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In overeenstemming met de beginselen die de Nationale Bank
sedert de bevrijding steeds voor ogen hield, was haar beleid in het
jaar 1951 er hoofdzakelijk op. gericht de stabiliteit van het geldwezen
te handhaven zonder de economische ontwikkeling te belemmeren.

Die politiek ontplooide ze in het raam van de Staatspolitiek en
met de goedkeuring van de overheid in de drie domeinen die tot haar
eigen bevoegdheid behoren : het kortlopend crediet aan het particulier
bedrijfsleven, aan het buitenland en aan de Staat, ten einde de
geldsomloop volgens de gewettigde behoeften van de economische
bedrijvigheid te regelen en hierbij elke speculatie op een prijsstijging
of op een vermindering der koopkracht van de frank te weren.

** *
Crediet aan het bedrijfsle~,en.

Door de klassieke hantering van de discontovoet hield de Bank
het crediet aan het particuliere bedrijfsleven binnen de perken van de
gewettigde behoeften.

Ten einde het herstel der voorraden en de heropleving der econo-
mische.bedrijvigheid te bevorderen, werd de discontovoet na de geld-
hervorming van 1944 reeds. op 16 Januari 1945 teruggebracht tot
1,5 pCt voor de geaccepteerde wissels en tot 1 pCt voor de door haar
geviseerde bankaccepten uit hoofde van in- en uitvoer.

Eens hetherstel verwezenlijkt, werd de officiële discontovoet m
November 1946 verhoogd tot 2,5 pCt, in December tot 3 pCt en III

Augustus 1947 tot 3,5 pCt ten einde een buitensporige .geldexpansie
te vermijden. .Tegelijkcrtijd werd de banken aanbevolen een zekere
schifting van het kortlopende crediet door te voeren.
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Op 6 October 1949 hield de Bank rekening met de conjunctuur-
omslag die gedurende het tweede halfjaar tot uiting kwam : zij
verlaagde haar discontovoet tot 3,25 pCt voor de geaccepteerde wissels
en tot 2,5 pCt voor de geviseerde accepten uit hoofde van uitvoer.

Met het uitbreken der vijandelijkheden in Korea, in Juni 1950,
zette een nieuwe periode van hoogconjunctuur in, die er de Bank
andermaal toe noopte haar contrôle op de markt te verscherpen.

Op Il September 1950 werd de discontovoet voor geaccepteerde
wissels en voor geviseerd papier uit hoofde van invoer op 3,75 pCt
vastgesteld en op 3 pCt voor geviseerd papier uit hoofde van uitvoer.
Ten einde de speculatieve voorraadvorming van verbruiksgoederen te
belemmeren, verminderde de Bank terzelfder tijd de maximum-looptijd
van de ter herdiscontering aangeboden wissels, die getrokken waren
uit hoofde van de verkoop van sommige goederen van algemeen
verbruik op de binnenlandse markt, evenals van de wissels getrokken
uit hoofde van goedereninvoer. Tegelijkertijd beval zij de banken
aan het crediet voor de verkoop of afbetaling te beperken, omdat deze
zich blijkbaar bovenmatig ontwikkeld had : zodoende wilde ze beletten,
dat de aankopen door het verlenen van nieuwe eredieten voor de
vorming van speculatieve voorraden nog verder zouden aangewakkerd
worden, nadat ze ten gevolge van de paniek reeds abnormaal hoog
opgelopen waren.

Op 7 December werd de discontovoet voor bankaccepten en
documentaire wissels uit hoofde van goederenuitvoer eveneens tot
3,75 pCt verhoogd, waardoor hij op gelijke voet gesteld werd met
die van het gelijkaardig papier tot dekking van de invoer, omdat een
voorkeurtarief tot begunstiging van de uitvoer niet meer gerechtvaar-
digd was.

Bij het begin van 1951 herinnerde de Bank de particuliere banken
aan haar vroegere aanmaningen tot voorzichtigheid.Zij· wees er hen

.. daarenboven op, dat de gedisconteerde wisselbrieven bij haar slechts
konden te gelde gemaakt worden indien ze getrokken waren tot finan-
ciering van de verkoop van vooraf geleverde goederen. Tegelijkertijd
ontraadde ze andermaal het verlenen van eredieten tot financiering van
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verkopen op afbetaling of tot dekking van het tekort aan eigen werk-
middelen van de in België werkende buitenlandse ondernemingen.
Op haar aandringen voerde het particuliere credietapparaat derhalve
een kwalitatieve credietschifting door, ten einde de nodige middelen
voor de meest noodzakelijke economische bedrijvigheden en de
onontbeerlijke invoer voor te behouden.

In de loop van de Zomer bleek dat sommige industrieën voor
verbrniksgoederen met een inzinking der binnenlandse vraàg te
kampen hadden. De Bank verminderde dienvolgens op 5 Juli de
discontovoet tot 3,5 pCt en op 13 September tot 3,25 pCt.

Daarenboven trof de Bank zekere schikkingen om de invoer uit de
landen der Europese Betalingsunie aan te moedigen. In Augustus
verlengde ze de toegelaten looptijd der aan haar visum onderworpen
wissels tot financiering van invoer uit die landen. De mogelijkheid om
de invoer uit diezelfde landen door middel van geviseerde bankaccepten
te financieren breidde ze tot de half-afgewerkte en zelfs tot de eind-
producten uit. Ze betoonde zich strenger in het verlenen van haar
visum voor de accepten uit hoofde van invoer uit hetdollargebied : de
toegelaten maximum-looptijd voor die wissels werd ingekort.

Kortom, de Bank streefde er naar haar credietpolitiek en meer
bepaald haar discontopolitiek aan de omstandigheden van het ogenblik
aan te passen. Door aldus te handelen hield ze uitsluitend rekening met
de werkelijke voordelen van de voorgenomen maatregelen, in het licht
van de feitelijke gegevens van elke toestand en beoogde ze, in zover de
credietpolitiek hiertoe kan bijdragen, het evenwicht der volkshuishou-
ding doorheen de schommelingen van de conjunctuur in stand te
houden.

Tijdens de gehele naoorlogse periode, en afgezien van een lichte
inzinking in 1949, verliep de conjunctuurbeweging zó dat een beper-
kende geldpolitiek steeds geboden was.. Die politiek was er op gericht
speculatieve uitwassen, gevolgd door diepe inzinkingen, te vermijden,
en aldus bij te dragen tot de stabiliteit van het geldwezen zonder een
fundamentele economische expansie in de weg te staan.
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Doch wars van elke starre leerstelligheid werd ze bij herhaling
aan de vereisten van het ogenblik aangepast. Het verdient immers
aanbeveling noch een politiek van goedkoop geld, noch een politiek
van duur geld voor te staan, doch zowel de ene als de andere naar
gelang de omstandigheden toe te passen.

** *
Crediel aan het buitenland.

Onmiddellijk na de bevrijding kwam bet er op aan een zo spoedig
mogelijk herstel van onze buitenlandse handel te begunstigen. De
Bank droeg hiertoe naar best vermogen bij.

Ze richtte, in samenwerking met het Herdiscontering- en
Waarborginstituut, voor de financiering yan de in- en uitvoer een
.stelsel van geviseerde bankaccepten in, dat aanzienlijk uitbreiding nam
en heden ten dage om zijn doeltreffendheid bij al de betrokken kringen
waardering vindt. Tegelijkertijd aanvaardde ze eerst de bilaterale
en achteraf de. multilaterale betalingsaccoorden ruimschoots te
financieren.

In .;hetraam van de bilaterale en multilaterale betalingsaccoorden,
waarin de Europese Betalingsunie begrepen is, bedroeg haar netto-
tussenkomst per einde 1948 10,2 milliard om daarna terug te lopen
tot 4,1 milliard per einde 1950 en opnieuw te stijgen tot 19 milliard
per einde 1951.

Die belangrijke aangroei in 1951 vloeit voort uit de maandelijkse
overschotten .van de Economische Unie op de landen van dè
Europese Betalingsunie, die als volgt toenamen (in milliarden franken) :
Januari 1,3 Jrili 2,8
Fehruari 1,6 Augustus 3,1

" Maart 1,2 September 3,4
April 2,1 October 2,1
Mei 1,9 November 4,0
Juni 3,3 December 2,9
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Een gedeelte der overschotten werd in goud of dollars betaald.
Het niet vereffende saldo verhoogde de vordering van de Economische
Unie op de Europese Betalingsunie tot meer dan 17 milliard per
einde December 1951.

Bij een overeenkomst met de Regering van 7 Maart 1951 had de
Bank haar tussenkomst voor de financiering van de Europese Betalings-
unie tot 10.066 millioen begrensd. Bovendien aanvaardde ze boven die
grens in de loop van de maand de nodige voorschotten te doen. Een
bedrag van ongeveer één milliard werd gefinancierd door de voorlopige
afhouding van 5 pCt, opgelegd bij besluit van 15 September. De
Schatkist stond in voor de financiering van het saldo.

In de loop van het tweede halfjaar werden zowel door het
Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de 'Vissel als door de regering
tal van maatregelen getroffen om een evolutie te bestrijden die
ons geldwezen kon verzwakken. De Bank sloot er zich bij aan
door zo veel mogelijk de invoer uit het gebied der Europese Betalings-
unie en de uitvoer naar het dollargebied aan te moedigen. Van deze
gezamenlijke maatregelen begon reeds een nuttige invloed uit te gaan.

Overwegingen van verscheidene aard brachten de Bank er toe
in de loop der laatste maanden haar tussenkomst in de financiering der
betalingsaccoorden te beperken.

Er zij vooreerst op gewezen, dat de organieke wet der Bank
voorziet dat het bedrag van de biljettenomloop moet gedekt zijn door
gemakkelijk te gelde te maken waarden, waarbij derhalve die activa
uitgesloten worden die gevaar lopen lange tijd te bevriezen. Nu zou
de spoedige opslorping van onze vorderingen in het raam der beta-
lingsaccoorden door normale handelsbewegingen, gelet op de hoge
bedragen, een volledige conjunctnuromslag en derhalve een diepe
economische crisis in ons land onderstellen. Dievorderingendreigen
dus in feite grotendeels vast te lopen en in de balans vim de Bank een
nieuwe, niet mobiliseerbare actiefpost te vormen, overeenstemmend
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met nagenoeg de helft van de geconsolideerde vordering op de Staat
ten belope van 34 milliard, d.i. reeds meer dan 30 pCt van haar dadelijk
opvraagbare verbintenissen.

Wis en zeker begrijpt de Bank het belang van het vraagstuk der
financiering van onze buitenlandse handel en zal ze verder tot de
oplossing er van bijdragen, doch zo kort na de bevrijding de buiten-
landse handel door helangrijke bilaterale of multilaterale eredieten
moest aangewakkerd worden, is ze van oordeel, dat zulks in de huidige
omstandigheden niet meer het geval is. Thans is de tussenkomst van de
Bank, van monetair standpunt uit, niet meer gerechtvaardigd, althans
niet boven een redelijke grens. De snelle vermeerdering der over-
schotten der Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in de Europese
Betalingsunie tijdens de laatste maanden van het jaar moest noodzakelijk
tot een ruime overschrijding van die redelijke grens leiden, en het land
van lieverlede in een binnenlandse inflatie dompelen ten gevolge van
een credietverlening aan het buitenland, ten nadele van de Belgische
volkshuishouding, zo niet ten voordele van andere economieën.

Het toenemende tekort van sommige landen tegenover de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie komt grotendeels hieruit
voort, dat de vrijmakingen van het handelsverkeer door de Europese
Organisatie voor Economische Samenwerking, bij ontstentenis van
aangepaste binnenlandse maatregelen, plots de overtollige koopkracht
van sommige landen naar de buitenlandse markten hebben gestuwd.
Vooral de Belgische markt ondervond hiervan de druk. Aldus gezien
kan een herstelbeweging niet alleen uitgaan van het crediteurland dat
de weerslag van de overtollige koopkracht in de deelnemende debiteur-
landen ondergaat. Doch bij het uitblijven van een doeltreffend optreden
dezer laatsten, of ook om hen hierin te helpen, zien de crediteurlanden
zich verplicht in te grijpen.

Die tussenkomst is thans onvermijdelijk geworden omdat heden
ten dage het evenwicht der betalingsbalansen niet meer, zoals voor-
heen, verzekerd wordt door het stelsel der muntpariteiten gegrondvest
op de betaling der overschotten in goud.
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Thans wordt gedurende een min of meer lange tijd het verbroken
evenwicht verdoezeld door credietverlening in het raam van interna-
tionale overeenkomsten. "Tat de credieteurlanden betreft, de verschui-
ving van hun buitenlandse handel komt niet meer op natuurlijke wijze
tot stand door de vrije werking der wisselkoersen en der termijnnoterin-
gen van de buitenlandse deviezen. De Bank of de Staat dragen thans,
in de plaats van de uitvoerders, de wissel- en credietrisico's. Hieruit
volgt dat een heroriëntering van de handelsstromingen voor het
grootste deel nog slechts door een administratieve tussenkomst, vooral
door het stelsel der vergunningen, kan bewerkt worden.

Weliswaar is de herwapening niet vreemd aan de verslechtering
van het huidige onevenwicht, doch dat vraagstuk mag niet derwijze
opgelost. worden dat de geldstabilit.eit der betrokken landen hierdoor
in het gedrang zou komen. Deze laatste is een bestendig richtpunt voor
de Belgische economische en sociale politiek sedert de bevrijding.

Dank zij die stabiliteit kon België zeer vroeg een vrijheidsgezinde
handelspolitiek voeren. Zulks vereist.e evenwel een voortdurend toezicht
op het binnenlands crediet.

De zaak der internationale samenwerking, vooral in het raam van
de herwapeningspolitiek, zou niet gebaat. worden zo België verbinte-
nissen aanging die de geldstabiliteit in het gedrang zouden brengen, en
dan ook de sociale vrede waarvan het sedert het einde van de oorlog,
ten prijze van zekere offers, genoten heeft.

In dit verband dient onderstreept dat de bijstand die België sedert
de bevrijding in allerlei vormen aan het buitenland en vooral aan de
lidstaten van de Europese Betalingsunie verleende, iets groter was dan
de hulp die het zelf ontving.

** *
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Crediet aan de Staat.

Gedurende het jaar 1951 bleef het debet van de Schatkist bij de
Bank steeds beneden de grens van 10 milliard frank, vastgesteld bij
overeenkomst van 14 September 1948.

De buitengewone bijdrage van de Staat tot financiering van de
voorschotten aan de Europese Betalingsunie, boven het quotum
verstrekt door de Bank, beliep om enbij de 4 milliard. Daar evenwel de
samenhang tussen de vermeerdering der bankdeposito's en die van onze
eredieten aan het buitenland klaarblijkelijk is, werd deze bijdrage geluk-
kig gecompenseerd door de buitengewone ontvangsten van de Schatkist
uit hoofde van de plaatsing van certificaten bij de banken - eveneens
ten bedrage van ongeveer 4 milliard - in verhouding tot de aangroei
hunner deposito's; voegen wij daarbij nog de stijging van de inlagen
bij de postgirodienst, die eveneens rechtstreeks en volledig de Schatkist
ten goede kwam.

Vermelding verdient dat de Schatkist, zondere andere hulp van
de Bank dan die verstrekt binnen de overeengekomen grenzen, gedu-
rende gans het afgelopen jaar niet alleen de gewone maar ook de buiten-
gewone begroting, voor zover zij kon uitgevoerd worden, met haar
eigen middelen kon financieren, behalve dan een uitgifte op de markt
in November jl., waarvan de netto-opbrengst in vers geld ca. 2 milliard
bedroeg, en zekere kasverrichtingen op korte termijn.

We willen hopen, dat die politiek, samen met de inspanning om de
geldnitzetting, veroorzaakt door een overtollige credietverlening aan
het buitenland, te begrenzen, zal voortgezet worden, omdat het
vertrouwen in de frank hierbij slechts baat kan vinden. Dit vertrouwen
moet op zijn beurt wezenlijk' bijdragen tot de financiering van de
buitengewone begroting door de gebruikelijke middelen, d.w.z. naast

" het overschot op de gewone begroting, door de kapitaalmarkt, met
uitsluiting van elk bestendig beroep op de circulatiebank.

In het raam van dergelijke politiek zal de Bank, zoals voorheen,
naar de letter en de geest van de overeenkomst van 14 September 1948,
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instaan voor de dekking der credietbehoeften van de Schatkist en van
de door de Staat gewaarborgde instellingen, zoals zij voortspruiten uit
hun lopende verrichtingen en uit de schommelingen van de beschikbare
middelen op de geldmarkt, daarbij rekening houdend met de plotse
veranderingen die de kortlopende Staatsschuld kan ondergaan.

De overeenkomst van 14 September 1948 heeft een bijzonder
belang, omdat de wettelijke dekkingsverplichting nog niet overeen-
komstig de wens uitgedrukt door de Bank hersteld werd en die overeen-
komst derhalve de betrekkingen tussen de Staat en de Bank in feite op
een contractuele grondslag regelt, en tussen beide de verantwoordelijk-
heid verdeelt die er van het standpunt del' geldstabiliteit uit voortvloeit.

** *
De Bank nam deel aan de vorming van het kapitaal der Centrale

Bank van Belgisch Congo en Ruanda-Urundi, waarvan de oprichting
bij dekreet van 30 Juli 1951 een mijlpaal is in de economische opbloei
van onze kolonie.
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VERLOOP VAN HET GELD- EN FINANCIEWEZEN

De gezamenlijke geldsomloop begon zich van het einde van het Geldsomloop

eerste kwart.aal af uit te breiden.

Dit laatste bleek een overgangsperiode te zijn waarm de spannin-
gen van het tweede halfjaar van 1950 verzachtten. Het betalingsverkeer
met het buitenland was practisch in evenwicht. Dank zij de hoge

Verloop van de geldvoorraad
(in millioenen franken)

Ter beschikking van de Belgische economie

Tegoeden

Giraalgeld van het
buiten-

Totaal Dadelijk
land

opvraag- in dadelijk

Einde maand Rekening- bare
chartaal- Post- tegoeden Eind- opvraag-

courent- in bare
Belgische Totasl

geld saldi rekeningen franken totaal rekeningen
bij de

partdculiere (2) in
N.B.B.(1) (2) banken Belgische

(2) en para-
frankenstatale

instellingen
(2)

t949 December ..... 91.040 1.531 20.204 43.149 64.884 155.924 8.340

1950 November ..... 89.734 563 18.158 43.812 62.533 152.267 10.584
December ..... 92.290 988 19.201 42.752 62.941 155.231 11.112

1951 Januari ........ 91.761 628 18.554 43.964 63.146 154.907 11.516
Februari ...... 90.682 535 18.324 44.623 63.482 154.164 12.616
Maart .......... 89.713 598 19.161 45.038 64.797 154.510 13.433
April ........... 90.428 491 18.992 44.935 64.418 154.846 15.363
Mei ............. 90.534 573 18.501 45.407 64.481 155.015 15.740
Juni ............ 92.184 500 18.813 45.395 64.708 156.892 15.547
Juli ............. 94.576 500 18.914 44.617 64.031 158.607 15.360
Augustus ..... 95.484 538 18.982 45.385 64.905 160.389 15.269
September .... 96.006 554 19.062 46.998 66.614 162.620 15.233
October ........ 96.512 501 19.278 47.929 67.708 164.220 17.692
November ..... 96.301 516 19.462 47.607 67.585 163.886 16.489

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

(2) Tegoeden aan ingezetenen toebehorend, na aftrek der rekeningen van de bankinstellingen.
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Bankbiljetten en
schatkistbiljetten

belastingontvangsten en de middelen opgebracht door een lening'
aangegaan in Zwitserland in Maart hoefde de Schatkist de Belgische
kapitaalmarkt niet aan te spreken. Ook de parastatale instellingen
onthielden zich. De toeneming der credietverlening aan het bedrijfs-
leven verzwakte.

Nochtans bleven de geldbehoeften groot. Hiervan getuigde de
verhoging van de omloopsnelheid der betaalmiddelen.

Met ingang van Maart werden de geldmiddelden ter beschikking
van het bedrijfsleven ruimer grotendeels onder invloed van het over-
schot in het. buitenlands betalingsverkeer; dit batig saldo nam vooral
in het tweede halfjaar grot.e verhoudingen aan.

De totale geldsomloop steeg van 154,2 milliard per einde Februari
tot 163,9 milliard per einde November, d.i. met 9,7 milliard of 6,3 pCt.

De omloopsnelheid der betaalmiddelen verzwakte van Mei tot
September, waaruit blijkt dat de versterking der kasmiddelen de
behoeften overtrof. In October en November werd de coëfficient van
omloopsnelheid der bankdeposito's groter.

De opeenhoping van tijdelijk minder gebruikte g'eldmiddelen
schept een potentiële inflatie, die het economisch evenwicht bedreigt.

De biljetten en muntstukken door de Schatkist uitgegeven, namen
lil de loop van het jaar toe : zij bedroegen 4,8 milliard per einde
December 1950 en 5,4 milliard elf maanden later.

De bankbiljettenomloop onderging meer afgetekende bewegingen.
Per einde Maart 1951 beliep hij 85,9 milliard tegen 88,6 mil1iard per
einde December 1950; de jacht op verbruiksgoederen had immers de
biljetten doen terugvloeien. Naderhand nam de biljettencirculatie snel.
toe. Einde Augustus beliep zij 91,3 milliard. Die beweging hield ook
aan vin de laatste maanden en bij het einde van het jaar bereiktede
omloop 95 milliard.
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Tot het begin van September bleef het bedrag der bankdeposito's Bankdeposito's

vrIJ stabiel. In het eerste kwartaal deed de terugvloeiing van het geld
naar de banken de invloed te niet van de lening door de Nationale
Maatschappij voor Krediet aan de Nijver-
heid, de betaling der bijdragen in de sociale Bankdeposito's

zekerheid en de stortingen voor de ver-
vroegde betaling der belastingen. Van April
tot Juli kwam de toeneming van de gelds-
omloop niet tot uitdrukking in de depo-
sito's : naast de invloed van de lening-
uitgiften, de vervroegde vereffening van
belastingen en de stortingen van de bijdra-
gen in de Maatschappelijke Zekerheid bleek
ook de aanvulling der kasmiddelen van
particulieren en kleine ondernemingen de
terugvloeiing van de biljetten naar de ban-
ken te vertragen.

