

HH. F. DE KEYSER, HH. J. GILAIN,
L. HALFLANTS,
J. DELACROIX.

E. HUYBRECHT, HH. F. GmNEAU,
W. WILSENS,
J. BEAUDOIN.

J. MASSET, HH. J. DE RIDDER,
L. JANSEN,
J. DIERCn.

M. CHAUVIAUX, HH. A. PELTZER,
L. VAN GINDERTAELEN,
Burggraaf A. SIMONIB.

A. TOURNAY, HH. L. BASTIN·PONCEAU,
G. DEFEVRIMONT,
H. le MAISTRE d'ANSTAING.

AGENTSOHAPPEN ZONDER DISCONTOKANTOOR

Agenten

HH. M. WELLEMANS,

L. NEIRYNCK,

L. VANDERWINKEL,

A. D'HAUWE, a.i.,

C. SIBILLE,

G. SEMAILLE.
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BIJLAGEN





BIJLAGE 1

OVERHEIDSFONDSEN IN HET BEZIT VAN DE BANK

OP 31 DECEMBER 1950

Overheidsfondsen verworven krachtens de statuten :

3 1/2 pCt Belgische Schuld 1937.
3 1/2 pCt Belgische Schuld 1943.
4 pCt Belgische Geünificeerde Schuld, I" reeks.
4 pCt Belgische Geünificeerde Schuld, 2" reeks.
4 pCt Bevrijdingalening 1945.
4 pCt Oorlogsschade 1921.
4 pCt Oorlogsschade 1922.
3 1/2 pCt Belgische Lotenlening 1941.
4 pCt Lloyd Royal Belge.

Genctsaandelen Nationale Maatschappij van Belgische
Spoorwegen.

Nationale Maatschappij van Buurtspoonvegen (J anuari-
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 ».
Genctsaandelen Chemins de fer Léopoldville-Katanga-

Diloio « 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.





BIJLAGE 2

WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD » GEPUBUCEERD

IN 1950



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD » GEPUBLICEERD IN 1950
(mil/iDeTlen frankr.n) I

DATUM
1950

5 Januari 1050 .
12 .
ln JI •••••••••••••

26 JI •••••••••••••

2 Febr-uari .
9 .

16 •.•...........
23 )I •••••••••••••

2 .:\Iaart .
9 .

16 .
23
30

5 April .
\3 .
20 .
27

4 )[ei

11
17
24

1 Juni
8

Ir.
22
29

6 Juli .
13 .
18 • . .
27 )I •••••••••••••

:} Augustus .
10
17
24
31

7 September .
14
21 0 •••••••••••••

28 11 •••••••••

;) October .
13
lU
2ij

JI ••••••••••••

:. .
November .

8
16
23
:10

21
:!S

voorraad

29.0·11
2:).0.1(
2U..I:IO
~!l.;:n!l

Teaoed
op het buitenland

Goud-

30.568
30.313
30.18\
29.745

29.146
29.754
29.754
29.747

29.820
30.191
30.029
29.006
29.880

29.819
29.716
29.682
29.747

29.850
29.639
29.747
29.7\0

29.611
29.601
29.566
29.415
20.058

28.985
28.598
28.488
28.1\00

28.400
28.338
32.f'i.!)6
a2.424
32.132

31.0S3
30.ZIJl
30.216
29.930

20.S16
29.623
29.623
29.623

ZU.623
29.195
29.198
29.190
29.0·10

in
buiten.
lcndse

deviezen

1.350
1.502
1. ,jOl
1.740

2.201
2.058
2.091
1.873

1.976
1.668
1.245
1.\·13
1.545

1.519
1.249
1.243
1.739

1.055
1.278
1.4\6
1.080

1.027
1.358
I.Wl

8·19
817

596
655
585
666

1.·162
1.388

8\0
4tl7
·\66

982
1.096
1.015
1.217

9<19
940

1.599
1.440

1. lOS
1.612
1. 703
1.579
1.579

1. 791
I.284
1.2V3
1.129

in
Belgische
franken

Accoord
voor

multila-
terale

cernpen-
satie

BIr.