Einde maand I
In millioenen

franken

1949 December ..... 52.679

1950 September .... 53.921
October ........ 54.672
November .... 54.246
December ..... 53.571

1951 Januari ........ 54.776
Februari ...... 54.616
Maart .......... 54.97\l
April ........ . .. 54.657
Mei ............. 53.977
Juni ............ 54.550
Juli ............. 53.839
Augustus ..... 54.439
September .... 56.724
October 58.330
November ...., 58.171

Met ingang van September was de invloed van de geldverruimende
factoren op de deposito's overwegend; in weerwil van ~e leningen
door de ondergeschikte besturen in October en door de Staat in
November overtroffen de bankdeposito's 58 milliard bij het einde van
die twee maanden.

De tegoeden van particulieren bij het
Bestuur der Postcheques namen in de loop
van het jaar regelmatig toe. Einde Decem-
ber overtroffen zij 19,4 milliard, d.i.
4,6 petrneer dan in de overeenkomstige
periode van vorig jaar.

Vrije tegoeden van particulieren
in postrekening

Daggemiddelde I In millioenen
franken

1950 2de halfjaar ...... 17.156

1951 1,te kwartaal ..... 17.447
2de » ..... 17.656
3de » ..... 18.142
4de » ..... 18.781

De gewone begroting voor het dienstjaar 1951 zal, dank zij de
hoge ontvangsten, met een belangrijk overschot sluiten. In verband
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met de hoogconjunctuur gaven verschillende directe en indirecte
belastingen meeropbrengsten te zien. Bovendien verschafte de wet van
8 Maart 1951, waarbij zekere verlagingen worden toegestaan aan de
belastingplichtigen die hun belastingen vervroegd betalen, netto-
ontvangsten aan de Staat die op 3 of 4 milliard geraamd worden.

Voor het dienstjaar 1952 is een vermindering van de ontvangsten
en een vermeerdering der uitgaven voorzien, zodat het overschot op de
gewone begroting tot een honderdtal millioenen zal worden terug-
gebracht.

De verminderde ontvangsten moeten worden verklaard door het
wegvallen van het tijdelijk voordeel verbonden aan de vervroegde
storting der belastingen.

Algemeen verloop van de begrotingen sinds 1950
(in millioenen franken)

Bron: Ministerie van Finnnciën

Dienstjaar Dienstjaar Dienstjaar
1950 1951 1952
(1) (2) (3)

A. Gewone begroting :
1) Uitgaven :

gewone ................................ 55.991 61.892 66.083
voortvloeiend uit de oorlog .. 5.339 5.412 4.358

'I'otaal ......... 61.330 67.304 70.441

2) Ontvangsten :
gewone ............................. 60.553 72.205 70.164
voortvloeiend uit de oorlog .. 2.874 1.210 413

Totaal ......... 63.427 73.415 70.577

Overschot der ontvangsten ............ 2.097 6.111 136

B. Buitengewone begroting
Uitgaven (4) ..................... 12.045 18.683 19.901

(1) Werkelijke ontvangsten en uitgaven per 31 Augustus 1951.
(2) Uitgaven : begrotingseredieten, met inbegrip van de eredieten die op de

twee begrotingsbijbladen werden aangevraagd, doch exe!. de eredieten betreffende
de vorige dienstjaren.

(3) Ramingen.
(4) Exe!. de geldsaneringsverriehtingen.

De 'verzwaring van de lasten vloeit inzonderheid voort uit de
nieuwe uitgaven voor de landsverdediging en de burgerlijke veiligheid,
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alsook uit de inschrijving op de begroting van de openbare schuld van
een crediet voor de gewone aflossing van een eerste tranche der
Muntsaneringslening. Daarentegen zullen de economische toelagen
kleiner zijn dan in 1951.

De buitengewone uitgaven stegen vooral in verband met de
verhoging met 4 milliard der voor het Ministerie van Landsverdediging
voorziene eredieten. Het voorschot van l.260 millioen in 1951 ten bate
van het Steunfonds voor Werklozen uitgetrokken, valt weg in 1952,
daar al de credieten voor de dekking der werkloosheidsuitgaven
opnieuw op de gewone begroting voorkomen. Bij de berekening van
bedoelde uitgaven werd uitgegaan van een werkloosheidscijfer dat op
gemiddeld 160.000 eenheden geraamd werd.

De totale openbare schuld steeg van 248.362 millioen frank per
31 December 1950 tot 254.227 millioen één jaar later.

Verloop van de Openbare Schuld

(in millioenen franken)

Bron : Bestuur van de Thesaurie en van de Openbare Schuld

Binnenlandse schuld
Buitenlandse

Einde maand

I I
Totaal

schuld
gevestigde halflange kortlopende

1950 December ....................... 113.473 38.824 78.838 17.227 248.362

1951 Januari .......................... 113.213 39.204 77.266 17.234 246.917
Februari ........................ 112.834 39.061 77.561 17.259 246.715
Maart ............................ 112.445 39.420 76.325 18.398 2,16.588
April ............................. 112.107 39.550 76.116 18.115 245.888
Mei ............................... 111.820 38.962 77.463 17.688 245.933
Juni .............................. 111.536 38.989 77.878 17.382 245.785
Juli ............................... 111.258 38.863 76.958 16.695 243.774
Augustus ........................ 110.957 39.206 80.260 16.547 246.970
September ...................... 110.635 40.188 80.070 16.188 247.081
October .......................... 110.122 41.268 83.168 16.103 250.661
November ....................... 116.108 36.691 82.660 15.990 251.449
December ....................... 115.377 35.983 87.013 15.854 254.227

De gevestigde binnenlandse schuld verminderde ononderbroken
inde laatste tien maanden van het jaar, ten gevolge van de buitenge-
wone aflossing der Muntsaneringslening en de normale aflossingen van
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de andere langlopende leningen. Zij onderging een plotse stijging in
November wegens de uitgifte van een 4,5 pCt lening met vijftien jaar
looptijd, die 6.350 millioen opbracht. Over het geheel sloot het jaar
1951 met een netto-aangroei van de binnenlandse gevestigde schuld,
ten belope van 1.904 millioen.

Daarentegen verminderde de binnenlandse schuld op halflange
termijn met 2.84~ millioen frank, daar een aanzienlijk deel der
inschrijvingen op de langlopende lening uitgegeven in November
geschiedde door middel van schatkistcertificaten die in 1952 vervallen.

Tot in Juli was de kortlopende binnenlandse schuld kleiner dan
in December 1950. In de laatste maanden van het jaar nam zij aanmer-
kelijk toe.

De buitenlandse schuld bereikte een topcijfer bij het einde van
Maart en wel wegens de toekenning van een crediet door Zwitserland
voor de dekking van zijn overschot in de transacties met de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie tijdensde periode welke aan zijn
toetreding tot de Europese Betalingsunie voorafging. Naderhand deden
de maandelijkse aflossingen van dit crediet en een gedeeltelijke terug-
betaling van de certificaten op korte en halflange termijn in het bezit
van zekere buitenlandse bankinstellingen, die schuld beneden haar peil
van 31 December 1950 dalen.

Onder de bestanddelen van de openbare schuld zijn de schatkist-
certificaten en de overheidsfondsen in het bezit van de banken van
bijzondere betekenis, daar zij een rechtstreekse invloed op de gelds-
omloop uitoefenen.

Tijdens de eerste acht maanden handhaafde de credietverlening
van de particuliere banken aan de Schatkist zich om en nabij de
36 milliard, en overtrof in lichte mate het peil van einde 1950. Zij over-
schreed 39 milliard in October en November.
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De eredieten van de Nationale Bank aan de Staat vertoonden ruime
schommelingen : in het eerste kwartaal verminderden zij met 3,5 mil-
liard; van 31 Juli tot 31 December stegen zij met 5,5 milliard.

Bankcredieten aan de Schatkist

(in millioenen franken)

Nationale Bank Pa.rticuliere banken

Schatkist- Algemeen
Einde maand Ander

Schatkist- certificaten Overheide- tot •• l
overheide- Tot •• l en ander 'I'obaal

certificaten fondsen
papier overheide-

papier

1950 November ..... 4.255 14 4.269 29.591 6.484 36.075 40.344
December ..... 3.945 191 4.136 28.340 6.516 34.856 38.992

1951 Januari ....... 3.055 138 3.193 29.613 6.500 36.113 39.306
Februari ...... 2.380 92 2.472 29.285 6.495 35.780 38.252
Maart .......... 470 85 555 29.801 6.471 36.272 36.827
April ........... 1.274 16 1.290 30.068 6.469 36.537 37.827
Mei ............. 1.695 107 1.802 29.216 6.465 35.681 37.483
Juni. .......... 1.105 117 1.222 29.330 6.475 35.805 37.027
Juli ........... 915 111 1.026 29.060 6.779 35.839 36.865
Augustus ...... 2.900 128 3.028 29.680 6.795 36.475 39.503
September .... 2.850 99 2.949 30.979 6.905 37.884 40.833
October ........ 5.470 81 5.551 32.319 7.113 39.432 44.983
November ..... 1 3.770 49 3.819 32.206 7.024 39.230 43.049
December ..... 6.460 69 6.529 .

De betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Betalingsbalans

Unie, die reeds bij het begin van 1951 tot een evenwichtstoestand
terugkeerde, sloot vervolgens met een overschot, dat met ingang van
het derde kwartaal aanzienlijk werd.

Voor de eerste negen maanden van het afgelopen jaar lieten de
lopende transacties een overschot van Il,2 milliard tegen een tekort
van 9,4 milliard in 1950. Het verloop van de goederenbalans was de
doorslaggevende factor in die ommekeer; de andere transacties op
goederen en diensten gaven daarentegen aanleiding tot hogere netto-
uitgaven, vooral in verband met de toegenomen vrachten bij de invoer;
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aan schenkingen ontving de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
netto-transfers O.m. van de Economic Cooperation Administration en
de Mutual Defence Agency.

Betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

(in millioenen franken)

Het jaar 1950 en de eerste drie kwartalen van 1951

Eerste
1950 drie kwartalen

van 1951

A. - LOPENDE TRANSACTIES :

1) Goederentransacties (f.o.b.) :
a) Ontvangsten .
b) Uitgaven
c) Saldo .

2) Saldo van de andere transacties op goederen en diensten

3) Saldo van de schenkingen .

4) Totaal

B. - NETTO·TRANSACTIES IN KAPITAALREKENING :

1) Particuliere sector .

2) Openbare sector .

3) Totaal

C. - VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN .

D. - ALGEMEEN SALDO VAN DE BETALINGSBALANS
OVEREENSTEMMEND MET HET VERLOOP DER
DEVIEZENRESERVES VAN HET BANKWEZEN ...

W )
Deviezenvoorraden van de Nationale Bank ..aarvan .Andere deviezenvoorraden .

84.104 102.061
88.943 85.001

- 4.839 + 17.060

- 5.633 - 7.512

+ 1.061 + 1.626

- 9.411 +11.174

- 4.986 - 1.395

+ 3.825 - 2.670

- 1.161 - 4.065

- 167 - 635

De transacties in kapitaalrekening lieten in dezelfde periode een
tekort van 4,1 milliard dan wanneer dit ongunstig saldo in 1950 slechts
1,2 milliard bereikte.

- 10.739 + 6.474

De verrichtingen van de overheid vertoonden een duidelijk
deficit waartegen de vermindering van de particuliere kapitaaluitvoer
door de wijzigingen aan het régime der biljettenrekeningen niet kon
opwegen.
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Kapitaalbewegingen van de overheidssector
Eerste drie kwartalen van 1951

(in millioenen franken)

A. ONTVANGS'l'EN :

1. Crediet van 150 millioen Zwitserse frank door de Zwitserse regering aan
de Belgische regering verleend 1.715

2. Terugbetaling door het Verenigd-Koninkrijk van het saldo der lening dit
land krachtens het intra-Europese betalings- en compensatie-accoord van
1949 verstrekt 17

3. Totaal 1.732

B. Ul'rGAVEN :

1. Contractuele aflossing van de buitenlandse leningen 1.587

2. Netto-vermindering van het bedrag der in het buitenland geplaatste
schatkistcertificaten 2.815

3; Totaal 4.402

C. SALDO - 2.670

Het gezamenlijk overschot in de betalingsbalans voor de eerste
drie kwartalen bedroeg 6,5 milliard tegen een tekort van 10,7 milliard

Deviezenreserves van de Nationale Bank van België
(in millioenen franken)

Ver-
Tegoed Vor- Netto- plichtingen

Totaal Verloop
Te leveren

Goud- op het tegoeden tegenover derdering het der deviezen
Einde III nand buitenland in deviezen-

voorraad op de buitenland deviezen- en goud
(buiten

E.e.A. betalings- (buiten reserves
(8)reserves

accoorden) aceoorden aecoorden) (2)
(I)

1949 December ... 30.579(4) 1.459 2.255 7.186 1.210 40.269 + 2.144(5) 1.591

1950 December ..... 29.367 1.057 2.202 4.051 1.428 35.249 - 9.991(5) 1.287

1951 Januari. ..... 29.452 1.428 1.849 4.400 1.803 35.326 - 61 812
Februari ...... 30.188 779 1.339 5.762 1.856 36.212 + 886 721
Maart ......... 31.226 229 981 6.555 2.290 36.701 + 489 704
April ........... 30.386 353 637 7.914 2.303 36.987 + 286 765
Mei ............. 29.433 210 601 8.696 1.642 37.298 + 311 830
Juni ............ 28.996 496 471 10.767 1.267 39.463 + 2.165 729
Juli ............ 29.742 893 - 11.765 1.157 41.243 + 1.780 637
Augustus ..... 30.399 871 - 13.660 682 44.248 + 3.005 599
September .... 31.887 189 - 15.317 836 46.557 + 2.309 898
October ........ 31.029 382 - 15;406 348 46.469 - 88 1.652
November .... 30.937 538 '- 17.661 368 48.768 + 2.299 1.657
December ..... 31.771 177 -- 19.014 733 50.229 + 1.461 2.170

(1) Met inbegrip van sommige verplichtingen die voorheen als verplichtingen in betalingsaccoorden
werden beschouwd.

(2) Na uitschakeling der boekrneerwaarden voortvloeiend uit de herwaardering der goud- en
deviezenreserves.

(3) Na aftrek van de te ontvangen deviezen en goud.
(4) Excl. 4.415 millioen voortvloeiend uit de herwaardering van de goudvoorraad.
(5) Evolutie in de loop van het jaar.
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Betalingsbalans
per geografisch
gebied

Overschot
In de Europese
BetalIngsunie

in 1950. Hierdoor stegen de deviezenreserves van de Nationale Bank met
Il,2 milliard, welke aangroei ten belope van 4,7 milliard door de
beweging der andere bestanddelen van de valutareserves van het bank-
wezen tenietgedaan werd; het verloop van deze.laatste werd onder meer
beïnvloed door de toeneming der verplichtingen tegenover de Kolonie.

De fragmentarische gegevens waarover wij beschikken, wijzen er
op dat een nieuwoverschot zich in het vierde kwartaal vormde.
Voor geheel het jaar stegen de 'deviezenreserves van de Bank met
14,8 milliard.

Het overschot in het betalingsverkeer met het buitenland ontstond
vooral in de rekeningen met de lidstaten van de Europese Betalingsunie.
Het surplus in de transacties met die landen woog ruim op tegen de
tekorten die elders blijven bestaan en waarvan het voornaamste door
de betalingen in U.S.-dollars werd veroorzaakt.

De goederen- en diensttransacties en de kapitaaltransfers, welke
in doUars vereffend werden, sloten in de eerste drie kwartalen met een
tekort van zowat Il,5 milliard; voor het gehele jaar moet het deficit
ca. 16 milliard bedragen.

De financiering van dit tekort kon door de arbitrageverrichtingen
en dank zij volgende hulpbronnen verzekerd worden : netto-dollaront-
vangsten in het raam van de betalingsaccoorden (0,8 milliard);
stortingen in goud en in dollars door de Europese Betalingsunie
(11,5 milliard) ; voorwaardelijke (1,5 milliard) en niet voorwaarde-
lijke hulp (0,9 milliard) in het raam van het Marshallplan geleverd.

Van einde December 1950 tot einde December 1951 groeide de
goudvoorraad met 2,4 milliard aan.

Het overschot in de Europese Betalingsunie groeide sedert het
begin van het jaar snel aan : de surplussaldi der in 1951 geboekte
maandafrekeningen bereikten 27,7 milliard.
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Dit verloop moest uiteraard leiden tot een snelle uitputting der bij
de oprichting van de Europese Betalingsunie voorziene dekkingsmid-
delen; reeds in het eerste kwartaal werd het aanvangsdebetsaldo, dat

Stand van de Belgisch·Luxemburgse Economische Unie
in de Europese Betalingsunie

(in millioenen franken)

Netto- Financiering van het verbeterd
tekort (-) Aanwending Verbeterd netto-overschot

of van bestaande
nétto-overschot

Periode -overschot (+) middelen van de Armwending Credieten Vereffeningen
van door B.L.E.U. vnn het door in goud

de B.L.E.U. de B.L.E.U.
(3)= (1)+ (2) nnnvangsdebet- de B.L.E.U. of in U.S.·S

(a) (1) (2) saldo verleend door de E.B. U.

1950 2de semes ter . - 401 + 791 + 390 + 390 -

1951 1ste kwartaal + 3.681 - + 3.681 +1.812 + 1.869 -
2de » + 5.186 - + 5.186 - + 3.458 + 1.728
3de » + 9.310 - + 9.310 - 733(b) + 5.022 + 5.021
4de » + 9.573 -- + 9.573 - + 4.853 + 4.720

'I'otaal 1951 ......... +27.750 - +27.750 +1.079 I +15.202 +11.469

1950·1951 'I'otaal .. +27.349 + 791 +28.140 +1.469 I
+15.202 +11.469

(a) Geboekte overschotten in elke periode.
(b) Verbetering van het aanvangsdebetsaldo.

aan de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie was toegewezen,
opgebruikt en de eerste tranche groot 3,6 milliard van het toegewezen
quotum van 18 milliard aangesproken; in het tweede kwartaal werd
de tweede tranche eveneens aangesproken, zodat de afrekening der
boekoverschotten voor de helft in goud of in U.S.-dollars geschiedde;
de verrichtingen voor de maand Augustus brachten het cumulatieve
overschot boven het bedrag van het quotum.

Verschillende schikkingen werden in de loop van het jaar getroffen
om die overschotten te beperken.

Van het eerste halfjaar af werd de doorvoer terug aan vergunning
onderworpen en verboden in al de gevallen waarin hij leidde tot een
dollaruitgave welke door een ontvangst in Europese valuta's gecom-
penseerd werd.

Bij het einde van de maand Augustus werd de vrije kapitaaluitvoer
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naar de deelnemende landen van de Europese Betalingsunie, behalve
Zwitserland, Portugal en Duitsland hersteld.

In September werd het stelsel ingevoerd waarbij 5 pCt van de
opbrengst van de uitvoer naar de landen-leden gedurende zes maanden
geblokkeerd werd; beperkingen werden gelegd op de in dollars betaal-
bare invoer.

In October werd het toezicht op de vereffeningen tussen de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en haar partners in de
Europese Betalingsunie verscherpt.

Bij die maatregelen verleende de Bank haar medewerking : zij
bevorderde de gewenste verschuivingen in de buitenlandse handel
door verschillende wijzigingen aan de voorwaarden op het visum der
accepten betreffende de handel met het buitenland : in de loop van het
derde kwartaal verlengde zij de maximum-vervaltermijnen voor de
wissels getrokken met het oog op de dekking van de invoer uit de
deelnemende landen van de Europese Betalingsunie ; zij breidde haar
visum uit tot de accepten betreffende de invoer van halffabrikaten en
zelfs fabrikaten door bovengenoemde landen geleverd. Daarentegen
was zij strenger bij de verlening van haar visum op accepten betref-
fende de invoer uit het dollargebied; de maximum-vervaltermijnen
voor die wissels werden verkort; tenslotte werd de aanvaarde looptijd
voor de bankaccepten, gecreëerd met het oog op de in dollars betaalbare
uitvoer, verlengd.

Over het geheel werd het geboekte cumulatieve overschot in 1951
ten belope van 1,1 milliard gedekt door aanwending van het aanvangs-
debetsaldo der Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, ten belope
van Il,5 milliard door goud- en U.S.-dollarstortingen en ten bedrage
van 15,2 milliard door credietverlening waarbij een gedeelte van deze
laatste (5,1 milliard) zijn tegenwaarde heeft hetzij in de opbrengst van
de gedeeltelijke blokkering der opbrengsten van de uitvoer (1,1 mil-
liard), hetzij in de vorming van reserves door de Schatkist (4,0 mil-
liard) .
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De aanwending van het aanvangsdebetsaldo in de Europese
Betalingsunie en de vorming van aanzienlijke vorderingen op die
instelling kwamen tot uitdrukking in een aangroei der netto-tegoeden

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

Bilaterale vorderingen Bilaterale Vorde· Ver·
Bilaterale ringen plichtingen Netto-

I
ver-

Per einde maand in buiten- plichtingen netto- op tegenover tegoeden
landse

in Belgich€ de EoB.U. de E.B.U.
franken (1) tegoeden totaal

valuta's I (2) (2)

1949 December ..... 6.129 2.350 1.293 7.186 - - 7.186

1950 December ..... 5.879 1.148 1.164 5.863 - 1.812 4.051

1951 Januari' ........ 5.331 1.210 1.029 5.512 - 1.112 4.400
Februari ...... 5.455 1.279 1.183 5.551 211 - 5.762
Maart .......... 5.041 1.151 1.506 4.686 1.869 - 6.555
April ........... 5.562 1.115 1.B25 4.852 3.062 - 7.914
Mei ............. 5.183 1.033 1.892 4.324 4.372 - 8.696
Juni ............ 6.352 1.065 1.977 5.440 5.327 - 10.767
Juli ............. 5.511 1.085 2.201 4.395 7.370 - 11.765
Augustus ..... 5.709 1.112 1.935 4.886 .8.774 - 13.660
September .... 5.782 1.049 1.863 4.968 10.349 - 15.317
October ........ 6.159 1.165 3.987 3.337 12.069 - 15.406
November .... 5.720 1.312 1.836 5.196 12.465 - 17.661
December ..... 4.432 1.144 1.764 3.812 15.202 19.014

(1) Met ingang van December 1950 werden verschillende verplichtingen in Belgische franken tegen-
over het buitenland niet meer als verplichtingen in betalingsaccoorden beschouwd.

(2) Bedragen geboekt bij het einde van iedere maand.

van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in betalingsaccoorden;
de bilaterale vorderingen en schulden, geboekt in het raam van die
overeenkomsten, ondergingen van het ene jaar op het andere weinig
of geen wijzigingen: de invloed van de aflossing der geconsolideerde
posities (2,2 milliard in 1951) werd tenietgedaan door andere factoren,
met name de boeking in betalingsaccoorden van de netto-voorschotten
toegestaan in de loop van de maand tot het ogenblik van de verrekening.

De door het gehele bankwezen verleende eredieten hadden
per einde 1950 nagenoeg 36 milliard bereikt, na in zes maanden met
ca. 7 milliard te zijn verhoogd.

Tot einde Maart hield de stijging nog in zekere mate aan ten dele
onder invloed van vervroegde betaling van belastingen. Naderhand
gingen de aangewende eredieten verminderen.
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De terugbetalingen hielden aan tot in September : in tal van
sectoren verbeterde de kaspositie hetzij doordat de winstmarges breder
werden, hetzij doordat de ondernemingen minder snel hun voorraden

aanvulden en een
deel der tijdens de
prijsstijging aange-
legde voorraden te
gelde maakten.

Bankcredieten aan het bedrijfsleven

A. - Algemeen totaal (1)

(in millioenen franken)

Waarvan: handelspapier
Per einde maand Gezamenlijk

bedrag Bedragen
I

pet

1949 December ............. , 27.102 13.700 50,5

1950 Juni ..................... 29.046 14.880 51,2
November ... . . . ....... 34.097 19.056 55,9
December .............. 35.974 20.45E 56,9

1951 Januari ................ 35.804 20.862 58,3
Februari ............... 36.700 21.464 58,5
Maart .................. , 37.580 22.370 59,5
April .... . . . . ......... ... 36.915 21.398 58,9
Mei ...................... 36.667 20.784 56,7
Juni .... . . . . .......... . . , 36.372 20.596 56,6
Juli ...................... 35.666 19.772 55,4
Augustus .............. 34.986 19.584 56,0
September ... . . ........ 34.446 19.472 56,6
October .. . . . . . . ........ . 35.288 20.193 57,2
November ............. 36.423 20.918 57,4

Sedert October ver-
oorzaakten de maat-
regelen op de beta-
ling der leveringen
aan de landen van de
Europese Betalings-
unie een lichte toene-
ming van het beroep
op het bankcrediet;
het totaalbedrag van
dit. laatste steeg op-
meuw en wel tot

36,4 milliard per einde November: het overtrof nog met meer dan
7 milliard het cijfer van einde Juni 1950.

(1) Totaal van de drie sectoren: particulieren banken, Nationale
Bank van België en Herdiscontering- en Waarborginstituut, na aftrek
van de dubbeltellingen.

De bewegingen van de lopende eredieten betroffen vooral de
discontoverrichtingen : het t.O.V.Juni 1950 toegenomen handelspapier
vertegenwoordigde 57,4 pCt per einde November.

De discontocredieten stegen van 12 milliard per einde Juni 1950
tot 1"6,4milliard per einde Maart 1951, waarna zij tot 14,4 milliard
per einde Juli terugliepen; per einde November 1951 bereikten

-,-zij 16,3 milliard. De voorschotten schommelden binnen veel engere
grenzen en namen tot einde Juli in matige verhoudingen toe: op die
datum bereikten zij 15,3 milliard tegen 13,6 milliard per einde
Juni 1950; zij daalden opnieuw tot 15 milliard per einde November.
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De acceptverplichtingen van de banken werden door het volume
van de invoer beïnvloed, daar ongeveer de drie vierden der accepten
dienen tot financiering van deze laatste. Die verplichtingen stegen tot
Maart, waarna zij tot September terugliepen, - vooral die tegenover
het buitenland - en in de twee volgende maanden opnieuw stegen.

Bankcredieten aan het bedrijfsleven
B. - Particuliere banken

(in millioenen franken)

Disconto Voorschotten
~--~ Eind-

Per einde maand

I
Herdis-

I
Prolan I I TotaalH.ndels- Totaal g at.iea Diverse

conteerde der voor- totaalen voor-
papier wissels disconto schotten debiteuren schotten

op effecten

1949 December 7.450 8.339 I 10.789 703 12.328 13.031 23.820. .. . . . . . . .. .. . . . . .
1950 Juni ......................... 8.281 3.696 11.977 744 12.891 13.635 25.612

November ... . ... . . . . .. . .... 7.720 7.067 14.787 795 13.660 14.455 29.242
December .................. 6.845 8.543 15.388 765 13.996 14.761 30.149

1951 Januari ..................... 7.699 7.519 15.218 751 13.731 14.482 29.700
Februari ................... 8.384 7.345 15.729 727 13.953 14.680 30.409
Maart ....................... 7.584 8.781 16.365 735 13.905 14.640 31.005
April ........................ 8.022 7.512 15.534 746 14.208 14.954 30.488
Mei ...... .. ... . . . . ..... .. ... . 7.122 8.143 15.265 725 14.500 15.225 30.490
Juni .. . . .. . . . . . . . . .... .. . . .. 7.533 7.707 15.240 731 14.500 15.231 30.471
Juli .... . . . . . . . . . . .. . ... .... . . 7.355 7.025 14.380 760 14.541 15.301 29.681
Augustus ... . . ... . ..... .. ... 8.238 6.749 14.987 735 14.170 14.905 29.892
September ................. 9.799 5.368 15.167 685 13.863 14.548 29.715
October . . . ... . . .. ..... ...... 10.030 5.767 15.797 675 13.964 14.639 30.436
November .................. 10.251 6.050 16.301 718 14.266 14.984 31.285

(1) Bij de Nationale Bank van België en de parastatale instellingen. excl. de op de markt her·
disconteerde wissels.

Nagenoeg al de invoer- of uitvoeraccepten die op de Belgische
markt verhandeld worden, zijn vooraf ter visering aan de Bank voor-
gelegd : het lopende bedrag der geviseerde
accept.en st.eegverder in de eerste maanden
van 1951; het verminderde ietwat in de
daarop volgende maanden en herstelde
zich in het laatste kwartaal; per einde
November bedroeg het ca. 5,6 milliard
tegen 2,9 milliard per einde Juni 1950.

De tussenkomsten van het Herdis-
contering- en Waarborginstituut verliepen
in overeenstemming met het bedrag der
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Acceptverplichtingen
van de particuliere banken

(in millioenen franken)

Per einde maand I
1949 December ...... 4.025

1950 Juni .... .. .. ....... 4.668
November ... ..... 5.466
December . . . . . . . 6.134

1951 Maart .... ... .... 7.369
Juni .... ... ....... 7.158
September .. ..... 5.992
November ..... 7.378



lopende geviseerde bankaccepten betreffende de invoer en de uitvoer,
daar dit papier het hoofdbestanddeel der activa van die instelling vormt.

Daar de middelen die het Instituut zich op de daggeldmarkt
verschaft sedert Maart ruimer werden, kromp het herdisconto van het
Instituut bij de Bank in, althans zo uitzondering gemaakt wordt voor
de spits van Juni. Na einde November nam het herdisconto opnieuw toe.

Bankcredieten aan het bedrijfsleven
C. - Nationale Bank en Herdiscontering· en Waarborginstituut

(in millioenen franken)

Nationale Bank van België Her-
discontering-

Per einde maand Voorschotten en Waarborg-
Handelspapier

op overheids- Totaal instituut
(1)

fondsen (2)

1949 December ......... 4.006 371 4.377 3.876
1950 Juni ................. 4.646 531 5.1'77 2.623

November ......... 8.546 586 9.132 3.193
December ......... 10.930 757 11.687 3.834

1951 Januari ............ 10.367 460 10.827 3.947
Februari .......... , 10.077 556 10.633 4.412
Maart .............. 12.033 570 12.603 4.735
April ............... , 10.138 563 10.701 4.560
Mei ................. 10.493 658 11.151 4.545
Juni ................ 10.380 545 10.925 4.571
Juli ................. 9.359 593 9.952 4.433
Augustus .......... 7.855 497 8.352 4.514
September ........ 6.118 426 6.544 4.287
October ............ 6.792 456 7.248 4.449
November ......... 7.188 521 7.709 4.833
December ......... 8.890 345 9.235

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

(2) Incl. de wissels door het Herdiscontering- en Waarborginstituut bij de
Nationale Bank van België herdisconteerd.

Evenzo deden de particulière banken sedert het einde van het
eerste kwartaal een minder beroep op het herdisconto, daar hun werk-
middelen waren aangegroeid.

Het handelspapier in het bezit van de Bank ondervond de weerslag
van die bewegingen. Na een sterke stijging van Juni 1950 tot Maart

:;1951, op welke datum het 12 milliard bereikte, keerde het tot 6,1 mil-
liard per einde September terug; het herstel in het laatste kwartaal
woog lang niet op tegen de inkrimping in de vorige maanden; nochtans
was de portefeuille per einde jaar opnieuw tot 8,9 milliard gestegen.
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Minder omvangrijk waren de bewegingen in het crediet dat de
Bank door voorschotten op overheidsfondsen verstrekt.

De beschermingsmaatregelen welke bij het einde van 1950 in het
raam der credietpolitiek waren ingevoerd, werden soepeler gemaakt,
zodra de onevenwichtigheden op de binnenlandse markten verzachtten.

Op 5 Juli 1951 verlaagde de Nationale Bank haar tarieven met
0,25 pCt, waarbij de discontovoet tot 3,5 pCt teruggebracht werd voor
de bij een bank gedomicilieerde, geaccepteerde wissels en voor de bank-
accepten betreffende de invoer of de uitvoer.

Op 13 September werd de officiële discontorente tot 3,25 pCt
verminderd, daar de bedrijvigheid van zekere verbruiksgoederenindus-
trieën door de prijsdaling was verzwakt. De Bank gaf aldus blijk van
haar inzicht de sectoren welke een moeilijke periode doormaken, bij
te staan.

De voorschotten welke de Bank door
discontering van kasbons en promessen
verstrekt aan de instellingen waarvan de
verbintenissen door de Staat gewaarborgd
ZIJIl, daalden ononderbroken tot einde
November. Vooral het ruimer aanbod van
callgeld buiten verrekening stelde die
instellingen in staat, met ingang van
Januari aan de Bank terug te betalen. Van
einde Januari tot einde November daalden
de voorschotten uit dien hoofde van 4,5
tot 0,7 milliard; zij namen ietwat toe bij
de jaarultimo.

eredieten
van de Nationale Bank

aan de parastatale instellingen
(in millioenen franken)

Einde maand

1949 December 3.064
1950 Juni 3.356

November 3.623
December 4.530

1951 Januari 4.506
Februari 3.299
Maart 2.130
April 2.657
Mei 1.801
Juni 2.161
Juli 2.986
Augustus 1.116
September 1.239
October 1.606
November 671
December 1.824

Credietverlening
aan de parastatale
instellingen

Het aanbod op de callgeldmarkt in de Verrekenkamer is hoofdza- Daggeldmarkt

kelijk gevormd uit de aanbrengsten van de banken; zij schommelden
al naar gelang de kaspositie van deze laatste. Hun fundamentale tendens
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was opwaarts gericht; dit was zeer duidelijk merkbaar m het derde
kwartaal.

Het Herdiscontering- en Waarborginstituut blijft de voornaamste
afnemer van het in verrekening aangeboden daggeld.

Daggeldmarkt
(in millioenen franken)

Totaal der gelden uitgeleend Ontleende geldendoor ne
Totaal

Daggemiddelden door andere parastatale
der kapitalen niet door financiële instellingenverrekenende

van elke periode « on call » verrekenende het H.W.I.
instellingen waarvan

instellingen en diversen Totasl aanvoer
van de markt

(1) + (2) (1) + (3) (2) - (8) (1) (2) (3) (a)

1950 .. ....... ..... 4.160 2.424 1.736 2.323 1.837 101

1951 . ........ 5.384 2.806 2.578 2.788 2.596 18

1951 Januari ....... 3.956 2.590 1.366 2.585 1.371 5
Februari ...... 4.547 2.562 1.985 2.560 1.987 2
Maart .......... 5.041 2.917 2.124 2.893 2.148 24
April ........... 4.037 2.449 1.588 2.432 1.605 17
Mei ............. 5.382 2.762 2.620 2.746 2.636 17
Juni .... .... 5.566 2.732 2.834 2.729 2.837 4
Juli .... 4.550 2.374 2.176 2.356 2.194 18
Augustus ... 5.755 2.832 2.923 2.821 2.934 12
September . .. 6.353 2.955 3.398 2.923 3.430 32
October ..... 5.629 2.966 2.663 2.932 2.697 34
November ..... 7.297 3.671 3.626 3.679 3.618 41
December .... 6.580 2.870 3.710 2.849 3.731 .21

(a) Door tussenkomst van het Herdiscontering- en Waarborginstituut, dat al de in verrekening
beschikbare gelden verzamelt.

Nog meer afgetekend was de toeneming van de middelen op de
markt buiten verrekening; het aanbod had er de bijzonder nadelige
invloed van de spanningen in het tweede halfjaar van 1950 onder-
vonden. In de maanden dat de Rijksdienst voor Maatschappelijke
Zekerheid de bijdragen van de verzekeringsplichtigen aanhoudt, ver-
sterken die gelden het aanbod van callgeld buiten verrekening; door-
eengenomen overtroffen zij niet het peil van 1950.

Het grootste deel der middelen van die markt kwam aan het
Rentenfonds ten goede.

De rentevoet voor het daggeld bleef gedurende het gehele Jaar
1951 op beide markten onveranderd op 1,25 pCt vastgesteld.
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De spanning die op de kapitaalmarkt in de laatste maanden van Kapitaalmarkt

1950 merkbaar werd, duurde voort in het begin van 1951. Tekenen
van ontspanning traden bij het einde van het eerste kwartaal te voor-
schijn en bevestigden zich in het tweede halfjaar.

In het eerste kwartaal vormden zich weirug nieuwe spaargelden
bij de Algemene Spaarkas : het overschot der inleggingen op de
opvragingen bedroeg slechts 271 millioen tegen 1.207 millioen voor
de overeenstemmende periode van
1950; de verrichtingen in het tweede
kwartaal, .beïnvloed als ze waren
door ongunstige seizoenfactoren, lie-
ten een tekort : per einde Juni lag
het cijfer der inlagen dicht bij dat
van einde December 1950. Met
ingang van Juli vormden zich over-
schotten, doch ze bleven beperkt :
het maandgemiddelde der in het
tweede halfjaar van 1951 geaccumu-
leerde spaargelden bedroeg 139 mil-
lioen; het lag verder beneden het
gemiddeld peil van elk der jaren
1947 tot 1949.

Algemene Spaarkas
Inlagen op de particuliere spaarboekjes

(in millioenen franken)

Overschot I S.ldi
van de van de

Periode stortingen deposito's
op de per einde

terugbetalingen I periode

1950 December - \) 32.765

1951 Januari ... 331 33.096
Februari .. - 99 32997
Maart ..... 40(1 ) 33.037
April ....... -181 32.856
Mei ........ 9 32.865
Juni ....... , - 5 32.870
Juli ........ 199 33.069
Augustus 170 33.239
Eeptembet 134 33.373
October 168 33.541
November 123· 33.664
December 107 (2) 33.771 (2)

(1) Bevat de dotatie voor de krijgs-
gevangenen.

(2) Exc!. de gekapitaliseerde rente doch inc!.
6,6 millioen rente op geblokkeerde gelden.

De noteringen der verschillende vast renderende effecten gingen
in het eerstehalfjaar verder achteruit. De daling was het meest merk-
baar in Januari en Februari. Achteraf verzwakte zij.

De notering van de 4 pCt Geünificeerde Schuld viel van 89 begin
Januari tot 86,50 begin Maart en tot 85,60 begin Juli; de gemiddelde
notering van de leningen der ondergeschikte besturen bedroeg op
dezelfde data 92,91, 87,97 en 86,55. In Januari daarentegen herstelden
zich de koersen van de obligatiën der vennootschappen in lichte mate.
Zij schommelden naderhand in neerwaartse richting en bij het begin
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van Juli lagen ZIJ opnieuw beneden het peil van einde 1950 :
de notering der 4 pCt obligatiën daalde van 88, Il begin Januari tot
87,48 begin Juli.

De vastere marktstemming bevestigde zich in het tweede halfjaar
en had een stijging der noteringen ten gevolge. Zo noteerde de 4 pCt
Geünificeerde Schuld 87 per einde October; de leninguitgifte in
November veroorzaakte slechts een lichte en kortstondige teruggang;

bij het begin yan het jaar
1952 lag de koers op
87,05. De leningen der
ondergeschikte besturen
gmgen opmeuw stijgen
tot 86,82 bij het begin
van September en tot
87,05 bij het begin van
Januari van hel volgende
laar. Minder merkbaar
was de verbetering bij de
vennootschapsobligatiën.

Verloop van de markt
der niet vast renderende waarden

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

Periode

Algemeen
indexcijfer

van de
noteringen
ter Beurse

te Brussel en
te Antwerpen
bij het begin
der maand

(Baslsbijdvnk :
1036·1938=100)

Verloop van de
verrichtingen

ter Beurze
te Brussel.
Kepitelen

verhandeld
in de loop
der maand

(in millioenen
franken)

De beursomzetten
ontwikkelden zich ver-
der; het bedrag der ver-
handelde kapitalen daalde

iets na Februari, doch na de seizoenverzwakking namen de transacties
een sedert de oorlog ongewone omvang aan : in October bereikten zij
een topcijfer met 2.981 millioen.

1949 Maandgemiddelde ..
1950
1951
1951 Januari ..

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

153
174

185
196
197
201
204
200
197
205
214
223
230
234

1.644
1.771
1.531
1.519
1.436
1.0'71
1.137
1.507
UJ80
2.981
1.870
2.211

677
975

De stijging van het algemeen indexcijfer der noteringen van de
niet vast renderende waarden getuigt van de belangstelling voor die
effecten in de huidige conjunctuur. Behalve een tijdelijk gedrukte
stemming in Juni en Juli steeg het gemiddeld peil der noteringen het
gehele jaar door; in het tweede halfjaar gingen de noteringen krachtig
opwaarts. De effecten der ondernemingen van de zware nijverheid -,

- 34-



steenkolenmijnen, staalnijverheid, de nijverheid der non ferro-metalen,
de electrische bedrijven, de chemische bedrijven - stegen nagenoeg
aanhoudend. Ook de koloniale waarden trokken de aandacht.

De noteringen der textielwaarden ondergingen in het tweede
halfjaar de nadelige invloed van de zwakkere bedrijvigheid in de meeste
takken van die nijverheid. De aandelen van de glasfabrieken kenden
een zelfde verloop.

Bij het begin van 1952 waren de koersen t.o.v, vóór de oorlog
het sterkst in de hierna volgende groepen gestegen : koloniale onder-
nemingen,. non ferro-metalen, steenkolenmijnen, bouwnijverheid,
textielnijverheid, metaalnijverheid, banken en chemische producten.
Hun voorlopig indexcijfer, berekend op de basisperiode 1936-1938 -
100, bedroeg resp. 501, 353, 269, 223~ 222, 221, 219 en 208.

Andere groepen bereikten niet het peil van vóór de oorlog; dit
is het geval met. de spiegelglasfabrieken en de vervoerondernemingen.

De emissies van de over-
heid en de openbare instellingen
op de kapitaalmarkt waren
belangrijker dan in 1950. Het
bruto-bedrag dier leningen be-
droeg 10,8 milliard tegen 9,5
milliard in 1950. De stijging
houdt hoofdzakelijk verband
met de uitgifte van de 4,5 pCt
lening door de Staat in Novem-
ber, die bruto 6.350 millioen
opbracht. Tot dan toen was de
stemming op de kapitaalmarkt
weinig gunstig voor de onder-
brenging van nieuwe leningen.

Netto-kapitaalui tgiften
door de vennootschappen

Bron: Nationaal Instituut voor 1e Statistiek

Bedragen
Periode in millioenen

franken

l(l36-1938 Maandgemiddelde 1 73

1949 » 304

1950 » 262
V 425

233
l.293

417
773
586
278
236
208
253

V 237
V 204

Onder de voornaamste andere operatiën, zij vermeld : twee lenin-
gen van 1 milliard, de ene in April door de Regie van Telegraaf en

1951 (elf maanden)

1951 J anuari ..
Februari .
Maart .
April .
Mei ..
Juni ..
Juli .
Augustus ..

6~t~~:·ber .: :: .:': :.:':': :: J
November :
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Telefoon, de andere in Juni door de Nationale Maatschappij voor
Waterbedeling, en tenslotte de leningen door de Compagnie Inter-
communale bruxelloise des Eaux (500 millioen), de Stad Antwerpen
(500 en 600 millioen), de Stad Luik (400 millioen) en de Provincie
Luik (250 millioen) .

De uitgiften van aandelen en obligatiën door de nijverheùls- en
handelsondernemingen, die vorig jaar zeer beperkt waren, herstelden
zich in 1951; zelfs zo afgezien wordt van de lening groot 1 milliard
door de Nationale Maatschappij voor Krediet. aan de Nijverheid in
Februari, bereikte het maandgemiddelde van de opbrengst aan verse
geldmiddelen door die uitgiften, 334 millioen voor de eerste elf
maanden van 1951 tegen 262 millioen voor het jaar 1950.
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ECONOMISCHE EVOLUTIE

Het economisch getij in België gedurende het jaar 1951 kenmerkte
zich door een tweevoudige beweging waarvan het keerpunt bij het
einde van het eerste kwartaal gelegen is.