2.547
2.547
3.428
2.828

2.828
2.578
2.378
2.650

2..l57
2.382
2.172
2.564
2.199

1.869
1.689
1.504
1.995

1.745
1.545
2.222
2.022

1.882
1.692
1.602
3.ó20
3.520

3.370
3.260
3.205
2.7-15

~.217
:J.I).II
2.601
2.346
2.191

2.1l1
1.971
1.401
1.30i

1.212
I.OIS

0:10
807

767
;jij.")

Vorderlnllen
op het buitenland
In het kn.der Van
berattngeaccoor-uenAccoord

ft Euro-
pese
Beta-

IIna··
unie JI

BIr.

35
34
34
33

\2
12
10

7

18
19
19
\9
19

18
18
18
18

Debiteu-
ren

Te wegens
ontvangen termiJn-

~.:W:l
2.~m
2.203

2.203
2.:?O:J
2.203
2.203

in
buiten-
landse

deviezen

6.182
6.223
5.572
5.664

5.7-19
5.949
6.099
5.972

6. \12
6.428
6.889
0.·100
6.·154

6.690
6.916
7.329
6.HO

7.259
7.464
6.122
6.164

6.942
7.323
7.433
tl.513
7.23\

7.339
7.346
7.385
7.IH2

6.789
11.521
6.440
6.:164
6.165

6.321
8.253
1),,152
6.596

6.70S
7.0:)4-
Il.S67
tL~·li

6.009
7 .~09
:;.826
fi ,OUf)
,;.3·19

8.225
(;,n,,5
:;.li20
!I.no

in
Belgische
frankon

2.439
2.456
2.359
2.386

2.443
2.193
2.152
2.005

2.104
2.185
2.314
2.469
2.498

2.394
2.450
2.380
I.783

1. 797
1.650
1.546
1.·198

1.486
1.481
1.349
1.116
1.064

1.031
1.022
1.005

966

nZ5
914
921
914
919

1.273
I.278
1.::011
1.:J22

1.·104
1..1,,4
1.01lO
1.IOtl

I.I~O
1.157
1.0~1I
\ . IJ.!
I.231

1.287
1.:1I0
1.0:13
1.101

deviezen
en goud

3
:1

1r.2
(;',2

2

verkopen
van

deviezen
CD l10ud

18
\8
18
\8

2
3
4

20
22

2\
15
16
\7

13
13
13
12
12

\I
12
3
3

\.501
1..198
\.001
1.850

1.794
1.890
1.085
\.912

1.983
2.132
1.896
\.867
2.093

2.152
1.993
1.884
1.973

\.839
1.747
\.853
I.715

1.660
1.804
1.804
1.882
1.937

\.885
1.812
1.955
1.091

2.955
2.951
2.176
2.232
2.302

2.702
3. \12
:1.,;06
:1.:)81

4.238
·l.tl2:I
.1. 741
·1.4~2

·1.107
·1.102
:1. i:ll
:1.:111
2. fl:!ï

2.864
2.188
1.79S
1.8:14

Hurrdula-
papier

op
Ilelglê

3.IH2
:1.·1·16
3.054
2.837

4.267
·1.2·16
4.700
·1.·189

5.1·10
4.042
3.809
3.709
3.879

3.576
3.503
3.229
3.160

3.71·1
·1..191
4.814
·1.593

5.02\
·1.515
:1.679
3.606
·1.082

4.i;69
4.H5
5.:~74
4.079

s.saz
5.3·ló
5.660
;;.654
1\.rI20

s. !UW
.;.ti3.!
ri.HOO
0.\105

1i.:1:H
11.:106
Ii.O:13
IL Î;ïl

i ,;i·17
7. :!US
7,H·'.'
7. :l2:1
S ..j-lt}

~Lil:!
~ .:11),",

n.ol·f
10.111)

Voor-
schotten

op
over-
held a-

fondsen

271
227
240
210

277
260
296
261

ACTIVA

Overheldseffec:ten
(lU't" 20 der litn.tutcn.