In die periode handhaafden zich nog de tendenties welke op het
einde van het vorige jaar aan het licht traden. De meest belangrijke
onder hen was de vaste binnenlandse en buitenlandse vraag naar alle
goederen. Oorzaak van de spanning op de markten was niet de verwe-
zenlijking van de bewapeningsprogramma 's, die zich toen nog in haar
beginstadium bevond, doch vooral de psychologische weerslag van de
vrees voor een algemene wereldbrand, het vooruitzicht van schaarste-
verschijnselen alsook beperkingsmaatregelen en prijsstijgingen die
uiteraard met de bewapeningseconomie gepaard g~an.

Bij het einde van het eerste kwartaal en in de loop van het tweede
tekende zich een kentering op de wereldmarkten af. De vraag nam
meer normale verhoudingen aan en bracht een ontspanning teweeg,
die tot uitdrukking kwam in de prijsdaling van al die goederen die
niet rechtstreeks voor de herwapening dienen. Daarentegen bleven de
noteringen van de meeste metalen - behalve tin - en van zekere
chemische producten vast.

In de Belgische volkshuishouding werd dan ook een tweevoudige
stroming merkbaar : enerzijds een opbloei van de zware nijverheid en
anderzijds een teruggang van de bedrijvigheid der voortbrengers van
duurzame verbruiksgoederen, waaronder vooral de textielnijverheid.
Die bewegingen beïnvloedden niet alleen het peil van de productie en
de werkgelegenheid, doch ook de prijzen en het buitenlands handels-
verkeer, die een uiteenlopende evolutie vertoonden al naar gelang het.
ging om goederen die al dan niet voor de herbewapening dienen.
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Steenkool-
nijverheid

De opbloei van de zware nijverheid bracht de steenkoolwinning
op het hoogste peil dat sedert de oorlog bereikt werd. De seizoenterug-
gang in het midden van 1951 was minder sterk dan in de vorige jaren.
De voorraden op de mijnterreinen daalden reeds bij het begin van de
oorlog in Korea; sinds Mei waren ze practisch opgebruikt en bewogen
om en nabij de 200.000 ton; zij vertegenwoordigden sedert September
nog enkel de productie van twee dagen extractie en waren hoofdzakelijk
samengesteld uit steenkool van lagere kwaliteit.

De invoer werd dan ook t.o.v. 1950 uitgebreid; de uitvoer werd
van overheidswege beperkt.

De steenkolenmijnen streefden er III de eerste plaats na hun
productie op te voeren en wel tot 105.000 ton per dag en zelfs tot
110.000 ton, welke hoeveelheid gedurende enkele dagen bereikt werd.

De uitvoering van dit programma vergde een groter aantal
arbeidskrachten. De Regering verleende toelating tot aanwerving van
Italiaanse arbeiders totdat het effectief 160.000 eenheden zal bereiken.
Het aantal ingeschreven, boven- en ondergrondse arbeiders samen,
overtrof per einde maand aanhoudend 153.000 eenheden, doch het
bereikte niet de voorziene getalsterkte.

De tewerkstelling van een gedeeltelijk onervaren arbeidersper-
soneel hinderde de vooruitgang van de productiviteit. De laagste
gemiddelde dagproductiviteit bedroeg 716 kg per einde December de
hoogste 750 kg in Juni.

De verhoging van de productiviteit kan op lange termijn slechts
verwezenlijkt worden door een verdere mechanisatie van de onder-
grondse arbeid en de aanwending van een nieuwe bedrijfstechniek,
die aan de eigen voorwaarden van de Belgische steenkoollagen
beantwoordt.

Evenals de andere noteringen in de zware nijverheid bleven de
steenkoolprijzen boven hun peil van 1950.
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In de cokesfabrieken was de toestand uitstekend. De markt
kenmerkte zich bij voortduring door een zeer drukke vraag. In de loop

steenkoolproductie

Bron; Algemene Directie van Mijnwezen

r

Gemiddelde maandproductie
Gemiddelde

I I
productie

Periode Het Rijk Zulderbekken Kempisch bekken per werkbare dag

(in duizenden tonnen)

1936-1938 Maandgemiddelde ... 2,425 1.884 541 95,9

1950 » ... 2.275 1.598 677 90,2
~;t

1951 » (voorl.) 2,472 1.700 772 97.9

1951 Jannari .. .......... . .. ... . . ...... 2.501 1.719 782 96,2
Februari ........................ 2.117 1.388 729 88,2
Maart ............................ 2.635 1.817 S18 101,3
April ................. .. . . . . . . . ... 2.569 1.774 795 102,8
Mei ............................... 2,494 1.739 755 103,9
Juni .............................. 2.598 1.809 789 99,9
Juli ............................... 2.111 1.401 710 84,4
Augustus ........................ 2,407 1.662 745 92,6
September (voorl.) .......... 2,410 1.679 731 96,4
October (vool'I.) .............. 2.730 1.901 829 101,1
November (voorl.) . . . . . . . . ... 2.635 1.815 820 105,4
December (voorl.) ......... 2,458 1.697 761 102,4

van het vierde kwartaal vcrwerkten de cokesfabrieken Amerikaanse
fijne cokeskolen voor rekening van Frankrijk en Zwitserland.
Noorwegen ontving cokes in ruil van ijzermangaan, alsook Finland, in
ruil van mijnhout.

Sinds het midden van 1950 gmgen de VrIJe cokesprijzen snel
stijgen; zij streefden de Franse prijzen voorbij, die zij vijftien maanden
vroeger hadden ingehaald.

De hoge industriële bedrijvigheid die het gehele jaar door, heerste, Electriciteit

deed de voortbrenging en het verbruik van electrische energie met
ca. 10 pCt t.o.v. 1950 stijgen. De inbedrijfneming van een vermogen
van 100.000 kWh in de centrale van Les Awirs, alsook de moderuisering
der bestaande centrales, vergemakkelijkte de taak van de voortbrengers.
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Gas De daling van de productie der gasfabrieken duurde in 1951 voort
ten gunste van de cokesfabrieken die hun leveringen verhoogden.
De totalegashoeveelheid aan de verbruikers afgeleverd overtrof die
van het voorgaande jaar met ongeveer 15 pCt; de vermeerdering stemt
overeen met die van het industrieel verbruik.

Hoogoven·
bedrijven

De hoogovenbedrijven streefden bestendig naar een maximale
benuttiging van hun productievermogen. In October bereikte de voort-
brenging een nimmer tevoren bereikt peil. De wederuitrusting die
deze nijverheid sedert vijf jaar heeft doorgevoerd, maakt het mogelijk
zonder moeite een zeer dringende vraag te bevredigen : tegenover
1948, het beste naoorlogsjaar tot 1950, vermeerderde de gezamenlijke
afzet met meer dan 25 pCt.

Zo snel nam de productie toe en zo zeer werden de traditionele
bevoorradingsbronnen uit alle richtingen aangesproken dat ze niet
steeds het tempo konden bijhouden. Dank zij de snelle herneming van
de mijnproductie in het Groothertogdom Luxemburg kon die toestand
evenwel deels verholpen worden. Aankopen in Noord-Afrika en in
Latijns-Amerika leverden een zij het ook geringe bijdrage. Het verbruik
van ijzerschroot nam dan ook zodanig toe, dat de prijzen snelomhoog
gedreven werden. In October bereikten de noteringen die van pas
gegoten ruwijzer. De Duitse leveringen die door die noteringen aange-
trokken werden, vermochten niet de vastheid der prijzen bij het einde
van het jaar te ondermijnen.

De gezamenlijke Belgische staalverbruikers werden slechts met
ingang van het tweede kwartaal door de stijgende eonjunctuur
begunstigd; sommige sectoren, zoals de draadtrekkerij en de plaatbe-
werking, zagen evenwel reeds sedert het jaarbegin de bestellingen sterk
aangroeien.

De prijs van het handelsstaal was in November 1950 tot
3.750 frank de ton teruggebracht geworden. Het verloop van de grond-
stoffenprijzen en van de Belgische en buitenlandse vraag hadden tot
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gevolg dat het staal voor de binnenlandse markt meer en meer geleverd
werd tegen de marktvoorwaarden op de dag der levering. Een nieuwe
overeenkomst tussen de hoogovenbedrijven en de verbruikers op
12 Mei bracht de prijs van het handelsstaal van 3.750 frank op
4.200 frank de ton; tegelijkertijd werd het contingent van de leveringen
aan de binnenlandse markt in beginsel met een 40.000 ton verhoogd.

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

Periode

Ruwijzer

I Ruwstaal

I
Afgewerkt

staal

(in duizenden tonnen)

261 253 198
308 311 246
402 416 324

379 400 317
368 383 306
411 423 330
407 422 334
404 410 316
407 433 341
389 390 278
413 429 328
406 404 321
429 460 365
413 426 327

1936-1938 Maandgemiddelde ....
1950 »
1951 » (voorl.)

(eerste 11 maand.)
1951 Januari .

Februari .
Maart .
April .
Mei .
Juni .
Juli .
Augustus .
September .
October .
November (voorl.) .

Op de buitenlandse markt wijzigde de toestand zich sneller. Het
handelsstaal dat in Januari 6.250 frank de ton fob Antwerpen noteerde,
werd begin Juni tegen 7.000 frank verhandeld. Na een korte weifeling,
ten gevolge van een ononderbroken stijging gedurende negen maanden,
gingen de prijzen op het peil van Juni vastliggen en nog slechts lichte
wijzigingen vertonen. Sedert het jaarbegin, doch wellicht minder
sterk gedurende het tweede halfjaar, werden de Belgische ijzer- en
staalproducten door de buitenlandse vraag gezocht, omdat de leverings-
termijnen korter zijn. De lichte nadelige afwijking van de Belgische
prijzen tegenover de buitenlandse werkte demededinging niet in de
hand. De vastheid van de metaalprijzen kon zelfs niet aan het wankelen
gebracht worden door het verschijnen in Europa en in de Verenigde
Staten van Japanse offertes tegen noteringen die afgetekend beneden
die van de Europese voortbrengers lagen.
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Metaalverwerkende
nijverheid

De uitvoer bereikte zowel naar hoevelheid als naar waarde
ongeëvenaarde cijfers. Bij de aankopen der traditionele Europese
cliënten met Nederland aan de spits voegden zich de bestellingen van
de grote lidstaten van het sterlinggebied. Onder de overzeese landen
voerde Belgisch-Congo stijgende hoeveelheden in, evenals Argentinië,
wiens aankopen sederthet tweede kwartaal menigvuldiger werden.
Tenslotte namen de Verenigde Staten een ruime plaats in onder onze
afzetgebieden; sedert het derde kwartaal werden trouwens pogingen
ondernomen om onze afzet in Noord-Amerika uit te breiden.

De bedrijvigheid in de metaalverwerkende nijverheid herstelde
zich trapsgewijze sedert het einde van 1950. Hoewel de buitenlandse
vraag, na een zeer goed eerste kwartaal, achteraf terugliep, viel
daarentegen een zodanige heropleving van de binnenlandse vraag waar
te nemen, dat de totale afzet op het einde van het jaar licht boven die
van de eerste maanden van het jaar lag.

Metaalverwerkende nijverheid
(zonder aftrek van ondernemingen)

Bron : Fubr imétul

Ingeschreven Gezamenlijke afzet Uitvoer Afzet op de
bestellingen binnenlandse markt

Periode
Mil lioenen Millioenen I Duizenden Mil lioenen I Duizenden Millioenen -I Duizenden

franken franken tonnen franken tonnen franken tonnen

.. I

I
1950 Maandgemiddelde ... 2.879 2.905 131 996 48 Ul09 83
1951 » 4.325 3.791 157 1.573 66 2.218 91

(eerste 11 maanden)

1951 Januari .... ..... ........ 3.992 3.110 151 1.220 G6 1.890 85
Februari ............... 4.653 3.410 148 1.199 58 2.211 90
Maart ................... 4.875 3.862 164 1.599 71 2.263 93
April .................... 4.588 3.700 167 1.501 75 2.199 92
Mei ...................... 3.614 3.766 157 1.634 66 2.132 91
.Juni ... . . . . . . . . .......... 4.090 4.259 167 1.921 74 2.3H8 93
Juli . . . .. ... . . . .. ........ . 3.972 3.401 141 1.460 62 1.941 79
Augustus . . . . . ..... .. ... 4.149 3.840 151 1.610 62 2.230 89
September ............. 4.210 H.941 162 1.597 61 2.344 101
October ................. 5.176 4.267 166 1.780 67 2.487 99
November .............. 4.256 4.149 152 1.786 65 2.363 87

De sectoren draadtrekkerij, plaatbewerking en textielmachines
werden tot omstreeks het. einde van 1951 door een levendige buiten-
lsndse vraag bevoordeligd. In de sector der electrische eenstructic ging
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het tempo der bestellingen nog steeds onverzwakt voort. De scheeps-
werven leverden petroleumschepen evenals de grootste paketboot die
tot dusverre in België gehouwd werd; de kleine werven, die vooral
voor de binnenlandse markt werken, namen geen deel aan die hoog-
conjunctuur.

De uitvoering der herwapeningsprogramma 's beïnvloedde de
metaalverwerkende nijverheid op tweeërlei wijze. De bestellingen van
het Ministerie van Landsverdediging namen uithreiding op het ogenblik
zelf waarop de uitvoer verminderde; zij begunstigden o.m. de bedrij-
vigheid van de nationale automobielnijverheid. Wegens de hoogdrin-
gendheid van zijn behoeften, heeft het buitenland, waaronder de
Verenigde Staten, bestellingen van uitzonderlijke aard geplaatst.

In sommige overzeese landen, waaronder het Indische schierei-
land, breidden de afzetgebieden zich uit. De Zuidafrikaanse Unie en
Australië deden zulke belangrijke aankopen dat de verzendingen naar
het sterlinggebied in 1951 de leveringen aan Nederland, onze voor-
naamste cliënt, zullen evenaren. De zeer levendige uitvoerhandel naar
Belgisch-Congo werd door de vervoercrisis daar te la~de gehinderd.
De bestellingen van Latijns-Amerika, excl. Brazilië, liepen terug.

Afgezien van de vervaardiging van spoorwegmaterieel -- waarin
tijdens het derde kwartaal door de bestellingen van de Nationale
Maatschappij van Belgische Spoorwegen verbetering gebracht werd -
en van de productie der vormstaal- en ijzergieterijen -- die gehinderd
werd door de hoge schrootprijzen - slaagde de buitenlandse mede-
dinging er, hij gelijke hoedanigheid, niet in de Belgische voortbrengers
hun voornaamste troef, de korte leveringstermijnen, te ontnemen. Deze
konden gehandhaafd worden, dank zij de bedrijvigheid van de ijzer- en
staalnijverheid en dereserves aan werkkrachten, diehet mogelijk
maakten de personeelbezetting sedert het jaarbegin met 12_000 arbei-
ders te vermeerderen.
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Nijverheid der
non-ferro metalen

De voortbrenging van ruwkoper overtrof het vóóroorlogspeil ;
hetzelfde kan niet gezegd van de zink- en loodproductie wegens de
ontoereikende ertsvoorziening. De nijverbeid legt trouwens over het
algemeen een zekere aarzeling aan de dag om het productiepotentieel
opnieuw op zijn vóóroorlogs peil te brengen, daar ze in de structuur
der huidige internationale mededinging niet de zekerheid vindt dat
nieuwe investeringen winstgevend zullen zijn.

Hoewel bet buitenland vooral ruw metaal vroeg, was de productie
van halffabrikaten toch belangrijk.

Voortbrenging van de voornaamste non-ferro metalen
(tonnen)

Bron: Secrebariaat der Induslrie van de non-ferro metalen

Ruwe producten Half·
Periode

I I I
fabrikaten

(Maandgemiddelde ) Koper Lood Zink Tin (Ionnen)

1938 ..................................... 10.925 8.517 19.100 783 12.017 (1)

1950 ...................................... 11.437 5.174 14.777 864 13.060

1951 18to kwartaal .................. 12.017 5.123 io.eie 860 16.473
2de kwartaal ................... 11.868 5.640 17.071 867 16.752
3de kwartaal ................... 11.579 6.865 16.251 968 15.855

(1) Excl. aluminium en diversen.

Tal van toezichtsmaatregelen betreffende de buitenlandse handel
en het burgerlijk verbruik van non-ferro metalen werden overal ter
wereld getroffen. Officiële prijzen werden vastgesteld met het doel de
zeer scherpe stijging tijdens het, derde kwartaal van 1950 te bestrijden.
De enige maatregelen van die aard die hier te lande in het raam der
internationale beslissingen getroffen werden, voorzagen de beperking
van het koperverbruik in de vervaardiging van een zeker aantal arti-
kelen van ondergeschikt belang, alsmede van zekere uitvoer van
non-ferroschroot.

Internationale goederencommissies, opgericht door toedoen van
de Internationale Grondstoffenconferentie, traden in October 1951 in
werking, ten einde de voorzieningsmoeilijkheden .en de ongeregelde
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prijsstijgingen te verzachten. België is lid van elk dier comité 's, met
uitzondering van dat. voor tungsteen en molybdeen.

Onder de druk van de economische behoeften III de Verenigde
Staten heeft het. Amerikaans bestuur in Mei de koperprijs en in October
de zink- en loodprijs verhoogd. De afwijkingen tussen die prijzen en
de noteringen op de parallele markt voor de eerste twee metalen, bleven
niettemin aanzienlijk. De bekendgemaakte Belgische prijzen bleven
nagenoeg op het peil der Amerikaanse.

Naar hoeveelheid overtrof de uitvoer III geringe mate die van
1950, doch naar waarde bedroeg de vooruitgang 25 pCt. Onze cliënten
bleven zoals voorheen vooralonze onmiddellijke nabuurlanden.

De voortbrenging van stikstofmeststoffen overtrof merkelijk die
van het jaar tevoren, spijt de wereldschaarste aan zwavel en de moeilijk-
heden die de fabrikanten van zwavelzuur uit dien hoofde ontmoetten.
België bevindt zich in dat opzicht in een bevoorrechte positie, want hij
brengt een belangrijk gedeelte van zijn zwavelzuur uit pyriet voort.
Het vermogen om zwavelzuur met dit procédé voort te, brengen werd
in de loop van het jaar nog uitgebreid.

Door de heropleving van de bedrijvigheid in de cokesfabrieken en
de hoogovenbedrijven stegen de voorraden chemische bijproducten
van die bedrijven. Nochtans heerste er in sommige maanden van
1951 een vrij nijpende schaarste aan Thomasslakken, daar deze laatste
in grote hoeveelheden in de hoogovenbedrijven werden aangewend in
de plaats van natuurfosfaten, die moeilijk in het buitenland verkrijgbaar
waren.

De productie van verbruiksgoederen lag in de eerste maanden van
het jaar over het algemeen op een zeer hoog peil, doch zij ging
naderhand gevoelig afnemen. Dat was met name het geval voor lucht-
banden voor rijwielen, alsook voor lucifers.

De uitvoer van chemische producten in 1951 vermeerderde sterk,
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· zowel naar waarde als naar gewicht, zij het ook in een volgens de
sectoren zeer veranderlijke mate; bijzonder belangrijk was de stijging
voor de stikstofmeststoffen; daarentegen daalde de uitvoer van
zwavelzuur.

De prijzen van de grondstoffen welke in de chemische bedrijven
worden verwerkt, ondergingen niet zulke sterke schommelingen als de
noteringen van de grondstoffen die in vele andere nijverheidstakken
worden aangewend. De prijzen voor sommige producten - b.v. zwavel
en ruw fosfaat - stegen scherp, doch de meeste andere welke in de
vervaardiging van chemische producten worden gebruikt, kenden
slechts matige prijsstijgingen.

Textielnijverheid De textielnijverheid, onze voornaamste verbruiksgoederenindus-
trie en een der meest aan de schommelingen van de binnen- en buiten-
landsevraag onderhevige nijverheidstakken, zag haar bedrijvigheid
sedert Maart 1951 snel slinken. Het algemeen indexcijfer van de
textielproductie (basisjaar 1937-1938 = 100), dat van gemiddeld
96,7 in 1948 tot 127,4 in het eerste kwartaal van 1951 gestegen was,
daalde geleidelijk tot 94 in het derde kwartaal; het bedroeg 103 in het
vierde.

Vooral de wolnijverheid werd in haar bedrijvigheid getroffen.
In het derde kwartaal van 1951 bereikte haar indexcijfer maar 68 meer
tegen 112 in de overeenstemmende periode van 1950.

De transcaties verzwakten zowel met het binnenland als met de
vreemde.

In het binnenland is de slechte verkoop hoofdzakelijk te wijten
:,'aan het feit dat het publiek, na zijn ruime aankopen tot Maart,
naderhand zijn aankopen uitstelde in het vooruitzicht van nieuwe
prijsstijgingen. Die houding beïnvloedde de invoer van afgewerkte
producten : zijn maandgemiddelde slonk van 442 millioen in het eerste
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kwartaal tot 287 millioen in het derde; het lag op 328 millioen III

October en op 260 millioen in November.

De uitvoer van texfielgoederen liep terug en wel van een maand-
gemiddelde van 2.942 millioen in Januari-Maart tot 2.141 millioen in
Juli-September. In Decemher werd voor ca. 2.260 millioen in het bui-
tenland verkocht. Over het algemeen daalde de verkoop van weefsels
sterker dan die garens; de eerste waren trouwens het meest door de
boom bevoórdeligd geworden, vooral dank zij de aankopen van de
landen der Europese Betalingsunie en meer bepaald van Nederland en
het sterlinggebied.

De ommekeer bracht een grotere werkloosheid teweeg. Het
daggemiddelde der volledig werklozen steeg van 12.425 in Decem-
ber 1950 tot 20.112 elf maanden later (excl. die in de kleding-
bedrijven) .

De wolnijverheid werd reeds medio Maart door de daling van de
grondstoffen aangetast; de prijs van de ortontvette wol had in Maart
het indexcijfer 1.200 bereikt. Hij viel in enkele maande~ terug tot het
peil van Juni 1950 en wel tot
ca. 460. Het indexcijfer van de
productie in de kamwolspinne-
rijen daalde van gemiddeld
179,7 per maand in het eerste
kwartaal tot 69,4 III Juli,
waarna het opnieuw tot 98,6 in
September en tot 122,7 III

November steeg; voor de strijk-
wolspinnerijen bedroegen de
indexcijfers resp. 149,2, 98,5,

Wolspinnerijen
Bron : Natdone.al Instituut voor de Statistiek

Productie-indexcijfers

I Kamwol I Strijkwol
Basisjaar 1938 = 100

1949 2de halfjaar ....... 149,4 155,3

1950 1ste kwartaal ... 163,4 147,6
2de » .... 145,1 135,8
3di> » .... 145,1 157,5
4de » ... 178,9 172,4

1951 l'te kwartaal 179,7 149,2
2da » 142,3 152,3
3de » .. 87,6 101,9

98,2 en 96,2; voor de weverijen 196,9, 131,8, 129,4 en 121,9.

Het probleem van de afzet der voorraden werd dan ook voor de
textielnijverheid zeer scherp gesteld.
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In de katoenspinnerijen heerste verder een drukke bedrijvigheid.
Het indexcijfer van de productie daalde

Katoenspinnerijen
Bron: Natlon •• 1 Instituut voor de St.tistiek van 156,6, maandgemiddelde van het eerste

kwartaal, tot 137,6 in September en lag op
149,4 in November. Daarentegen ver-
zwakten de weverijen sedert het eerste
kwartaal van 1951.

Productie-indexcijfers I
Basisjaar
1938 = 100

1949 2de halfjaar __..... 113,7

1950 1ste kwartaal ..... 133,0
2de » .... 101,6
3de » .... 136,8
4de » .... 153,1

1951 1ste kwartaal ..... 156,6
2de » .... 144,6
3de » .... 125,9

Het vraagstuk van de afzet der voorra-
den werd niet zo scherp gesteld als in de
wolnijverheid ..

De vlasnijverheid bood een taaie weerst.and aan de textielconjunc-
tuur. Het productie-indexcijfer voor de spinnerijen steeg van gemiddeld

145,9 in het eerste kwartaal tot 159,1 in
Vlasspinnerij en

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

Productie- indexcij fers I Basisjaar
1938 = 100

1949 2de halfjaar ....... 94,7

1950 1ste kwartaal .... , 121,2
2de » .... 84,2
3de " .... 1]9,6
4de » .... 135,6

1951 l'te kwartaal ..... 145,9
2de » .... 146,7
3de » ". 141,9

September en tot 147,0 in November.
Daarentegen slonk het cijfer voor de
weverijen van 110 in de eerste drie maan-
den tot 72,9 III September en tot 73,8 in
November.

In de jutenijverheid bleef de toestand
eveneens bevredigend. De uitvoer dier pro-
ducten daalde, doch de garens en de eind-

producten bleven in het binnenland druk gevraagd.

De voortbrenging van rayonne vezels en -weefsels handhaafde
zich goed in de eerste tien maanden van het jaar. In November werden
de eerste tekenen van een verzwakking merkbaar.

In de breigoednijverheid bleef de uitvoer gunstig.
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De bedrijvigheid in de bouwnijverheid benaderde dicht het peil Bouwnijverheid

van 1950. De verslapping in de werken voor rekening van de overheid
werd goedgemaakt door een sterke toeneming der particuliere
bouwwerken.

De uitvoering van de openbare werken werd gehinderd door
schaarste aan steenslag, wegens de grote vraag vanwege het Ministerie
van Landsverdediging. Een verbetering trad in met ingang van
Augustus, dank zij het gebruik van ingevoerde vervangingsmaterialen.

Indexcijfer van het aantalarbeidersdagen
in 214 proefondernemingen van de bouwnijverheid

Bron: Nationaal In sbituut voor de Statistiek

Januari 1946 = 100

Overheids-
Overhelde- Particuliere en

Periode sector sector particuliere
sector

1950 (eerste 11 maanden) ....... 115 116 116

1951 (eerste 11 maanden) ..... .. 106 126 117

De grote omvang der private bouwwerken in 1951 houdt verband
met talrijke beslissingen die in 1950 waren genomen, toen velen een
schorsing van het stelsel der bouwpremiën vreesden. Sedertdien werden
heel wat minder bouwvergunningen aangevraagd wegens de beper-
kingen waaraan de markt van het onroerend crediet werd onder-
worpen.

Hoewel de bedrijvigheid in de bouwnijverheid van 1950 tot 1951
weinig veranderde, steeg de voortbrenging van cement, baksteen en
vlakglas.

De cementproductie nam met ca. 25 pCt toe, vooral uit hoofde
van de buitenlandse vraag. Nederland bleef de voornaamste cliënt van
de Belgische cementfabrieken, doch ook de verzendingen naar de
andere landen, en met name naar het Verenigd-Koninkrijk, gingen er
op.rvooruit.
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Allerhande
nijverheidstakken

Sedert het begin van de zomer ging de productie van de
steenbakkerijen de behoeften van de bouwnijverheid overtreffen. Daar
de uitvoer onbeduidend bleef, hoopten de voorraden zich bij de produ-
centen op en slonken de prijzen in de loop van het tweede halfjaar.

De glasfabrieken verhoogden hun productie in de eerste maanden
van 1951, teneinde de vraag uit het buitenland, vooral uit de Verenigde
Staten en Nederland, te dekken. Vanaf Mei verminderden die landen
hun aankopen. In weerwil van een toegenomen afzet op andere
markten was de productie in de laatste maanden van 1951 lager dan
die bij het begin van het jaar.

De vuurvaste producten werden wegens de hoge bedrijvigheid in
de hoogovens en de glasfabrieken veel sterker gevraagd dan in 1950.
Nochtans stegen de leveringen van de Belgische ondernemingen niet
III een overeenstemmende mate, omdat het invoersaldo sedert 1950
steeg.

In de aardewerkbedrijven was het jaar 1951 gekenmerkt door de
stillegging van twee fabrieken met. een verouderde uitrusting. Daar
de andere fabrieken modern zijn uitgerust, daalde de productie van
vaatwerk niet t.O.V. 1950.

De voortbrenging van vlakglas overtrof die van het jaar tevoren.
De bestellingen van de Belgische brouwerijen en de toenemende afzet
in Nederland begunstigden de flessenproductie. De tafelglasfabrieken,
die vooral op het buitenland zijn aangewezen, konden hun leveringen
opvoeren. Nochtans zagen de flessen- en tafelglasfabrieken zich ver-
plicht, wegens de belemmeringen op de uitvoer naar de landen van de
Europese Retalingsunie, hun bedrijvigheid te vertragen.

Door de inwerkingtreding van het Beneluxtarief op de accijns-
rechten voor gefabriceerde iobokken op 16 April werd het recht op de
sigaretten verhoogd en dat op de andere artikelen verlaagd. Zulks leidde
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tot een lichte inkrimping van het sigarettenverbruik en een toeneming
van het sigarillosverbruik. De verkoop van sigaren slonk daar de
fabrikanten wegens de gestegen kosten hun prijzen niet in overeen-
stemming met de vermindering van het recht konden verlagen. Ook
het verbruik van rooktabak verminderde iets.

Daar de transacties met het buitenland geen opvallende wijzigin-
gen t.O.V.het jaar 1950 ondergingen, volgde de fabricage van tabakken
het verbruik. Er werden meer sigarillo's en minder andere rookarti-
kelen dan in 1950 gefabriceerd.

De toestand in de diamantnijverheid verbeterde t.O.V. 1950. Het
aantal gecontroleerde werklozen daalde tot dicht bij het peil waarop
het als technologische werkloosheid beschouwd wordt.

De gemiddelde prijs per karaat voor ingevoerde ruwe diamant en
die voor uitgevoerde geslepen diamant

Uitvoer van geslepen
en van nijverheidsdiamantwas over het algemeen t.o.V. vorig jaar

opwaarts gericht. Nochtans wijzen de offi-
ciële statistieken op een zeer duidelijke
teruggang van de uitvoer, dan wanneer het
invoervolume voor de eerste drie kwartalen
90 pCt bedroeg van dat in het jaar 1950.

Maandgemiddelde I Millioenen
of maand franken

1950 ............................ 216,7,
1951 1st• kwartaal ......... 345,9

2d• » ......... 285,9
3d• » ......... 225,7
October ................. 212,2
November ............. 264,3

De inkrimping van de afzet in het
buitenland was slechts schijn : een deel van de diamantuitvoer valt
buiten het bereik van de officiële telling. Ten einde die praktijken uit
te schakelen, werd in September een toezicht op de voorraden en de
transactles ingesteld.

Onder de voedingsbedrijven vonden de groentenconservefabrieken
voor een productie gelijk aan die van 1950 een gemakkelijkere afzet.
De invoer daalde en de uitvoer voor de eerste elf maanden van 1951
ging er zijnerzijds merkbaar op vooruit t.O.V. hetzelfde tijdvak van
vorig jaar. De productie van de zuivelfabrieken blijkt die van 1950
te hebben overtroffen.
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In de suikerfabrieken werd de bedrijvigheid nadelig beïnvloed
door de verminderde verkopen ten gevolge van het bestaan van reserves
die het publiek in 1950 had gevormd.

De bierbrouwerijen konden zich regelmatig voorzien : de ruime
inheemse hopoogst, het hoog percent bitterstof van de Belgische hop,
alsook de ruimere invoer van Engelse hop, vergemakkelijkten het
probleem der voorziening. De bierproductie overtrof niet die van 1950
en bleef kleiner dan vóór de oorlog.

De productie van de morqarineiobrieken volstond voor het ver-
bruik. De chocoladefabrieken en suikerbakkerijen kenden in September
een bevredigende seizoenherneming .

In de papiernijverheid werd een goede productie onderhouden.
Ondanks de sterke wereldvraag naar pulp bleef de invoer bevredigend.
Deze laatste geschiedde tegen hoge noteringen die nochtans naar het
einde van het jaar toe terugliepen. De stijging sloeg geleidelijk over
naar de afgewerkte producten.

De uitvoer van papier en karton ontwikkelde zich zowel naar
hoeveelheid als naar waarde.

De bedrijvigheid in de ledernijverheid verzwakte in -vergelijking
met de jaarwisseling 1950-1951, vermoedelijk wegens de afgenomen
binnenlandse vraag, waardoor vooral de afzet van de schoennijverheid
en daarna die van de looierijen van licht leder getroffen werden.

De uitvoer overtrof het peil van 1950.

De prijzen van de grondstoffen welke III de ledernijverheid
verwerkt worden, verminderden met ingang van het tweede kwartaal.

De hnutnijverheid bleek iets minder bedrijvig dan in 1950;
wegens de aanhoudende stijging van de houtprijs vermeerderden de
binnenlandse kappingen, zodat de invoer kon verminderd en de uitvoer
van ruwen gezaagd hout vermeerderd worden.
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Uit de landbouwtelling van 15 Mei 1951 blijkt dat de beteelde Landbouw

oppervlakte met ca. 25.000 ha. t.o.v. 1950 inkromp. Die vermindering
ligt ten dele aan de statistische methode, daar de telling van 1950 aan
een nauwkeurige contrôle werd onderworpen. Nochtans is zij eveneens

Oppervlakte van verschillende teelten
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Gemiddelde

I
1948 I 1949

I
1950

I
1951

1936 - 1938 (1) V
'l'eelten

(in duizenden hectaren)

Broodgrarien .......................... 339,0 235,3 255,8 270,2 247,8
waarvan : Tarwe ................. 172,4 143,1 153,1 173,7 158,0

'Rogge ................. 153,9 86,1 95,0 89,1 81,8
Spelt ................... ZO,l 4,4 6,1 5,5 6,5
Masteluin ............ 2,0 1,6 1,6 1,9 1,5

Overige graangewassen ........... 245,7 266,7 246,7 262,3 251,5

Nijverheidsplanten .................. 86,6 82,4 94,5 93,5 107,5
waarvan : Suikerbieten ........ 48,3 45,2 59,9 62,6 65,3

Vlas ................... 29,5 30,1 26,1 24,4 34,0
.c Cichorei ............... 5,4 2,8 2,4 2,5 3,1

Tabak ................. 2,5 1,6 1,4 1,8 2,2

Aardappelen ... . . . . . .. . .. .... ..... .. . . . 103,0 88,2 88,8 98,4 89,5

Weiland ........ , ....................... 712,2 788,9 789,6 827,9 828,4

(IJ Raming.

een bestendig verschijnsel geworden dat verband houdt met de
ontwikkeling van de steden, het verkeersnet, de industriële eigendom
en de herbebossing.

Het arcaal van de graangewassen verminderde terwijl dat van de
nijverheidsplanten vermeerderde. De oppervlakte van het weiland, dat
sedert verscheidene jaren aangroeide wegens de hoge kosten en de
schaarstevan landbouwwerkkrachten, werd gestabiliseerd .

. Dezelfde telling wijst op een geleidelijke uitbreiding van de rund-
stapel. Deze laatste is geheel op peil gebracht. De verbruiksbehoeften
aan melk en vlees worden dan ook algeheel gedekt.

De productie van varkensvlees overtrof sedert twee jaar de
behoeften. De Regering bestreed do hieruit voortvloeiende prijsdaling
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door de grenzen open te stellen en zulks volgens modaliteiten die de
markt konden saneren en de prijzen herstellen.

De stopzetting van de eieruitvoer op het einde van 1950 deed de
prijzen dalen en de hoenderstapel verminderen.

Veestapel
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

Gemiddelde I 1948 I 1949 I 1950 I 1951
1936 . 1938 (1)

Veestapel

(duizenden stuks)

Landbouwpaarden ................... 256 253 244 244 229

Runderen ............................... 1.755 1.715 1.879 2.112 2.157
waarvan melkkoeien. ............. 973 776 849 936 919

Varkens ................................ 1.043 658 1.076 1.344 1.263

Pluimvee ............................... 20.000 6.193 8.631 12.204 10.319
waarvan leghennen .............. 17.000 5.280 5.990 7.590 6.657

(1) Raming.

De landbouwproductie was over het geheel bevredigend; de
graangewassen leverden een goede oogst. De tarweproductie wordt op
512.000 ton geraamd tegen 547.000 in 1950.

De richtprijs voor inheemse tarwe lag lager dan de aankoopprijs
van voedergranen, zodat grote hoeveelheden broodgraan voor de vee-
voeding werden gebruikt. Hij moest dan ook in September worden
verhoogd.

Het invoercontingent voorzien in het. raam van de Internationale
Tarweovereenkomst was onvo1doende om de binnenlandse behoeften
te dekken. Bijkomende hoeveelheden werden op de vrije markten tegen
hogere prijzen aangekocht.

De suikerbietenoogst werd op 1.900.000 ton geraamd tegen
2.675.000 ton in 1950, en zulks ondanks de uitbreiding van het areaal.
Het suikergehalte was bijzonder laag.
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De aardappeloogst leverde een gemiddelde opbrengst; de
meeldauwen het vochtige weer richtten aanzienlijke schade aan. De
productie wordt op 2.018.000 ton tegen 2.318.000 ton in 1950
geraamd.

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

Indexcijfer van de prijzen
Indexcijferder landbouwproduoten

Periode

I I
van de

Plantaardige Veehouderij Te zamen produotiekosten
teelten

1936-1938 .......................... 100 100 100 100
1948 December .................. 343 435 397 386
1949 December .................. 338 355 348 391
1950 December .................. 357 380 371 413
1951 Januari ..................... 371 389 382 425

Februari .................... 371 389 381 423
Maart ....................... 369 388 380 418
April ......................... 356 397 380 421
Mei ........................... 352 395 377 426
Juni .......................... 348 398 377 429
Juli .......................... 341 397 374 433
Augustus ................... 354 391 375 435
September .................. 362 379 372 439
October (voorl.) ......... 383 375 378 442
November (voorl.) ...... 409 382 393 446

Het algemeen indexcijfer van de landbouwprijzen. was sinds het
begin van het jaar neerwaarts gericht. Het herstelde zich in October
en November. De prijzen van de veehouderijproducten reageerden in
April-Augustus sterk op de krachtige stijging der wereldprijzen voor
voederprod neten.

De Regering streefde verder de doeleinden na van het vijfjaren-
plan 1951-1955 voor de regelmat.ige voorziening van de binnenlandse
markt tegen prijzen welke een billijke vergoeding aan de producent
verzekeren en de uitgaven van de verbruiker tot een minimum
beperken.

Zij trof een reeks maatregelen om de kostprijzen te verlagen, de
productie op te voeren en de kwaliteiten te verbeteren, daarbij rekening
houdend met haar verplichtingen tegenover de lidstaten van de Euro-
pese Organisatie voor Europese Samenwerking en de Benelux-partners.
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Vervoerwezen Het zeeverkeer in de Antwerpse haven weerspiegelde de opbloei
van de economische bedrijvigheid en van het handelsverkeer met het
buitenland in het voorbije jaar.

Haven van Antwerpen
Zeescheepvaart

Bron: Havenbestuur te Antwerpen en Nationaal Instituut voor de Statistiek

Binnengekomen schepen

I
Vertrokken schepen

Periode Duizenden Goederen Aantal Aantal Goederen
Aantal (duizenden (duizenden

register-
metrieke

geladen schepen
metriekeschepen tonnen schepen op ballast

tonnen) tonnen)

1936-1938 ............. 988 2.008 1.072 837 151 1.072
(Maandgemid.)

1950 » 807 1.884 870 669 135 900
1951 1ste halfjaar 946 2.148 1.201 813 136 1.200

(Maandgemid.)
Juli ............. 1.004 2.212 1.144 832 170 1.227
Augustus ...... 950 2.213 1.187 767 181 1.228
September .... 902 2.026 1.303 732 172 1.122
October ........ 1.001 2.341 1.347 844 158 1.238
November ..... 950 2.406 756 183 1.009
December ..... 945 2.420 768 173

Het evenwicht dat in 1950 tussen de ingaande en uitgaande
goederen bereikt werd, handhaafde zich, doch op een merkelijk hoger
peil. Het percent der op ballast vertrokken schepen kromp verder in.

Vervoer van zware goederen per spoor
Bron: Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen

I
Duizenden

I
Millioenen

Periode vervoerde ton-
tonnen kilometers

1938 Maandgemid. (1) 6.170 458
1950 » 5.055 455
1951 1Bte halfjaar ...... 5.853 536

(maandgem.)
Juli ................. 5.594 542
Augustus .......... 6.032 574
September ........ 6.083 578
October ............. 6.981 618
November ......... 6.674 587

(1) Incl. de Nord-Belge.

In weerwil van de toege-
nomen werkgelegenheid in de
Belgische havens verminderde
het aantal werkloze havenarbei-
ders niet merkbaar, daar de
ingeschreven werkkrachten toe-
namen. Het daggemiddelde der
gecontroleerde werkloze haven-
arbeiders beliep 3.973 eenheden
in de eerste elf maanden tegen

4.633 in de loop van het Jaar 1950.

De binnenlandse vervoermiddelen werden sterk aangesproken.
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Het goederenvervoer door de Nationale Maatschappij van Belgische
Spoorwegen breidde zich uit zowel in het binnenlands vervoer als in
het internationaal vervoer en de doorvoer; de voornaamste stapelgoede-
ren zoals brandstoffen, ertsen, metallurgische producten, bouwmate-
rialen werden in de stijging betrokken.

Het reizigersverkeer nam eveneens III omvang toe.

Bedrijfsontvangsten en -uitgaven
der Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen

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

Periode
Eigen

ontvangsten

1950 Maandgemiddelde .
1951 1"te halfjaar (Maandgemid.) .

Juli .
Augustus .
September .
October .
November .

Overschot (+) Staats-
Uitgaven of

tekort (-) tussenkomst

844 -107 120

887 68 92
925 48 92
911 16 92
882 23 92
927 + 3 92
903 + 6 92

737

819
877
895
859
930
909

Dank zij de gestegen ontvangsten daalde het bedrijfstekort in
sterke mate. De Staatstoelagen waren dan ook kleiner dan vorig jaar .

Het vervoer door de binnen-
scheepvaart breidde zich eveneens
uit : het vervoerde gewicht op de
binnenwateren vermeerderde met
ongeveer 12 pCt t.O.V.1950. De uit-
en inwaartse binnenvaart droeg in
ruime mate bij tot de uitbreiding
van het gezamenlijke verkeer.

.
Bedrijvigheid in de binnenscheepvaart

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

, Millioenen
Maandgemiddelden vervoerde

tonnen

Eerste 9 maanden van 1949 2.457

Eerste 9 maanden van 1950 3.026

Eerste 9 maanden van 1951 3.409

Over het geheel steeg de werkgelegenheid van 1950 tot het Werkgelegenheid

midden van het daarop volgende jaar. In het eerste kwartaal groeide
het aantal verzekeringsplichtige, tewerkgestelde arbeiders met 44.000
eenheden, die over de meeste bedrijfsgroepen, doch vooralover de
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metaalnijverheid, de bouwnijverheid, de ondernemingen van bouw-
materialen en het vervoer verspreid waren.

Naderhand verzwakte de verbetering; ondanks de seizoenprikkel
werden slechts 10.000 arbeiders meer tewerkgesteld, daar de werk-
gelegenheid in sommige verbruiksgoederenondernemingen, vooral in
de textiel- en lederbedrijven begon te verzwakken.

De teruggang trad van Juli af nog duidelijker naar voren in die
sectoren. Anderzijds vermeerderde het effectief in de metaalbedrijven
niet meer noemenswaardig; die stijging nu was van overwegende
invloed in de ontwikkeling van de gezamenlijke werkgelegenheid.
De vermindering van het totaal aantal werkzame arbeidskrachten ten
gevolge van die evolutie, bleek nochtans meer gematigd te zijn, te
oordelen naar de reeds gekende fragmentarische gegevens bij het einde
van het jaar. Het arbeidspeil in productie en handel bleef hoger dan
bij het einde van 1950.

In de metaal- en de textielnijverheid deden zich sterke schomme-
lingen in de werkgelegenheid voor. In eerstgenoemde bedrijven steeg
het personeel met meer dan 20.000 eenheden sedert Januari en met ca.
30.000 sedert Juni 1950. In de tweede daalde het sedert Maart 1951
met enkele duizenden eenheden dan wanneer het vorig jaar met schier
22.000 eenheden was toegenomen.

Afgezien van de seizoenbewegingen bleef de personeelsterkte in de
meeste andere bedrijfssectoren eerder vast. In de bouw- en de
constructieondernemingen overtrof zij bestendig met enkele duizenden
eenheden de hoge cijfers in 1950 bereikt. en zulks dank zij de ontwik-
keling van de particuliere bouwwerken.