Uvcrcenkomat
l,'" September I\H8)

339
263
280
209
319

257
253
275
247

258
2U8
320
247

303
251
a05
219
314

557
03·1
238
301

335
·1\0
432
~18
677

316
:lnl
289
:125

Scluvt-
kist-

cert.ifi-
enten

Papier
uitgegeven
doer Instel-
Ilngcnwaar- andere
V~?n~:n:e_r.overheide-
[sen door de effecten

Staat
gewaar-

borgd zijn

5.2h;
5.205
5.055
5.435

4.695
4.77f)
4.755
,;.115

6.060
5.820
5.620
5.640
5.825

5.755
6.4:15
5.ö50
6.330

6.370
4.5\0
4.115
5.135

5.005
·1.795
4.500
4.121;
4.·105

:'.·100
jj.i5G5
5.:18.5
5 ....7:;

!l.MIO
6.010
:l.22:1
a.nao
3.7:'0

3.825
3.1305
2.7:{:;
:!.870

2.7S0
2.610
2.020
1.770

2.000
2.H:t.j
fi.Ol;")
4.7:!;'i
.~. :!!l!l

:2 .,s,,",
2.:-c:!:i

:!~IO
;;.:1'iO

2.646
2.467
2.039
2.219

2.105
1.968

792
699

604
1..195
1.609
1. 727
2.176

2.626
1.012
2.116
2.365

2.485
3.025
2.034
I.808

2.388
2.523
2.714
2.H2
3.262

3.MI
3.816
3.610
:1.742

4.:I:IH
:1.01·1
2.067
2.77:1
3.:':19

3.8115
3.830
·1.327
4.370

4.300
·1.:122
1.4\0
.~. 273

".:)~;

·".23·'
:2. iS4
:1.007
:1.623

·1.117
:1.!IriO
:\.7H·&-
·1.10,;

38
27
27
2

44
26
39

168

1\0
112
20
30

Dccl- en
pasmunt

12
3
4
·1

31
3

29
31
34

2

5
1

20
8

2·l
·13

2

"18

"16

1·1
III
Ir,
2H
1·1

Tegoed
biJ <Ie Dlenat

der Postchecks

Illjzondere
voorschotten voor
deelneming in het

Internationaal
vtonemte Fonds

07:1
UG4
657
648

6\4
589
587
573

5-10
,;08
508
·193
·180

480
"112
450
.131

·112
412
·106
:19S

362
3ó:l
:151
335
307

270
21\3
270
-n:

2·19
:181
·1.19
a~\I
:183

:lSO
:IS6
:lSi
.us
:186
397
H3
.\.lU

.~27
,107
.110
·11:1
38i

:t7ä

:t:il
:t2j

Itckcning
A

2

Rekening
Il

1
2
2
2

2
\
I
1
\

\
2
2
\

2
I
2
2

·1

Geconso-
lideerde

vordering
op de

nan (10 Staat
Luxem- (nrt. 3, :~b
burgee ven de wet

Regering. va.n:!8 J uli
in Luxem , 1948)

burgae
franken

603
óU9
589
565

[,29
527
516
501

499
4116
·181
481
·150

440
413
·120
406

400
396
:198
392

:llli
369
:;G9
:l85
3a5

375
383
:W3
:lOI

:115
:123
:!23
:l2U
336

:182
·102
·110
·13:1

unn Ile
BI!lgigche
Regering,

in
Belgische
franken

1.125
1.125
1.125
1.125

1.\25
1.125
1.125
1.125

1.125
1.\2.5
1.\25
1.125
1.125

1.125
1.125
1.125
1.125

1.125
1.125
1.125
1.125

1.125
1.125
l.l2ó
1.125
1.125

1.125
1.125
1.125
1.1:!5

1.125
1.1:Ui
1.1:!5

Il:l
Il:l

u a
Il:1
113
113

ua
113
Il:!
Il:1

Il:!
Il:1
Il:!
lia
Il:l

50
50
50
50

50
50
50
GO

50
GO
50
50
50

50
50
50
50

50
,.')0
50
5P

so
50
no
GO,,0
50
5
(;