De schommelingen in de werkgelegenheid brachten overeenstem-
mende bewegingen in de werkloosheid teweeg. Nochtans was de
respectieve omvang van beide ongelijk omdat het verloop van de
tewerkstelling ook beïnvloed werd door de opneming van meuwe
werkkrachten, die voordien nog niet waren aangewend.
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Zelfsna verwijdering der ongeschikt geachte of moeilijk te plaatsen
werklozen, bleef de werkloosheid het gehele jaar door op een tamelijk
hoog peil; in de laatste vijf maanden overtrof zij de cijfers van de
overeenkomstige periode van 1950.

Nochtans bleef de volledige werkloosheid in de loop van de eerste
drie kwartalen kleiner dan in 1950. De gedeeltelijke werkloosheid
daarentegen trof bestendig een groot aantal werknemers.

Daggemiddelde der gecontroleerde werklozen
Bron : Steunfonds voor Werklozen

Totaal (1) Geheel werklozen (1) Gedeeltelijk werklozen

Periode Mannen ./ Vrouwen / Tota~j Mannen /Vrouwen I Totaal Mannen Ivrouwen I Totaal

(duizendtallen)

1950 Gem. der 12 m. 137,7 48,4 186,1 98,0 34,5 132,5 39,7 13,9 53,6

1951 » 100,4 62,6 163,0 69,8 40,7 110,5 30,6 21,9 52,5

1951 Gem. der maand:
Januari ............ 143,4 55,4 198,8 106,2 41,7 147,9 37,2 13,7 50,9
Februari ........... 114,4 49,0 163,4 92,0 39,5 131,5 22,4 9,5 31,9
Maart .............. 100,2 45,2 145,4 78,9 35,5 114,4 21,3 9,7 31,0
April ................ 94,4 50,7 145,1 70,0 34,7 104,7 24,4 16,0 40,4
Mei .................. 85,6 54,0 139,6 61,9 35,6 97,5 ~3,7 18,4 42,1
Juni ................. 83,2 64,4 147,6 54,6 37,8 92,4 8,6 26,6 55,2
Juli ................. 89,1 68,1 157,2 58,4 39,8 98,2 30,7 28,3 59,0
Augustus .......... 86,3 69,5 155,8 54,3 41,2 95,5 32,0 28,3 60,3
September ......... 84,8 65,8 150,6 55,6 41,3 96,9 29,2 24,5 53,7
October ............ , 84,9 69,2 154,1 54,4 43,4 97,8 30,5 25,8 56,3
November ......... 97,1 71,0 168,1 65,8 45,9 111,7 31,3 25,1 56,4
December ......... 140,9 88,7 229,6 85,0 51,8 136,8 55,9 36,9 92,8

(1) Excl. de volledig werklozen die wegens lichamelijke ongeschiktheid of hun ouderdom moeilijk
kunnen tewerkgesteld worden.

De uiteenlopende evolutie van de werkgelegenheid in de metaal-
bedrijven enerzijds en in de textielnijverheid anderzijds kwam ten slotte
tot uitdrukking in een daling van het aantal mannelijke en een stijging
van het aantal vrouwelijke werklozen.

Het algemeen gemiddelde der geschikt geachte gecontroleerde
mannelijke werklozen per dag voor het gehele jaar 1951 bedroeg
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37.300 eenheden of 27,1 pCt minder dan in 1950. Dat der werkloze
vrouwen steeg met 14.200 eenheden, zegge 29,3 pCt.

Zij beliepen resp. 100.400 en 62.600. Over het geheel bereikten
ZIJ 163.000 eenheden.

Uit internationale vergelijkingen die alleen rekening houden met
absolute getallen, en waarin voor ons land de « moeilijk te plaatsen »
werklozen begrepen zijn, - uit bovenstaande tabel werden ze verwij-
dert - blijkt dat de werkloosheid hier te lande naar verhouding hoger
is dan in tal van andere Europese landen.

Daar evenwei ons stelsel van werklozensteun bijzonder ruim IS

opgevat, omvatten de Belgische werkloosheidsstatistieken nagenoeg al
de personen zonder werk. In de meeste vreemde landen wordt die steun
aan strengere voorwaarden onderworpen zodat een min of meer groot
aantal werkloze arbeiders er uit de statistieken is geweerd.

Zo rekening gehouden wordt met die verschillen valt de verge-
lijking mel het buitenland niet meer ten onze nadele uit.

Het bestendig karakter van een hoge werkloosheid sedert het
conjunctuurherstel moet ook door andere factoren worden 'verklaard.

De binnenlandse nijverheidstakken beperken hun aanwerving van
personeel niet tot de Belgische arbeidsmarkt. Alleen in de steenkolen-
mijnen werden 10.000 vreemde arbeidskrachten van Juni tot December
tewerkgesteld.

Aan de andere kant konden arbeidskrachten worden bespaard door
de vooruitgang van de rationalisatie. Hij veroorzaakte een technolo-
gische werkloosheid in zekere industrieën, bijv. in de textiel- en de
metaalverwerkende bedrijven, waar een hogere productie werd ver-
kregen met een kleinere personeelsterkte dan in het stadium van de
economische expansie in 1948.
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Op te merken valt tevens dat de werkloosheid ten belope van
ca. 85 pCt in de Vlaamse provinciën is samengetrokken. Het blijkt
hoe langer hoe meer dat zij er van structurele aard is en alleen door
de ontwikkeling van nieuwe bedrijfstakken kan worden opgeslorpt
indien de tot dusver gedane pogingen om de beweeglijkheid van de
arbeidskrachten te verhogen, geen betere resultaten opleveren.

De werkloosheidsuitkeringen werden met ingang van Mei met
ca. 5 pCt verhoogd, welk cijfer licht verandert al naar gelang de cate-
gorie waartoe de werkloze behoort. Bovendien ontvingen de werkloze
gezinshoofden twee achtereenvolgende verhogingen van de kinder-
toeslagen.

De algemene tendentie van de groothandelsprijzen was in het Prijzen

eerste kwartaalopwaarts en in de twee volgende kwartalen neerwaarts
gericht; zij werd in het vierde kwartaal vaster.

In de eerste phase gingen de industriële groothandelsprijzen
verder naar omhoog; het gezamenlijk indexcijfer er van steeg
met Il pCt.

Zeer uitgesproken was de stijging bij de textielgoederen - vooral
in de wolsector - alsook bij rubber, ruwen gefabriceerd leder, papier
en karton.

Zoals in 1950 verliep zij over het geh~el sneller bij de grondstoffen.
Zij ging zich nochtans sterker aftekenen in het stadium van de afge-
werkte en half-afgewerkte producten. In de textielnijverheid stegen die
productenzelfs in een vlugger tempo dan de grondstoffen.

Minder scherp was de teruggang in April-September en vooralook
minder algemeen dan de tegenovergestelde beweging in de vooraf-
gaande periode.

De textiel-, leder- en rubberprijzen daalden merkbaar. De prijzen
van ijzer en staal, metaalfabrikaten, zware chemische producten en
die van minerale oorsprong, vloeibarebrandstoffen, steenkool en cokes
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werden direct of indirect begunstigd door binnenlandse en buiten-
landse bewapeningsopdrachten en stegen verder. Dit was eveneens het
geval voor chemische meststoffen en papier, waarvan het aanbod
onelastisch was. De prijzen van bouwmaterialen bleven over het
algemeen vast.

De omvang van die bewegingen verschilde sterk van de ene sector
tot de andere. Het indexcijfer der textielgoederen daalde met 28 pCt,
dat van de wolproducten met 49 pCt ten gevolge van de inzinking der
wereldprijzen van de grondstoffen en de verzwakking van de vraag naar
Belgische gefabriceerde goederen, die in 1950, vooral wat de uitvoer
betreft, zeer groot was.

Het algemeen indexcijfer der industriële producten begon III

October opnieuw te stijgen.

Indexcijfer der groothandelsprijzen
Basis : 1936 - 1938 = 100

Bron : Ministerie van 'Economische Zaken

. Periode I Indexcijfer

I
Industriele

I
Landbouw

produkten produkten

1950 Maandgemid. 387 383 412

1951 Januari ........ 456 456 458
Februari ...... 471 473 463
Maart .......... 479 483 462
April ........... 478 485 453
Mei ............. 473 480 444
Juni ............ 475 483 446
Juli ............. 469 476 443
Augustus ...... 467 472 447
September .... 464 471 437
October ........ 473 480 445
November ..... 473 479 451

leder en de huiden verder neerwaarts.

De katoennoteringen
herstelden zich en de wol-
prijzen werden tijdelijk
vaster, waarna zij bij het
einde van het jaar terug
slonken; die voor de
halfafgewerkte producten
bleven stabiel; de neer-
waartse strekking bij de
eindproducten verzachtte.

Nochtans gingen het

De prijzen van de ijzer- en staalproducten en van de metaal-
fabrikaten stegen ononderbroken. Het algemeen indexcijfer van de
groep vermeerderde met 26,9 pCt van December 1950 tot
November 1951. Het verliep in overeenstemming met de beweging op
de wereldmarkten. De noteringen van al de essentiële ijzerhoudende
of niet ijzerhoudende metalen, behalve tin, stegen ondanks de rege-
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lende maatregelen op het verbruik en de binnenlandse priJzen III

verschillende landen.

De wereldvraag, aangewakkerd als ze was door de uitvoering van
de herwapeningsplannen, bleef voor staal zeer levendig. De uitvoer-
prijzen werden hierdoor ruimschoots bevoordeligd; de binnenlandse
prijs voor handelsstaal werd, zoals hierboven vermeld, in Mei bij
overeenkomst verhoogd. Die theoretische prijs is merkelijk lager dan
die welke op de vreemde markten gelden.

De stijging werd eveneens in de hand gewerkt door de noterin-
gen van de grondstoffen : ertsen, schroot en cokes. Zij vond in de
laatste maanden van het jaar een psychologische steun in de prijzen
welke door de voornaamste buitenlandse staalvoortbrengers gemaakt
werden.

Het algemeen indexcijfer van de landbouwproducten verliep in
overeenstemming met dat van de industriële prijzen, doch het was
minder scherp opwaarts en sterker neerwaarts gericht. Het steeg met
2,5 pCt in het eerste kwartaal en liep terug met 5,5 pCt in de volgende
zes maanden.

De prijzen der akkerbouwproducten schommelden over het alge-
meen binnen vrij ruime grenzen. Hun verloop werd vooral door
seizoenfactoren en door de bewegingen van de graannoteringen op de
wereldmarkten beïnvloed.

De meeste producten van dierlijke oorsprong daalden iets gedu-
rende de eerste maanden van het jaar; zij werden van Juli af vaster.
De betrekkelijke stabiliteit van meerdere onder hen is vooral toe te
schrijven aan de regeringsinspanningen om de marlden van de land-
bouwproducten te regulariseren.

Dank zij de directe of indirecte steunmaatregelen bleven de boter-
prijzen zeer vast en werd de invloed van de seizoendaling in de Zomer
beperkt.
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De prijzen van varkens en varkensvlees herstelden zich bij het
begin van het jaar zo sterk dat men het wenselijk achtte de uitvoer in
het eerste kwartaal te schorsen. Toen het aanbod opnieuw de vraag
overtrof, werden de verbodsbepalingen op de uitvoer in Mei opgeheven
en de invoer op zijn beurt aan regeling onderworpen. De hieruit
voortvloeiende stijging werd later scherper voor de vette producten
vooralonder invloed der zich uitbreidende mond- en klauwzeerepi-
demie.

De kleinhandelsprijzen waren het gehele jaar door fundamenteel
opwaarts gericht.

De hausse was vooral in het eerste kwartaal aanzienlijk en deed het
algemeen indexcijfer met 6,8 pCt stijgen.

Zij bestreek hoofdzakelijk de textielgoeden, de voedingswaren die
op de wereldmarkten verhandeld worden of waarin buitenlandse
grondstoffen zijn verwerkt : cacao) koffie, olie, margarine en vlees,
vooral varkensvlees en varkensvet.

Zij verzwakte in de twee daarop volgende kwartalen. De prijzen
van vorengenoemde producten werden slechts zwak beïnvloed door

de teruggang der noterin-
gen in de groothandel :
de prijzen voor cacao en
koffie stegen verder, die
voor olie, margarine en
textielgoederen daalden in
bescheiden mate, terwijl
die voor de varkenspro-
ducten tot in Juli terug-
liepen, doch naderhand
gmgen stijgen en zelfs
hun vroegere maxima
overtreffen.

Indexcijfer der kleinhandelsprijzen
Basis : 1936 - 1938 = 100

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Algemeen
Voedings- Andere

Periode index-
middelen producten

cijfer

1950 Maandgemid. 377 354 414
1951 Januari ....... 389 365 428

Februari ...... 399 370 444
Maart ......... 410 376 467

April 414 376 475
Mei ............ 415 374 479
Juni ............ 416 375 480
Juli ............ 416 377 476
Augustus 415 380 475
September .... 417 382 472
October ........ 419 387 469
November .... 421 390 468
December ..... 422 392 467

Bij de meeste textielgoederen was de daling zeer beperkt. Zij
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begon over het algemeen eerst bij het einde van het tweede kwartaal.
De vertraging die zich normaal voordoet tussen de omslag van de
tendens der groothandelsprijzen en die van de kleinhandelsprijzen werd
nog groter door de weerstand die de groothandelaars in afgewerkte
producten en de tussenpersonen aan de prijsdaling boden; zij hadden
immers grote voorraden aangelegd tegen de bijzonder hoge prijzen van
het begin van het jaar.

'Anderzijds bleef de seizoendaling van sommige voedingsproducten,
met name boter en eieren, onbeduidend. Per slot van rekening steeg
het algemeen indexcijfer der kleinhandelsprijzen nog met enkele punten
van Maart tot September.

In het vierde kwartaal steeg het opnieuw scherper, grotendeels
onder invloed vanseizoenomstandigheden en de stijging van de brood-
prijs, die in Septembervan fr 6,90 op fr 7,50 per kg gebracht werd.

Het gemiddelde loonpeil steeg in 1951 verder. Lonen en wedden

De verhogingen werden meestal ingewilligd wegens de stijging
van de levensduurte. Doorgaans geschiedden zij automátisch omdat het
bij overeenkomst vastgestelde régime van koppeling der bezoldigingen
aan het indexcijfer der kleinhandelsprijzen schier tot alle loontrekkenden
werd uitgebreid. Nochtans verschillen de voorwaarden van aanpassing,
wat de vaststelling der percentages van het indexcijfer en de grootte van
de loonsverhogingen betreft.

Extraconventionele verhogingen werden toegestaan in de wel-
varende nijverheidstakken. In de meeste gevallen bestonden zij in
premiën die de onderneming vaststelde en die de loontarieven niet
wijzigden.

De werkelijke ontvangen bezoldigingen stegen voor het gehele
jaar het meest in de hoogovenbedrijven, de chemische bedrijven, de
steenkolenmijnen, de metaalverwerking en de textielbedrijven.
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Ook de bedienden genoten zekere wedde-aanpassingen.

Al de minima der weddeschalen werden met ingang van 1 Januari
verhoogd, in toepassing van de nationale arbeidsovereenkomst die op
23 November 1950 werd afgesloten.

De stijging was het sterkst in die sectoren die eigen paritaire afde-
lingen bezitten en waarvan de bijzondere overeenkomsten gunstiger
waren dan de vorengenoemde conventie.

Naderhand werden nog verhogingen toegestaan op grond van de
stijging van het indexcijfer der kleinhandelsprijzen in het raam van
sommige overeenkomsten per sectoren. In tegenstelling met wat voor
de arbeiders werd opgemerkt, omvatten zij niet meer dan ca. 50 pCt
van al de aan de sociale zekerheid onderworpen bedienden. Zij werden
eveneens in de vorm van uitkeringen toegekend, waarbij de geldende
weddeschalen niet werden gewijzigd, doch waarvan het bedrag het
indexcijfer volgt.

De bezoldigingen welke geregeld worden door de nationale
arbeidsovereenkomst van 23 November 1950 werden sedert Januari
theoretisch niet gewijzigd.

Doch het is aan te nemen dat gedeeltelijke en afzonderlijke aan-
passingen al naar gelang de onderneming plaats vonden.

Loon- en weddetrekkenden ontvangen sedert November een tijde-
lijke vergoeding die tot in April 1952 zal worden uitgekeerd. Het bedrag
er van werd eenvormig vastgesteld op 100 frank per maand of
0,50 frank per arbeidsuur voor de bedienden en de arbeiders boven de
18 jaar en op 70 frank per maand of 0,35 frank per arbeidsuur voor de
overigen. De Regering besloot tot uitkering van die premie m

. October jl., als gevolg van de eisen der vakbonden, welke zich op de
buitengewone winsten in sommige nijverheidstakken beriepen.

De kindertoeslagen werden in 1951 tweemaal verhoogd.
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Het verloop van de buiten1andse handel der Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie bevestigt de aanpassingsverschijnselen die het
verslagjaar kenmerkten.

In tijden van economische herneming geeft de handelsbalans
meestal een tekort te zien; wanneer de conjunctuur verzwakt, gaat zij
een overschot vertonen. Eerstgenoemd verschijnsel werd in 1950 waar-
genomen. De economische opgang, aangewakkerd als hij was door het
uitbreken van de vijandelijkheden in Korea, deed de invoer sneller
stijgen dan de uitvoer. Bij het begin van 1951 kromp het handelstekort
in en met ingang van Juni werd een overschot merkbaar.

Bijzond,ere handel van de Belgisch·Luxemburgse Economisch Unie
Bron: Nationaai Instituut voor de Statistiek

Invoer Uitvoer VerhoudingSaido
uitvoer

Periode Gewicht Waarde Gewicht Waarde (millioenen
invoer

(duizenden (millioenen (duizenden (millioenen franken) in pCt
tonnen) franken) tonnen) franken)

1936·1938 Maandgem. 2.868 2.019 1.912 1.859 - 160 92
1950 » 2.478 8.125 1.363 6.881 - 1.244 85
1951 » (voorl.) 3 184 10.595 1.688 11.040 + 445 104

1951 Januari ............ 2.657 10.654 lA90 9.018 _. 1.636 85
Februari ........... 2.996 10.258 lA83 9.907 _. 351 97
Maart .............. 3.275 12.221. 1.672 11.771 - 450 96
April ................ 3.122 11.36Ö 1.729 11.072 - 288 97
Mei .................. 3.114 11.063 1.620 10.522 - 541 95
Juni ................. 3.250 10.048 1.816 11.887 + 1.839 118
Juli .................. 2.923 9.371 1.624 10.422 + 1.051 111
Augustus .......... 3.191 9.639 1.784 11.169 + 1.530 116
September ......... 3.199 8.709 1.699 11.319 + 2.610 130
October ............. 3.481 10.937 1.895 12.477 + 1.540 114
November ......... 3.395 10.506 1.640 10.995 + 489 105
December (voorl.) 3.475 11.705 1.731 11.152 - 553 95

Totaal (voorl.) 38.211 127.138 20.254 132.483 + 5.345 104

De invoer, sedert het begin van het jaar 1950 opwaarts gericht,
bereikte een maximum in Maart 1951. Achteraf ging zijn totale waarde
geleidelijk dalen tot in September, wegens de inkrimping van de invoer-
hoeveelheden : de daling van de wereldprijzen, de weifelende vraag en
later de geruchten omtrent devaluaties in het buiten1and hrachten
verschillende groepen invoerders er toe de aanvulling hunner voorraden
te vertragen. Het gemiddeld peil der invoerprijzen steeg verder in lichte
mate tot in Augustus.
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Sinds October nam de gezamenlijke invoerwaarde andermaal toe
ill verband met de uitputting der voorraden en de vastere prijzen
voor sommige goederen.

Voor het gehele jaar bereikte zij ca. 127.138 millioen frank tegen
97.503 millioen in 1950. Het indexcijfer van de invoerhoeveel-
heid, op basis 1948 = 100 berekend, bereikte 111 (gemiddelde van
de eerste elf maanden) tegen 112 het jaar tevoren en dat voor de
prijzen per eenheid steeg van 99 tot 120 van het ene jaar op het
andere.

De uitvoer begon zich in de laatste maanden van 1950 uit te
breiden : zijn omvang verhoogde tegelijkertijd met het gemiddeld
prijspeil, behalve tijdens de seizoenverzwakking in Juli-Augustus.

Indexcijfers van het volume en van de prijzen per eenheid
Basisjaar : 1948 = 100

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

Periode Indexcijfer
der prijzen
per eenheid

Indexcijfer
van het
volume

Indexcijfer
del' prijzen

per eenheid

Indexcijfers

van de

ruilvoet

Invoel' Uitvoer

Indexcijfer
van het
vol urne

1950 ...................................... 112 99 123 90 91
1951 Januari .......................... 120 116 136 104 90Februari ........................ 116 114 135 112 99Maart ............................ 132 120 153 117 97April ............................. 121 120 147 116 97

Mei ............................... 111 124 135 118 95
Juni .............................. 102 122 153 121 99
Juli ............................... 95 123 127 121 98
Augustus . . . . . ........... . . ... ... 102 122 135 125 102
September ...................... 96 117 136 126 108
October .......................... 118 119 149 127 107
November ....................... 112 120 130 127 106

De gezamenlijke uitvoerwaarde steeg van 82.571 millioen frank
in 1950 tot 132.483 millioen in 1951. Het indexcijfer van de hoeveel-
heid bereikte 140 (gemiddelde der eerste elf maanden) tegen 123 vorig

~jaar en dat van de prijzen per eenheid lag op 120 tegen 90 in 1950.

Aldus is het overschot op de handelsbalans sedert Juni 1951 vooral
toe te schrijven aan de stijging van de gemiddelde prijzen der uitge-
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voerde goederen, doch ook de toeneming van het uitvoervolume, dank
zij de elasticiteit van de productie, komt hierin voor een niet te onder-
schatten deel tussenbeide.

In de plaats van een tekort op de handelsbalans ten belope van
14.932 millioen in 1950 trad in 1951 een overschot van 5.345 millioen.

De dekkingscoëfficient uitvoer/invoer bedroeg 104 pCt tegen
85 pCt vorig jaar.

De ruilvoet verliep gunstig, doch eerst sedert Augustus 1951
benaderden de ruilvoorwaarden van de Belgisch-Luxemburgse econo-
mie die van het jaar 1948. Het indexcijfer van de ruilvoet, op basis
1948 = 100 berekend, bedroeg ongeveer 100, dan wanneer het vorig
jaar, wegens de devaluaties in September 1949 en de fundamentele
prijsstijging van de grondstoffen slechts 91 bereikt had.

Aard van de bijzondere handel der Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

I
lU36-1U38 I 1950 I 1951

(1)

I (pCt Yan de gezamenlijke waarde)

,
Invoer :

Voedirigsmiddelen en levende dieren ............. 20 20 18
Ruwe stoffen en edele metalen .................... 57 48 51
Fabrikaten ....................... , ......................... 23 32 31

Uitvoer :
Voedingsmiddelen en levende dieren ............. 6 6 6
Ruwe stoffen en edele metalen .......... .. .... . . .. 46 35 30
Fabrikaten ................................................. 48 59 64
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(1) Eerste elf maanden.

Getrouwaan de vrijheidsgezinde handelspolitiek die vanaf de
eerste naoorlogsjaren werd gevoerd, schafte de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie in 1951 de meeste tijdelijke toezichtsmaatregelen af
op de uitvoer van grondstoffen en eonjunctuurgevoelige producten,
welke maatregelen in September 1950 werden genomen om zekere
speculatieve voorraadvormingen te bestrijden, die een buitensporige
prijsstijging dreigden te veroorzaken.



In overeenstemming met de beslissingen van de Europese Organi-
satie voor Economische Samenwerking met het oog op de vrijmaking
van het intra-Europees handelsverkeer, trok zij een deel der beperkin-
gen in welke nog op de invoer uit de deelnemende landen van kracht
waren.

Samenstelling van de Belgisch-Luxemburgse Invoer
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

Afdeling

1. Levende dieren en producten van het dierenrijk .
2. Producten van het plantenrijk .
3. Vetstoffen, vetten, oliën en bijproducten, enz .
4. Producten der voedselbedrijven, enz. .. .
5. Minerale producten .
6. Chemische en pharmaceutische producten, enz. . .
7. Huiden, leder, pelterijen en werken daarvan .
8. Rubber en werken daarvan .
9. Hout, kurk en werken daarvan, enz. . .

10. Papier en papierwaren .
11. Textielgrondstoffen en werken daarvan .
12. Schoeisel, hoeden, regenschermen, enz. .. .
13. Werken van steen en van andere minerale grondstoffen
14. Echte parels, edelstenen, edele metalen, enz .
15. Onedele metalen en werken daarvan .
16. Machines en toestellen, electra-technisch materieel .
17. Vervoermaterieel .
18. Wetenschappelijke instrumenten en apparaten .
19. Wapens en munitie .
20. Diverse goederen en producten niet elders inbegrepen
21. Kunstvoorwerpen en voorwerpen nit verzamelingen ...

Totaal .

(1) Eerste elf maanden.

Maandgemiddelden In pCt
(millioenen franken) van de totale invoer

1950 I
1951

1950 I
1951

(1) (1)

358 425 4,4 4,0
1.123 1.372 13,8 13,1

145 213 1,8 2,0
379 415 4,7 4,0
988 1.568 12,2 14,9
441 551 5,4 5,3
160 184 2,0 1,8
85 175 1,0 1,7

215 262 2,6 2,5
209 371 2,6 3,5

1.668 1 984 20,5 18,9
26 35 0,3 0,3
77 101 0,9 1,0

284 365 3,5 3,5
721 1.023 8,9 9,7
756 833 9,3 7,9
371 472 4,6 4,5
71 82 0,9 0,8
4 9 0,1 0,1

42 50 0,5 0,5
2 4 - -

8.125 10.494 100,0 100,0

Doch gelet op het verloop van haar rekening bij de Europese
Betalingsunie werd zij er toe genoodzaakt reeds medio 1951 verschil-
lende monetaire en handelsmaatregelen te nemen, die in de vorige
bladzijden werden vermeld.
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De structuur van de buitenlandse handel der Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie werd beïnvloed door de beweging der
wereldprijzen en meer algemeen door de bewapeningsconjunctuur.

De aankopen van fabrikaten in het buitenland verzwakten terwijl
de invoer van ruwe grondstoffen een relatieve niet te onderschatten
uitbreiding vertoonde.

Wat de leveringen aan het buitenland hetreft, was het aandeel van
de ruwe grondstoffen daarentegen kleiner, terwijl de uitvoer van
fabrikaten sterk toenam.

Uit een meer breedvoerige ontleding van de invoer blijkt dat bij
de verhoging van de gezamenlijke invoerwaarde al de goederengroepen
betrokken werden en meer bepaald diegene welke onder de volgende
afdelingen van het toltarief voorkomen : minerale producten, textiel-
grondstoffen, onedele metalen en producten van het plantenrijk. Die
vier rubrieken vertegenwoordigen resp. 15, 19, 10 en 13 pCt van de
totale invoer.

De aankopen van textielgrondstoffen ondergingen de sterkste
schommelingen. Van een maandgemiddelde groot 2.786 millioen frank
in het eerste kwartaal vielen zij tot 2.126 millioen in het tweede en
tot 1.433 millioen in het derde. Die scherpe val is te wijten aan de
vermindering van de ingevoerde hoeveelheden der voornaamste textiel-
grondstoffen en aan de gevoelige da1ing der noteringen van enkele
onder hen, zoals wol.

De stijging van de uitvoerhandel begunstigde al de productie-
sectoren, behalve de tabaksnijverheid. De vijf grote uitvoerindustrieën
- textielbedrijven, hoogovens, metaalver-werking, non-ferro metalen
en chemische producten - vertegenwoordigden ca. 79 pCt in de
gezamenlijke afzet in het buitenland tegen 77 pCt vorig jaar. In absolute
waarde vermeerderde de uitvoer door die sectoren van cà. 64 milliard
tot meer dan 100 milliard en die van de metaalnijverheid alleen van
34 milliard tot ca. 62 milliard.
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De toeneming der verzendingen van de metaalbedrijven IS ken-
merkend voor een bewapeningsconjunctuur. Die vooruitgang maakte
ruimschoots de teruggang goed van het aandeel der textielleveringen
in de gezamenlijke uitvoer; dit aandeel viel van 27 tot ca. 23 pCt van
het ene jaar op het andere, dan wanneer dat van de metaalnijverheid
van 40,7 tot 47 pCt verhoogde.

Samenstelling van de Belglsch-Luxemburgse uitvoer
Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

Berekeningen dool' de Studieafdeling van de Nationale Bank van België

1951
(1)

1951
(1)
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Maandgemiddelden
(millioenen franken)

1950

Sectoren

Pextiel- en kledingbedrijven .
Hoogovenbedrijven .
Metaalverwerkende bedrijven .
N on-ferro metalen .
Chemische producten .
Voedselbedrijven .
Kunst-, precisie- en weeldebedrijven .
Landbouwproducten .
Brandstoffen .
Glas en spiegelglas .
Papier- en boeknijverheid .
Huiden en leder .
Cement .
Rubber .
Hout en meubelen .
Steengroeven .
Keramische bedrijven .
Tabak .
Diversen

Totaal .

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

1.872
l.004
1.081

716
639
242
228
190
184
123

67
78
58
33
32
43
25
16

250

6.881

2.543
2.402
1.709
1.034
1.017

409
289
266
204
183
169
ll8
98
86
60
52
28
16

353

11.036

In pCt
van de gezamenlijke

uitvoer

1950

23.1
21,8
15,5
9,4
9,2
3,7
2,6
2,4
1,g
1,7
1,5
1,1
0,9
0,8
0,5
0,5
0,2
0,1
3,1

(I) Eerste elf maanden.

27,2
14,6
15,7
10,4
9,3
3,5
3,3
2,8
2,7
1,8
1,0
1,1
0,8
0,5
0,5
0,6
0,4
0,2
3,6

100,0 100,0

De geografische spreiding van het handelsverkeer stelde m 1951
ernstige prob1emen.

Sedert de herfst streeft de handelspolitiek naar een verschuiving
van de buitenlandse handel, ten einde de eredietstand van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie bij de Europese Betalingsunie te



verzachten. In September werden administratieve maatregelen
getroffen, ten einde de in dollars betaalbare invoer te vervangen door
aankopen in de landen-leden van de Unie en de afzet in die landen te
beperken ten gunste van de uitvoer naar de Amerikaanse markten.

Hoewel de absolute waarde van de invoer uit de landen van de
Europese Retalingsunie steeg, veranderde de relatieve betekenis dier
landen als leveranciers van de Belgisch-Luxemburgse economie weinig
of niet. van het ene jaar op het andere; hun aandeel bedroeg verder
ca. 60 pCt van de gezamenlijke invoer.

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

lVIaandgemiildelden
(in millioenen franken)

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek

Berekeningen dool' de Studieafdeling van de Nationale Bank van België

Invoer Uitvoer Saldo

Land

1U50

I
1951

I
1951

1U50

I
1951

(2)
1950 (2) (2)

E.B.U.·landen (1) ............................ 4.866 6.295 4.736 7.765 - 130 + 1.470
Verenigde Staten + Oanada ............. 1.520 1.973 670 1.026 - 850 - 947
Belgisch-Congo + Ruanda- Urundi ...... 612 844 260 459 - ,352 - 385
Andere landen ...... .......................... 1.127 1.382 1.215 1.786 + 88 + 404

'I'otaal ......... 8.125 10.494 6.881 11.036 - 1.244 + 542

(1) Al de landen waarvan het handelsverkeer met de B.L.E. U. in beginsel in de rekeningen van de
KB.U. wordt geboekt.

(2) Eerste elf maanden.

Daarentegen vertegenwoordigde de afzet III de landen van de
Europese Betalingsunie een stijgend procent van de gezamenlijke
uitvoer: 70 pCt tegen 68,8 pCt in 1950. De vrijmaking van het intra-
Europese goederenverkeer op een niet-discriminerende basis bevorderde
aldus de uitvoer naar die landen.

Het traditionele overschot van de handelsbalans met die landen-
groep trad in 1951 opnieuw te voorschijn; het. hereikte ca. 18 milliard
frank tegen een tekort van 1.560 miUioen in 1950.
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In de landengroep zelf van de Europese Betalingsunie vielen zekere
verschuivingen op te merken, vooral wat de betekenis der verschillende
landen of gebieden als afzetmarkt betreft.

Het sterlinggebied ging de betekenis van Nederland als uitvoer-
markt evenaren; het nam ca. 18 pCt van de gezamenlijke uitvoer op
tegen 12,6 pCt. in 1950, dan wanneer het procent van de leveringen
aan Nederland terugliep van 22,4 tot ca. 18 pCt. De uitbreiding van de
afzet in het sterlinggebied betrof hoofdzakelijk metaalproducten,
chemische producten en voedingsmiddelen.

De relatieve betekenis van de Verenigde Staten en Canada als
cliënten en leveranciers, werd niet merkbaar gewijzigd : de verkopen
aan die landen vertegenwoordigden ongeveer 9 pCt van de gezamen-
lijke invoer tegen 9,7 pCt in 1950, en de aankopen op die markten
ca. 19 pCt in de totale invoer tegen 18,7 pCt. het jaar tevoren.
Het structureel tekort in het handelsverkeer met die landen bleef dan
ook nagenoeg hetzelfde : het bedroeg ca. Il,5 milliard tegen
10,2 milliard.

Het handelsverkeer met de Kolonie en de Mandaatgebieden nam
uitbreiding. Het verloop dier betrekkingen wordt bepaald door de
structuur der twee volkshuishoudingen. De Kolonie leverde ca. 8 pCt
van de gezamenlijke invoer in het moederland tegen 7,5 pCt in 1950.
Anderzijds deed de uitvoering van het Congolees tienjarenplan de
leveringen van uitrustingsmiddelen door het moederland stijgen zodat
Congo en Ruanda-Urundi 4 pCt van de totale uitvoer tegen 3,8 pCt
vorig jaar opnamen.

In absolute waarde werd de onevenwichtigheid in het handels-
verkeer mel de Kolonie nog iets groter: het tekort steeg van 4.224 mil-
lioen tot 5 milliard.

Het relatieve aandeel der transacties met de overige wereld ver-
toonde een lichte neiging tot inkrimping; het percentage van die lan-
dengroep in de totale invoer daalde van 13,9 tot 13 pCt en het aandeel
van die landen in de totale uitvoer van 17,7 pCt tot 16 pCt.
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De cijfergegevens betreffende de bijzondere handel van de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie tonen aan dat de vraag van-
wege het buitenland en vooral van de landen der Europese Betalings-
unie in 1951 bijzonder vast bleef.

Anderzijds verzwakten de Belgisch-Luxemburgse aankopen in het
buitenland wegens de grote omvang der vroeger aangelegde voorraden
en de prijsbewegingen.

De samengevoegde invloed van die twee factoren bracht een
gevoelig herstel van de handelsbalans tot stand. Die verbetering werd
dank zij het. gunst.ig verloop van de ruilvoet des te groter, daar het
uitvoervolume veel sterker toenam dan het invoervolume.
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BEHEER

De jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders werd op
26 Februari 1951 gehouden.

De heren regenten Paul Charles en Raoul Miry, WIer namen
voorkwamen op de dubbele candidatenlijsten voorgedragen door
financiële instellingen van openbaar nut, alsmede de heer regent
Yvan Feyerick, een van de twee candidaten der Nationale Federatie
der Kamers voor Handel en Nijverheid van België, werden door
genoemde vergadering herkozen voor een termijn van drie jaar die
eindigt na de gewone algemene vergadering van Februari 1954.

De mandaten van de heren censoren Jean Brat, Nicolas Boost en
Louis Delvaux, rechtstreeks door de vergaderingverkozen, werden
voor een zelfde periode hernieuwd.

** *
De Bank had op 7 Augustus 1951 het verlies te betreuren van

de heer Joseph Teichmann die sedert 27 Februari 1950 deel uitmaakte
van het College der censoren.

De Regentenraad deelt met innige droefheid het leedwezen door
het College in zijn jaarverslag uitgedrukt.
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PERSONEEL

Tijdens het jaar 1951 zijn meerdere ambtenaren vertrokken,
van wie het Beheer van de Bank met spijt afscheid heeft genomen.

De heer Charles Vercruysse, inspecteur-generaal, chef van de
Algemene Boekhouding, werd benoemd tot directeur van de Centrale
Bank van Belgisch Congo en Ruanda-Urundi, en nam ontslag op
31 October jl. Omstreeks hetzelfde tijdstip bereikten de heren Henri
Jambers, inspecteur generaal, chef van de Dienst der Gebouwen A,
en Joseph De Wolf, afdelingshoofd, econoom van de Drukkerij, de
pensioengerechtigde leeftijd, na een carrière die resp. aanving in 1907
en in 1905.

Het Beheer houdt er tevens aan allen te vernoemen die, na vele
jaren toegewijde arbeid in de Bank, in 1951 de leeftijdsgrens bereikten.
Het zijn: Mevr. Arents-Deben, de HH. Jules Barroo, Jean Brandelaer,
Achille Conserrière, Mevr. Demeur-De Vry, de HH. Ernest d'Haenens,
Jean Festraets. Dominique Haleyt, Joseph Niesette, François Petitjean,
Eugène Raes, Corneille Steurs, Florian Tamigneau, Eugène Tilman,
Auguste Toulet, Rodolphe Van Audenhove en Justin Zelis, van het
personeel te Brussel, alsmede de HH. Pierre Delvaux, Juul Eliaerts,
Edward Goossens, Jozef Jansen, Charles Matheys, Jean Ronveaux,
Georges Sory en Arthur Vanhoestraete, van de bijbanken en agent-
schappen in de provincie.

Anderzijds had de Bank het verlies te betreuren van de
HH. Arnould Adam, Robert Kahn en Albin Lapaille, van het personeel
van het Hoofdbestuur, die in de loop. van het jaar overleden zijn.

** *
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Daar de modaliteiten voor de toepassing van de wetgeving in zake
de ondernemingsraden op de Nationale Bank nog niet gepreciseerd zijn,
werd de overeenkomst van 1947, in verband met de vertegenwoor-
diging van het personeel bij de Directie, tot nader order verlengd.

Overeenkomstig deze conventie werd op 8 November 1951 een
nieuwe afvaardiging door het personeel verkozen.

De Directie brengt gaarne hulde aan de toewijding en aan de
bezorgdheid voor billijkheid in het algemeen welzijn waarvan de
uittredende leden blijk hebben gegeven bij het vervullen van hun
opdracht.

Zij zal de meuwe afvaardiging geregeld bijeenroepen om, door
haar bemiddeling, in nauw contact te blijven met het personeel.

** *
De Bank heeft bij het einde van het jaar de door het personeel

bewezen diensten beloond door bevorderingen in graad en wedde- en
loonsverhogingen gesteund op de verdienstecijfers.

Het Beheer wenst de nieuw bevorderden van harte geluk en
hernieuwt zijn oprechte dank aan al de leden van het personeel voor
de in 1951 geleverde prestaties.
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ONTLEDING VAN DE BALANS

EN VAN DEWINST- EN VERLIESREKENING

OVER HET BOEKJAAR 1951

ACTIVA

Op basis van de verkoopprijs van het goud, zegge fr. 56.263,7994 Goudvoorraad

per kg., vertegenwoordigt de goudvoorraad, per
31 December 1951 . . fr. 31.770.933.277,97
waarvan,

goud III het buitenland
goud III België

. fr. 31.470.381.624,50

. fr. 300.551.653,47

fr. 31.770.933.277,97

Op 31 December van VOrIg Jaar bedroeg de gOl~dvoorraad
fr. 29.366.921.449,27.

Dit tegoed stemt enerzijds overeen met de tegenwaarde van de
omzetbare buitenlandse deviezen, gedeponeerd bij correspondenten
van de Bank in het buitenland, en met de buitenlandse biljetten in
kas bij de Bank. Het vertegenwoordigt anderzijds papier in Belgische
franken op hetbuitenland.

Het bedraagt :
Per 31 December 1951 Per 31 December 1950

a) in buitenlandse
deviezen. . fr. 177.635.520,74 1.055.433.677,58

b) In Belgische fran-
ken . fr. 112.529,40 1.512.987,15

fr. 177.748.050,14 1.056.946.664,73
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Accoord
« Europese
Betalingsunie » :
Belgische franken

Vorderingen
op het buitenland
in het kader
van betalings-
accoorden

Er wordt aan herinnerd dat luidens de bijlage n' 1 bij het accoord
dat op 19 September 1950 te Parijs werd ondertekend, België er toe
gehouden was de helft van de hulp die het voor het jaar 1950-1951
binnen het kader van het E.R.P.-programma (European Recovery
Program) had ontvangen, ter beschikking van de Europese Betalings-
unie te stelten. Het daartoe per 31 December 1950 verleend voorschot,
dat overeenstemt met de vaste toewijzing van $ 44.050.000 die door
de E.C.A. (European Cooperation Administration) aan de Bank werd
genotifieerd en daarna op $ 29.375.000 werd teruggebracht, is
volledig terugbetaald geworden.

De vorderingen op het buitenland III het kader van betalings-
aceoorden bedragen per 31 December 1951

a)
) met speciale provisie . · fr. 5.136.125.000,-

E.B.U. . ..
· fr. 10.065.625.000,-zonder speciale prOVISIe

b) landen, leden van de E.B.U · fr. 4.708.854.717,36
c) andere landen . · fr. 867.976.443,62

fr. 20.778.581.160,98

De uitvoering van het Tnternationaal accoord van 19 Septem-
ber 1950, waarbij een Europese Betalingsunie werd opgericht, is
geregeld door een overeenkomst van 7 Maart 1951 tussen de Staat en
de Bank gesloten binnen het kader van de wet van 28Juli 1948
houdende wijziging van de besluitwet n' 5 van 1 Mei 1944.

Het is bekend dat krachtens deze wettelijke bepalingen, de
uitvoering van de betalingsneeoorden geschiedt voor rekening en
onder de waarborg 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; de bijzondere modaliteiten van
de tussenkomst der Bank zijn geregeld door een overeenkomst met de
Staat.

Per 31 December 1950 vertoonde de rekening van de Europese
Betalingsunie een creditsaldo van fr. 1.812.000.000,-· dat overeenstemt
met het gedeelte van het « initieel debet », onaangewend op die datum.
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In 1951 kreeg deze rekening een debetstand tengevolge van
de verrichtingen der maandelijkse regeling van de respectieve
posities van de leden der Europese Betalingsunie ten opzichte van
België. Op 31 December 1951 bereikte het globale debetsaldo
fr. 15.201.750.000,-.

Krachtens de hiervoren genoemde overeenkomst, heeft de Bank
een voorschot van fr. 10.065.625.000,--- verleend, wat overeenstemt
met 201.312.500 rekeningseenheden, zegge het geheel der eredieten
door België te verlenen binnen het quotum van 360 millioen rekenings-
eenheden, vastgesteld in gezegd accoord van 19 September 1950.

Het voorschot van fr. 5.136.125.000,- door België toegestaan
boven deze grens is gedeld door de speciale provisie waarvan de
indeling aangeduid is op de passiefzijde van de balans.

De vroegere indeling der « vorderingen op het buitenland in het
kader der betalingsaccoorden », in « buitenlandse deviezen » en
« Belgische franken » werd vervangen door een meer aangepaste :
« landen, leden van de E.B.U. » en « andere landen ».

De eerste van deze nieuwe sub-rubrieken omvat de lopende
voorschotten aan de leden van de E.B.U., bestemd om einde maand in,
de schoot van de Unie gecompenseerd te worden met de verbintenissen
tegenover deze zelfde landen ingeschreven op de passiefzijde, alsmede
de niet terugbetaalde bedragen der saldi per 30 Juni 1950, geconso-
lideerd overeenkomstig het accoord van Parijs.