5

5
5
5

:l4.99l
34.1191
34.1191
34.973

34.1173
:J4.973
:14.973
34.973

34.939
34.939
34.939
34.939
34.939

34.939
34.939
34.939
34.939

34.939
34.939
34.939
34.0:19

34.939
34.0311
34.930
3·1. !l39
34.939

34.939
34.0:19
34.039
3·1. 939

34.939
:!4.939
3-1.1139
34.113n
3·1.93\1

:H.930
:14.11311
:14.U:19
34. !l39

34. mo
:l4.H:m
34.0:111
:].1.0:19

34. nau
3·I.n:19
:J.l. !l:J9
34.11:19
31. !l30

:1·1.11.19
:14.!.130
:1·1.11:19
3·I.II:m

Over-
hef da-

rondsen

915
U\5
9\5
1115

915
015
915
915

952
975
081
1194

1.008

1.016
1.022
1.025
\.020

1.031
1.034
1.038
1.044

1.046
1.049
1.050
1.05-1
1.058

1.062
1.079
1.079
1.079

1.079
1.079
1.079
1.079
1.079

1.079
1.070
1.079
1.079

1.079
1.0i9
1.079
1.079

1.1)70
1.1I7U
1.07U
I.U79
1.1Ji1l

1.079
I.Oï6
1.1)77
1.0i7

:141
::.11
:J.l1
3H

Gebou_ \Vaarde.

wen. van tie.
materieel Pensloea

kas :

meubelen van he~
Person.

en

188
188
188
341

341
341
341
341

·li9
·l78
-&i8
479

341
341
341
341
341

479
·'i9
179
·170
470

341
341
341
341

4s()

48~
483
·18~

341
:!41
:14\
:141

4SC
·IS(
411(
4H(

·lS(
.181
181
·18.
·11Il

:141
341
:1-11
:141
341

341
341
:l41
:141

341
:141
:HI
341
341
341
:141
:141
341

3·11
341
341
341

J·1i
:HI
:1-11
:l41
:HI



Diversen

997 96.428
1.020 95.976
1.153 95.628

501 94.547

524 95.680
486 95.173
554 94.558
526 94.219

487 96.067
510 96.052
627 95.443
593 95.180
552 96.346

658 96.207
617 95.593
568 94.615
579 95.483

571 96.346
666 95.110
594 94.201
637 93.462

670 94.792
591 94.690
703 93.644
711 93.471
724 95.187

709 96.870
678 96.868
793 96.666
801 96.443

809 99.234
862 98.419
668 97.1U8
665 95.481
647 97.006

834 97.005
716 96.181
737 95.4"
678 96.435

1.074 97.136
704 97.021
661 96.191
655 96.037

655 91.148.
776 97.044
721 98.389
682 97.682
703 98.516

666 98.134
716 96.841
724 96.575
781 98.332.

TOTAAL

ACTIVA

-=

WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD » GEPUBLICEERD IN 1950
(m;IUoenen franken)

{ PASSIVA

,
Rekening ..courantsaldi}

Totaat CrediteurenBank· "

der
Te

wellens-biljetten leveren
ln törnationaal Monetair Verbintorussen tegenover het buitenland verbintc-

deviezen
termlJnuon-In Schatkist

Fonda in het raam VBn betalingsneeoorden nissen kopen vanomloop Banken in het en goud
buitenland:

Diverse op zicht deviezenI Hekeningen
rekeningen- en goud

Gewone Rekening Rekening gewone courant Banken in het buitenland EuropeseAcooord voor Belgische Luxemburgse rekeningen
rekening Economische Betalingsunie

Samenwerking franken franken al I bI

· 87.841 4.3 389 1.130 50 30 1.796 647 603 - 92.490 1.630 35
87.181 2.3 470 1.130 50 30 1.986 563 599 - 92.011 1.633 34
86.466 2.4 640 1.130 50 31 1.638 718 589 - 91.264 2.028 34
'86.093 2.4 399 1.128 50 33 1.645 676 565 - 90.791 1.983 33

87.442 4.3 439 1.128 50 34 1.713 665 529 - 92.004 1.918 12
87.057 3.5 192 1.128 50 32 1. 717 686 527 - 91.392 2.012 12
86.317 4 301 1.128 50 28 1.634 710 516 - 90.688 2.096 10

• 86.114 3.5 195 1.128 50 28 1.718 685 501 - 90.422 2.014 7

87.664 2.9 179 1.128 50 29 1.886 730 499 - 92.168 2.082 18
87.350 5.7 262 1.128 50 32 I.U85 682 496 - 91. 991 2.232 10
86.734 6.4 297 1.127 50 34 1.896 991 481 - 91.616 1.985 19

.'86.402 2.4 207 1.127 50 29 2.062 985 481 - 91.345 .t·086 19
86.660 4.9 277 1.127 60 28 2.687 996 450 - 92.280 .206 19

87.799 6 198 1.127 50 36 1.488 922 440 - 92.066 2.264 18
87.260 7.3 224 1.127 50 29 1.479 998 413 - 91.587 2.075 18
86.314 4.4 258 1.127 50 29 1.455 1.022 420 - 90.679 1.990 18

· 86.079 2.8 234 1.127 50 35 2.243 1.288 406 - 91.465 2.062 18

86.785 6.5 277 l.127 50 31 2.222 1.543 400 -- 92.442 l.933 18
85.879 2,5 207 1.127 50 31 1.967 1.622 396 -- 91.282 1.836 18
85.062 3.6 182 1.127 50 29 1. 739 1.693 398 - 90.284 1.919 18
84.794 4.1 173 1.127 50 28 1. 709 1.399 392 - 89.676 1.781 18

86.223 2.7 155 1.127 50 33 1.688 1.403 361 - 91.043 1.755 2
85.917 6.2 162 1.127 60 28 1. 792 1.337 369 - 90.788 1.900 3

,85.166 2.8 128 1.127 50 28 1.597 1.266 369 - 89.734 1.897 4
84.937 5.5 65 1.127 50 28 1.417 1.445 3e5 - 89.460 1.969 21
86.132 5.3 109 1.127 50 31 2.153 1.204 385 - 91.196 2.030 22 ,
88.173 3.6 35 1.127 50 31 1. 730 1.264 375 - 92.798 1.965 21

I
.88.313 4.7 33 1.127 5 30 1.570 1.376 383 - 92.842 1.892 15
87.849 2.2 35 1.127 5 31 1.653 1.372 363 - 92.437 2.033 16
87.642 6.5 41 1.127 5 29 1.634 1.420 361 - 92.166 2.070 17

~:89.354 2 36 1.127 5 41 1.608 1.494 315 - 93.982 3.024 14
88.771 1 36 1.127 5 40 1.367 1.512 323 - 93.182 3.024 14
87.920 3 36 1.127 Ó 41 LUI 1.598 323 - 92.464 2.248 14

.:87.091 4.3 35 113 5 42 1.555 1.602 329 -- 90.776 2.299 12
88.189 4 33 113 - 40 I.796 1.710 335 - 92.220 2.363 12 I

87 .954 5.3 33 113 - 41 1.488 1.801 382 - 91.817 2.755 Il
86.525 4.5 30 113 - 42 1.674 I.781 402 - 90.571 3.157 12
85.494 1.8 23 113 - 42 1.523 1.829 410 .- 89.436 3.530 3
85.327 5.5 35 113 - 48 2.166 1.823 433 -- 89.950 4.008 3

86.533 3 15 113 - 42 1.709 1.742 448 -- 90.605 4.269 2 I85.797 3.2 13 113 _. 45 1.693 1.878 452 - 89.994 4.646 2

I · .84.928 5.8 Il 113 - 44 1.596 1.866 458 - 89.020 4.757 4
84.784 2.4 12 113 - 43 1.747 1.973 465 - 89.13\1 4.448 4

I 80.282 2.6 13 113 - - 44 1. 784 1.804 511 - 90.553 4.125 3
i. 85.025 5.4 12 113 - 48 1.876 1.930 &36 - 90.445 4.122 3

85.226 3.8 54 113 -- 48 1.076 1.708 555 2.203 91.076 3.006 2I 84.701 5.S 187 113 -- 44 1.044 1.843 611 2.203 91.652 3.515 2\ 88.238 5 42 113 --' 44 2.312 1.466 608 2.203 93.031 2.952 2,
I 88.290 4.2 10 113 -- 43 1.988 1.434 615 2.203 92.700 2.888 2

sa.697 1.4 12 113 -- 44 1.825 1.570 616 2.203 92.081 2.216 -,
88.142 5.6 79 113 -_. 1.261 1.605 476 689 1.812 92.18:1 1.831 -I 87.218 n.e 15 113 - 1.250 2.299 371 695 1.812 93.78U 1.963 -

It i, .
"~.



_._----=-

Reae rvea DATUM
Pensioenkas en TOTAAL 1950

van het Dtveraen Kapitaal afschrlJ -

Per-sorteet '"Ing,srcl'c- PASSIVA

rungen

479 87S 400 516 96.428 5 .Innuart H150
478 904 400 516 95.916 J2 ·478 908 400 516 95.628 10 ·479 IB2 400 679 94.547 20 ·
479 IB8 400 679 95.680 2 Februari
479 199 400 079 95.173 U ,
479 20G 400 679 94.558 16 ·479 218 400 679 94.219 23 ·
479 241 400 Gi9 96.067 2 11an.rt
479 252 400 tJ7U 96.052 9 ·479 265 400 'l79 95.443 16 ·479 272 400 679 95.180 23 ·479 283 400 679 96.346 30 ,
480 300 400 679 96.207 5 April
480 354 400 679 95.593 13
483 366 400 679 94.615 20 ·483 376 400 079 95.483 2i ·
480 394 400 67!) 96.346 4 l1ci
480 415 400 679 95.1\0 11 ,
480 421 400 G7\) 94.201 17 ,
480 428 400 n7H 93.462 24 ,

480 433 400 670 94.792 I Juni
481 43U 400 679 94.690 H ,
481 440 400 079 93.644 I;; ·483 460 400 679 93.472 22 "485 475 400 670 95.287 29 ·
482 525 400 07U 96.870 6 Juli
482 558 400 670 96.868 13 ,
482 619 400 67U 96.666 18 ,
482 629 400 Gi9 96.443 2i ·
483 652 400 670 99.234 3 .Augustus
483 647 400 67\1 98.429 JO ,
483 820 400 67U 97.108 17 ·483 832 400 679 95.481 24 ,
483 8·19 400 6ïf) 97.006 31 ·
481 862 400 679 97.005 7 September
481 881 400 fiif) 96.181 14 ·486 898 400 67!1 95.441 21 ·486 909 400 67U 96.435 28 ·
486 i 795 400 niB 97.236 5 October
486 814 400 Hill 97.0:11 12 ,
486 8-15 40U 07t) 96.191 19 ·486 8S1 400 670 96.037 26 ·
488 900 400 OjU 97.148 ., Xovembcr
486 909 4UO li79 97.044 S ·488 938 400 67H 98.389 16 ,
488 946 400 679 97.681 23 ,
488 9M 400 079 98.516 30 ·
480 976 ·100 H7D 98.134 7 December
489 982 400 fi7H 96.847 14 ,
488 994 400 67U 96.575 21 ·489 1.012 400 679 98.331 2S ·



BIJLAGE 3
RENTETARIEVEN

DER DISCONTO- EN VOORSCHOTVERRICHTINGEN

DISCONTO

- Bankaccepten en documentaire of geaccepteerde
wissels vooraf door de N. B. B. geviseerd:
uit hoofde van goederenuitvoer .
uit hoofde van goedereninvoer

- Bij een bank gedomicilieerde accepten.
- Warrants.
- Niet bij een bank gedomicilieerde accepten .
- Niet geaccepteerde wissels .
- Promessen

BELENINGEN EN VOORSCHOTTEN

- Beleningen en voorschotten in rekening-courant op
schatkistcertificaten :
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 pCt.

- Beleningen en voorschotten in rekening-courant op
ander overheidspapier
Percentage van het voorschot :
a) Tienjaarsobligaties (1940-1950) (1) . 90 pCt
b) 3 X pCt Schatkistcertificaten met

ten hooqste 15 jaar looptijd (1942). 90 pCt
c) 4 pCt Schatkistcertificaten met 5, la

of 20 jaar looptijd (1943) .
d) 3 X pCt Schatkistcertificaten met

la jaar looptijd (1944)
e) 4 pCt Schatkistcertificaten met 5 of

la jaar looptijd (1947)
f) 4 pCt Schatkistcertificaten met 5 of

la jaar looptijd (1948) .
g) 4 pCt Schatkieiceriiiicaie« (1949)
h) 4 pCt Schaikieicertiiicaten. van

Belgisch Congo met 5 of .10 jaar
looptijd (1950) 90 pCt

i) Ander overheidspapier . 80 pCt
- Beleningen en voorschotten in rekening-courant op

schatkistcertificaten met 5 jaar looptijd (besluit
van 25-10-41) en op schatkistcertificaten uitge-
geven ter vereffening van Belgisch financiële
vorderingen op het buitenland (besluit van
3-2-1942) . .
Percentage van het vooreehot : 90 pCt.
(Dit voorschot wordt alleen verleend in bij-
zondere door de N.B.B. toegelaten gevallen.)

90 pCt

90 pCt

90 pCt

90 pCt
90 pCt

Tarief Tariefwijziging Tariefwijzigingvan kraaM
bij het begin op op

van het 11 September 7 December

boekjaar 1060 1060

pCt pCt pCt

2,50 3- 3,75,
3,25 3,75 3,75
3,25 3,75 3,75
3,25 3,75 3,75
3,50·' 4,- 4,-
4,50 5,- 5,-
5,- 5,50 5,50

2,- 2,- 2,-
2,1875 2,1875 2,1875
2,375 2,375 2,375
5,- 5,50 5,50

5,- 5,50 5,50

5,- (2) (2)

(1) De tienjaarsobligaties (1940-1950) werden met ingang van 1 October 1950 terugbetaald.
(2) De schatkistcertificaten met 5 jaar looptijd (besluit van 25·10-l!Hl) en de schatkistcertificaten

uitgegeven ter vereffening van Belgische financiële vorderingen op het buitenland (besluit van
3-2-19,12) werden terugbetaald resp. Illet ingang van 31 December 1949 en 1-1 Augustus 1950; die
effecten werden resp. sedert 2 Januari 1950 en 16 Augustus 1950 geschrapt van de lijst der waarden
die als onderpand voor beleningen en voorschotten in rekening-courant zijn toegelaten.





BIJLAGE 4

OFFICIELE WISSELKOERSEN PER 31 DECEMBER 1950
vastgesteld door de Nationale Bank van België

krachtens besluit n' 6 der op 1 Mei 1944 in raad vergaderde Ministers
« Belgisch Staatsblad » van 5 September 1944, n' 22.

(Belgische franken)

Contractuele TRANSFERS BILJETTEN
of

DEVIEZEN gemiddelde
Aankoopkoers I Aankoopkoers Ikoers Verkoopkoers Verkoopkoers

1 pond sterling

I
140,- 139,90 140,10 I 139,35 141,-

100 Nederlandse gulden 1.315,7908 1.314,- 1.317,- 1.310,-- 1.325,-

1 Zweedse kroon 9,6652 9,64 9,69 9,60 9,75

1 Deutsche Mark 11,90475 11,88 11,93 - -

100 Congolese frank - 100,- 100,- - -

100 Luxemburgse frank - 100,- 100,- - -
------.

1 Deense kroon 7,2389 7,21 7,26 7,15 7,30

1 Noorse kroon 7,- 6,98 7,02 6,95 7,05

100 escudo 173,913 173,- 174,80 - -

100 Tsjechoslowak. kroon 100,- I 99,70 100,30 99,-- 101,-





BIJLAGE 4 bis

OFFICIELE WISSELKOERSEN
vastgesteld door de in Yerrekenkamer te Brussel vergaderde bankiers

Daggemiddelden der gemiddelde aankoop- en verkoopkoersen
(B elgische franken)

100 I 11 100 I
1950 Zwitserse U.-S. dollar J'ranse frank I

Canadese
frank dollar

Januari
Gemiddelde koers 1.163,48 49,97
Aankoopkoers 1.160.98 49,87
Verkoopkoers 1.165,98 50,07

Februari
Gemiddelde koers 1.163,45 49,99
Aankoopkoers 1.160,95 49,89
Verkoopkoers 1.165,95 50,09

Maart
Gemiddelde koers 1.165,40 50,08
Aankoopkoers 1.162,90 49,98
Verkoopkoers 1.167,90 50,18

April
Gemiddelde koers 1.168,97 50,20
Aankoopkoers 1.166,47 50,10
Verkoopkoers 1.171,47 50,30

Mei
Gemiddelde koers 1.168,96 50,19
Aankoopkoers 1.166,46 50,09
Verkoopkoers 1.171,46 50,29

Juni
Gemiddelde koers 1.164,64 50,32 14,29(1) 45,76(2)
Aankoopkoers 1.162,14 50,22 14,24(1) 45,67 (2)
Verkoopkoers 1.167,14 50,42 14,34( 1) 45,85(2}

Juli
Gemiddelde koers 1.161,91 50,40 14,32 45,82
Aankoopkoers - 1.159,41 50,30 14,27 45,73
Verkoopkoers 1.164,41 50,50 14,37 45,91

Augustus
Gemiddelde koers 1.160,24 50,40 14,35 45,82
Aankoopkoers 1.157,74 50,30 14,30 45,73
Verkoopkoers 1.162,74 50,50 14,40 45,91

September
Gemiddelde koers 1.157,74 50,40 14,37 45,82
Aankoopkoers 1.155,24 50,30 14,32 45,73
Verkoopkoers 1.160,24 50,50 14,42 45,91

October
Gemiddelde koers 1.154,53 50,29 14,37 47,64 (3)
Aankoopkoers 1.152,03 50,19 14,32 47,54 (3)
Verkoopkoers 1.157,03 50,39 14,42 47,74 (3)

November
Gemiddelde koers 1.153,58 50,25 14,36 47,98
Aankoopkoers 1.151,08 50,15 14,31 47,88
Verkoopkoers 1.156,08 50,35 14,41 48,08

December
Gemiddelde koers 1.159,61 50,- 14,35 47,41
Aankoopkoers 1.157,11 49,90 14,30 47,31
Verkoopkoers 1.162,11 50,10 14,40 47,51

Het jaar
Gemiddelde koers 1.161,88 50,21 14,35 46,62
Aankoopkoers 1.159,38 50,11 14,30 46,52
Verkoopkoers 1.164,38 50,31 14,40 46,71

(1) Gemiddelden van Hl tot 30 Juni 1950.
(2) Gemiddelden van 26 tot 30 Juni 1950.
(3) De Canadese dollar werd van 1 tot 13 October 1950 niet genoteerd - Gemiddelden van

16 tot 31 October 1950.
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