De rekening van de Schatkist werd gecrediteerd voor het overschot
der interesten betaald door de vreemde landen boven die welke hun
verschuldigd zijn krachtens de met deze landen gesloten accoorden.
Daarentegen werd ze gedebiteerd voor de interesten die de Staat
aan de Bank verschuldigd is krachtens de overeenkomsten van
25 Februari 1947 en 7 Maart 1951 betreffende de voorschotten door de
Bank toegestaan voor de uitvoering van de betalingsaccoorden. De
interesten door de Staat aan de Bank betaald zijn begrepen in de rubriek
« Disconto, wissel, interesten en provisies » die op de creditzijde van
de winst- en verliesrekening voorkomt.
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Te ontvangen
deviezen en goud

Debiteuren wegens
termijnverkopen
van deviezen
en goud

Handelspapier
op België

Voorschotten op
overheidsfondsen

Overheidseffecten
(art. 20
der sta tu ten.
Overeenkomst van
14 September 1948)

Deze rubriek die per 31 December 1950 geboekt stond voor
fr. 328.571,10 vertoonde geen saldo per 31 December 1951 zodat ze
niet meer op de balans van deze dat.um voorkomt.

Deze rubriek heeft als tegenpost op de passiefzijde « Te leveren
deviezen en goud » en staat in de balans per 31 December
1951 voor. . fr. .2.170.288.537,30

Zij vertegenwoordigt de verbintenissen van diverse debiteuren die
met de Bank verrichtingen op termijn in buitenlandse valuta en in goud
hebben gesloten.

Per 31 December 1950 bedroeg deze post fr. 1.278.409.254,15

De portefeuille van het door de Bank gedisconteerd en in België
betaalbaar handelspapier bedraagt per 31 Decem-
ber 1951 . fr.
tegen, per 31 December 1950 . fr.

De voorschotten op overheidsfondsen, gedaan
de bepalingen van artikel 17, 8°, der statuten,
31 December 1951 . . fr.

Per 31 December 1950, beliepen zij .. . fr.

Deze portefeuille begrijpt :
Per 31 December 1951

a) Schatkistcertificaten fr.
b) Papier uitgegeven door

instellingen waarvan de
verbintenissen door de
Staat gewaarborgd ZIJn

fr.

6.460.000.000,·-

Te transporteren : fr.
1.824.000.000,-
8.284.000.000,-
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8.889.683.607,74
10.929.532.734,63

overeenkomstig
bedragen per

344.951.055,50

757.349.578,97

Per 31 December 1950

3.945.000.000,-

4.530.000.000,-
8.475.000.000,-



Transport : fr.
c) Andere overheidseffec-

ten . . fr. 69.250.000;----------
Totaal. . fr. 8.353.250.000,-

8.284.000.000,- 8.475.000.000,-

190.750.000,-
8.665.750.000,-

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 artikel 17, 3° en 9° der statuten gedane verrichtin-
gen, 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 bank gedomicilieerde
accepten, behalve wat betreft 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. Op
bedoelde som zijn van toepassing de bepalingen van artikel 33 van de
organieke wet betreffende de vergoeding van 0,25 pCt 's jaars aan
de Bank toegekend, en berekend op het gedeelte van de omloop
overeenkomend met de voorschotten aan de Staat.

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
verliesrekening.

Krachtens artikel 20 (eerste alinea), van het koninklijk besluit
van 24 Augustus 1939, komt de winst die voor de Bank voortspruit
uit het verschil tussen 3 1/2 pCt en de rentevoet van haar verrichtingen
van disconto, voorschot en belening, aan de Staat toe. Zij is aangeduid
op de debetzijde van de wi~st- en verliesrekening onder afzonderlijke
rubriek.

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

Tegoed
bij de Postcheque-
en -girodienst

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

De deel- en pasmunt wordt als volgt onderverdeeld :
Per 31 December 1951 Per 31 December 1950

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

fr.

77.323.716,02 175.504.332,66
125.097.600,- . 131.147.930,-

---------

202.421.316,02 306.652.262,66

Het tegoed van de Bank bij de Postcheque- en -girodienst, in
rekening A, beliep:
per 31 December 1951
per 31 December 1950

· fr. 1.221.638,94
1.176.893,39· fr.

Het saldo van de rekening B bedraagt, per 31 December 1951,
fr. 1.018.000.000,- tegen fr. 700.000.000,- op 31 December 1950,
het geldt het tegoed van een buitenlandse circulatiebank dat in post-
chequerekening geplaatst werd, krachtens een overeenkomst gesloten
tussen de Belgische Regering en de Regering van het land van de
betrokken circulatiebank. 'Vegens deze plaat.sing werd de rekening op
de passiefzijde (( Verbintenissen t.egenover het buit.enland in het. kader
van betalingsaccoorden » gesplitst waar de rubriek b / er de tegenpost
van vormt..

De geconsolideerde vordering op de Staat bedroeg ingevolge de
sanering van de balans van de Bank III Septent-
ber 1948 . . fr. 35.000.000.000,-

Op de balans pel' 31 December 1950 st.ond
ZIJ geboekt voor . · fr. 34.939.403.585,14

· fr. 34.860.106.847,67Op 31 December 1951 beloopt zij

Dit laatste bedrag zal, bij de verdeling der winsten van het boekjaar
1951, verminderen met het aandeel van de Staat in de winst dat,
luidens artikel 3 b), pal'. 2, van de wet van 28 Juli 1948 moet aange-
wend worden voor delging van deze vordering tot beloop van
vijf milliard frank.
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De overheidsfondsen en andere krachtens artikels 18 en 21 der
statuten verworven effecten,
belopen per 31 December 1951
tegen, per 31 December 1950

· fr.
· fr.

Deze rubriek staat per 31 December 1951
geboekt voor . . fr.
tegen fr. 121.565.232,19 per 31 December 1950.

1.221.053.524,23
1.076.622.384,23

364.490.328,57

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

De waarde van de gronden en gebouwen staat in de balans per
31 December 1951 te boek voor . fr. 739.668.819,52
tegen, per 31 December 1950 . fr. 541.729.379,49

De verhoging met fr. 197.939.440,03 stemt overeen met de in
1951 gedane uitgaven voor de eenstructie van het nieuw gebouw van
de Bank te Brussel, ten belope van fr. 193.278.619,12, en voor de
heropbouw van de tijdens de oorlog verwoeste agentschappen in de
provincie, ten bedrage van fr. 4.679.020,91, verminderd met
fr. 18.200,-, zegge het bedrag van de verkoop in Juni 1951 van een
strook grond langsheen het sportplein dat de Bank te Sinte-Agatha-
Berchem bezit.

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

Deze rubriek, w~arvan de tegenwaarde op de passiefzijde voor-
komt onder het hoofd (( Pensioenkas van het Personeel », staat op de
balans per 31 December 1951 ingeschreven voor

fr.
tegen, per. 31 December 1950 · fr.
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632.902.695,11
553.349.103,61

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

Overgangs-
rekeningen
van de actiefzijde

De verhoging met fr. 79.553.591,50 begrijpt o.m. een gewone
toelage van fr. 20.640.000,- en een buitengewone toelage van
fr. 50.000.000,- bestemd om het verschil te dekken tussen de
tegoeden van de Kas en het vereist kapitaal-om te voldoen aan haar
verbintenissen, welke sedert de bevrijding toenamen door de
herziening der bezoldigingen van de leden van het personeel ingevolge
de verhoging van het officieel index-cijfer der kleinhandelsprijzen.

Het evenwicht tussen het tegoed en de verbintenissenvan de
Pensioenkas werd nog niet bereikt, en het gedeelte der renten en
overlevingsrenten dat de Pensioenkas nog niet ten laste kon nemen
werd in de loop van 1951 door de Bank langs haar algemene onkosten
betaald. Het daartoe uitgegeven bedrag beliep fr. 11.261.455,- tegen
fr. 11.250.000,-- in 1950.

Onder deze rubriek zijn « pro memorie» de waarden opgenomen
die, wegens de onzekerheid omtrent de da tum en de mogelijkheid van
hun verzilvering, niet als tegenwaarde van de verbintenissen op zicht
van de Bank kunnen worden aangewend.

Per 31 December 1951 ZIJn de overgangsrekeningen van de
actiefzijde als volgt samengesteld :

u) Interestenprorata le ontvangen op beleggin-
gen en rekeningen geopend krachtens beta-
lingsaccoorden . fr. 115.965.123,75

b) Interestenprorala te ontvangen op rekeningen
in omzetbare deviezen . . fr. 1.407.376,50

c) Interestenprorata op overheidsfondsen, ver-
worven krachtens de statuten 27.367.169,25. fr.

d) Voorraden ten behoeve van aanmaak van
------------------

Te transporteren : fr. 144.739.669,50
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Transport : fr.

biljetten en drukwerken, voor de refter van
het personeel en het economaat . . fr.

144.739.669,50

15.850.846,32

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

f) « Waarden van het Fonds van de Honderdste
Verjaring» Bij gelegenheid van de
Honderdste 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.)

2.443.230,45

fr. 165.277.146,27
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Bankbiljetten
in omloop

Rekeningen-
courant
en diversen

PASSIVA

Het bedrag der biljetten van
per 31 December 1951

de Bank in circulatie, beloopt
. fr. 94.966.919.900,-

Per 31 December 1950 bedroeg deze
omloop . fr. 88.599.319.300,-

Deze bedragen zijn, per coupure, als volgt onderverdeeld :
Per 31 December 1951 Per 31 December 1950

fr. 1.000 · fr. 75.972.614.000,- 68.434.689.000,-
fr. 500 · fr. 11.405.706.500,- 12.041.864.000,--
fr. 100 · fr. 7.588.599.400,- 8.122.766.300,--
Totaal · fr. 94.966.919.900,- 88.599.319.300,-

De rekeningen-courantsaldi en diversen zijn als volgt onderver-
deeld

Per 31 December 1951 . Per 31 December 1950
Schatkist, gewone rekening

fr. 30.392.443,55 33.207.324,26
Schatkist, rekeningen

Accoord voor Econo-
mische Samenwerking

fr. 1.044.262.958,11 15.456.322,78
Internationaal Muntfonds

Rekening Belg. frank. fr. 112.503.056,26
Instellingen door bijzondere.

wet beheerd en openbare
besturen · fr. 310.212.944,43 638.882.547,19

Te transporteren : fr. 1.384.868.346,09 800.049.250,49
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Transport : fr. 1.384.868.346,09 800.049.250,49

Banken in België · fr. 1.805.112.543,46 1.660.731.730,-
Banken in het buitenland:

gewone rekeningen · fr. 474.619.129,87 1.283.907.424,53
Particuli eren . fr. 393.027.942,04 324.194.076,37
Te betalen waarden . · fr. 830.482.022,94 534.214.722,63

fr. 4.888.109.984,40 4.603.097.204,02

Deze opsomming omvatte vorig jaar de rubriek « Internationaal
Muntfonds : rekening Belgische franken » welke dit jaar opgenomen
is in de rubriek cc Banken in het Buitenland, gewone rekeningen ».

Zij dient nader omschreven betreffende twee punten :

I") Schatkist (rekeninqen Accoord 'Voor Economische Samen-
werking)

De saldi van de Marshall-jaren 1948-1949 en 1949-1950, welke
op de vorige balans geboekt stonden voor fr. 15.456.322,78, werden
vereffend. Het bedrag van fr. 1.044.262.958,11 per 31 December 1951
heeft uitsluitend hetrekking op de Marshall-periode 1950-1952.

2°) Te betalen waarden :

Het bedrag onder de rubriek cc Te betalen waarden » vertegen-
woordigt het geheel der verbintenissen van de Bank, andere dan deze
geboekt in rekening-courant, o.m. bankassignaties, verplaatste cheques,
betaalmandaten, dividenden, tegenwaarde van valuta verschuldigd aan
derden na ontvangst van documenten of ingevolge aankopen van
deviezen, voorschotten gestort op wisseltermijncontracten, te betalen
taxes, betalingen te doen aan de Rijksdienst voor Maatschappelijke
Zekerheid, aanhangige creditberichten, lopende verrichtingen die later
het voorwerp zullen uitmaken van betalingen of inschrijvingen op het
credit der rekeningen-courant.
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Verbintenissen
tegenover
het buitenland
in het kader

De saldi der verbintenissen tegenover het buitenland in het kader
van betalingsaccoorden beliepen per 31 December 1950 :

van Banken in het buitenland :
betalingsaccoorden

Totaal
der verbintenissen
op zicht

al .
bi .

Europese Betalingsunie

463.652.185,35
700.000.000,-

1.812.000.000,-

· fr.
· fr.
· fr.
fr. 2.975.652.185,35

Rekening gehouden met de wijziging welke dit jaar aangebracht
werd aan de indeling in sub-rubrieken, is de vergelijking van het ene
jaar tot het andere de volgende :

Per 31 December 1951 Per 31 December 1950

Europese Betalingsunie fr. 1.812.000.000,-
Landen, leden van de

E.B.U. · fr. 643.673.523,87 312.080.533,78
Andere landen

al · fr. 101.979.599,18 151.571.651,57
bi · fr. 1.018.000.000,- 700.000.000,-

fI'. 1.763.653.123,05 2.975.652.185,35

De rekening van de Europese Betalingsunie werd beschreven III

de analyse van de rekeningen der actiefzijde.

De rubriek « Andere landen bi» heeft haar tegenwaarde op de
actiefzijde in de rekening « Tegoed bij de Dienst der Postchecks,
rekening B ».

De onmiddellijk opvraagbare verbintenissen zijn samengesteld uit
het totaal der bankbiljetten in omloop, de rekeningen-courant en
diversen alsmede de verbintenissen tegenover het buitenland in het
kader van betalingsaccoorden.

Per 31 December 1951 belopen zij fr. 101.618.683.007,45 tegen
fr. 96.178.068.689,37 per 31 December 1950.
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Deze rubriek wordt onderverdeeld als volgt per 31 Decem-
ber 1951 :
Speciale

ber
Schatkist

15 Septem-
. fr.
. fr.

(Besluitenrekeningen
1951) 1.079.408.500,-

4.056.716.500,-
fr. 5.136.125.000,-

De speciale rekeningen werden aangelegd krachtens de Belgische
koninklijke en ministeriële besluiten van 15 September 1951 en het
besluit van de Luxemburgse Regering getroffen in Raad van dezelfde
datum; zij vertegenwoordigen de tijdelijke afhouding van 5 pCt gedaan
op de tegenwaarde der cessies van buitenlandse valuta of betalingen in
Belgische of Luxemburgse franken in verband met de vereffening van
de uitvoer naar de landen aangesloten bij de Europese Betalingsunie.

Het totaal van de rubriek stemt overeen met het bedrag dat op de
actiefzijde geboekt staat onder « Vorderingen op het buitenland in het
kader van betalingsaccoorden : al Europese Betalingsunie : met
speciale provisie ».

Deze rubriek is in de balans per 31 Decem-
ber 1951 geboekt voor. . fr.
en stond III de balans per 31 December 1950

2.477.845.869,89

voor . fr. 1.338.120.350,11

De rekening « Debiteuren wegens termijnverkopen van deviezen
en goud » die er de tegenwaarde van is staat op de actiefzijde slechts
voor . fr. 2.170.288.537,30

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

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

Zij vertegenwoordigt per 31 December 1951
fr.

tegen, per 31 December 1950 · fr.
632.902.695,11
553.349.103,61

Overgangs- Per 31 December 1951 waren de overgangsrekeningen van de
rekeningen
van de passiefzijde passiefzijde, de volgende :

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

b) Herdisconto van de beleggingen
krachtens betalingsaccoorden.

gedaan
· fr.

c) Herdisconto van de portefeuille wissels en
schatkistcertifica ten · 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 actiefzijde.

f) Fonds van de Honderdste Verjaring : tegen-
waarde van de overgangsrekening op de
actiefzijde onder het hoofd « Waarden van
het Fonds van de Honderdste Verjaring ». fr.

g) Fiscale voorziening : Het saldo van deze
rekening beliep per 31. December 1950
fr. 65.489.955,-.

2.743.746,60

463.508,75

35.731.209,50

74.519,55

2.243.400,-

2.443.230,45

Daar de Bank aan de Ontvanger van
Belastingen een bedrag van fr. 225.000.000,- ---------

Te transperteren : fr.
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Transport : Ir.
gestort had als provisie op de aanslag voor de
fiscale dienstjaren 1940 tot en met 1950, beliep
de niet aangewende voorziening op deze datum
in totaal fr. 290.489.955,-.

In de loop van het jaar 1951 kon de fiscale
toestand betreffende de vorige tien jaren worden
geregulariseerd en bijgewerkt.

Hieruit volgt dat voor
de bedrijfsjaren 1940 tot
1948 (fiscale dienstjaren
1940 tot 1949) een bedrag
van . . fr.
als belastingen betaald
werd.

179.061.076,-

Er blijven voor de
jaren 1947 en 1948 nog
betrekkelijk geringe bedra-
gen te vereffenen.

De belastingen voor het
jaar 1949 (fiscaal dienstjaar
1950) moeten nog op het
kohier gebracht worden.

Voor het bedrijfsjaar
1950 (fiscaal dienstjaar
1951) heeft de Bank, over-
eenkomstig de bepalingen
van de wet van 8 Maart
1951:

betaald als Nationale---------
Te transporteren : fr. 179.061.076,-
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179.061.076,--Transport : fr.

crisisbelasting op het
uitbetaald dividend,
zegge 20 pCt op
fr. 142.000.000,- . fr.

-- vooraf betaald op de
nog niet ten kohiere
gebrachte bedrijfsbe-
lasting . . fr. 44.000.000,-

----------------
fr. 251.461.076,--

28.400.000,--

De Bank heeft anderzijds
de terugbetaling bekomen
van het bedrag dat in 1950
als voorschot op de Luxem-
burgse belastingen werd
gestort . fr. 172.000,--

----------------
fr. 251.289.076,--

Rekening gehouden met
dezevereffeningen, bedraagt
de niet-aangewende voor-
ziening, die per 31 Decem-
ber 1951, beschikbaar blijft
voor latere aanslagen:
beschikbaar bedrag begin

van het boekjaar . fr.
in 1951 gedane vereffenin-

gen . fr. 251.289.Ó76,-
---------------

Blijft. . fr. 39.200.879,--

290.489.955,-

Hierbij dient de voor-
ziening gevoegd die aange-

---------------
Te transporteren : fr. 39.200.879,--·
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Transport : fr.
legd werd per 31 Decem-
ber 1951 langs het debet
van de Winst- en Verlies-
rekening . fr. 90.000.000,----------

129.200.879,-

39.200.879,- 43.699.614,85

In de loop van het jaar
1951 heeft de Bank op de
bedrijfsbelastingen voor het
fiscaal dienstjaar 1952 voor-
af gestort . . fr. 80.000.000,-

Het bedrag van de fiscale voorziening staat
derhalve geboekt voor. . fr. 49.200.879,--

h) Provisie voor onkosten van aankoop, verkoop
en verzending van goud . . fr. 23.138.966,52

i) Voorlopige rekening: saldo van de herwaar-
dering der deviezen en buitenlandse reke-
nmgen . fr. 5.758.973,20----------

Totaal. . fr. 121.798.433,57

Het bedrag dat op deze laatste rekening geboekt staat vertegen-
woordigt een aanpassing, ingevolge de devaluatie van September 1949,
die progressief moet gedelgd worden door een buitenlandse circulatie-
bank krachtens een accoord tussen de Regering van het land van deze
bank en de Belgische Regering. Het saldo per 31 December 1950
beliep fr. 22.858.973,20.

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.
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Reservefonds

Te verdelen
netto-winst

Het Reservefonds, voorzien bij artikel 14 der statuten van de
Bank, is verdeeld in volgende rubrieken :

Per 31 December 1951 Per 31 December 1950

Statutaire reserve . fr. 208.154.450,50 189.720.709,50
Voorzieningsfonds . fr. 227.478.751,87 227.478.751,87
Afschrijving gebouwen,

materieel en meubelen fr. 616.289.716,25 435.532.255,22

fr. 1.051.922.918,62 852.731.716,59

De vermeerdering spruit voort uit het aandeel in de verdeling der
winsten, per 31 December 1950, dat aan de statutaire reserve toekwam,
alsmede uit de afschrijving per 31 December 1951 ten belope van
fr. 180.757.461,03, van de uitgaven 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. 25] .300.081,32.
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ORDEREKENINGEN

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

Deze rekening omvat 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 op het buitenland van de vroegere
Belgisch-Luxemburgse Verrekeningsdienst uit
hoofde van de vóór 10 Mei 1940 gesloten accoor-
den, in de verrichtingen derwelke de Bank alleen
als kassier handelde.

De diverse bewaarnemingen z1Jn samen-
gesteld uit :

Onderpanden van de voor-
schottenrekeningen op
Belgische Overheidsfond-
sen . fr.

Waarborgen gegeven door
de discontocedenten . fr. 21.683.818,---------~---------

Te transporteren : fr. 9.633.308.605,50

9.611.624.787,50
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33.405.128,67

115.281.588,43

1.889.20

Te inkasseren
waarden

Geopende
documentaire
credieten

Belgisch-
Luxemburgse
Verrekeningsdienst

Diverse
bewaarnemingen



Diverse ontvangen
borgtochten

Waarborg-
certifica ten
van de Schatkist
ontvangen

Borgtochten
verleend
ten gunste
van het Personeel

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

Transport : fr.
Obligaties van de Muntsa-

neringslening . . fr.
Internationaal Muntfonds fr.
Internationale Bank voor

Wederopbouw en Ont-

9.633.308.605,50

15.317.995,44
8.324.889.561,24

wikkeling 1.907.778.920,-. fr.

Andere bewaarnemingen fr. 18.273.774.569,39
fr. 38.155.069.651,57

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

De verklaring van deze rubriek wordt
gegeven op blz. 82 van dit verslag.

Borgtochten door de Bank verleend aan
sommige discontokantoren, uit 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.

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
uitgifte in Maart 1948, van de lening van de
Schatkist, groot $ 50.000.000 op halflange ter-
mIJn.
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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. . fr.

Deelhebbende obligatiën
N.l\LB.S.· . fr.

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

2 1/2 pCt certificaten van
het Koninkrijk der Neder-
landen (overeenkomst op
7 September 1949 te
Parijs getekend) . . fr.

4 1/2 pCt certificaten N.M.
voor Goedkope Woningen
en Woonvertrekken . fr.

4 1/2 pCt certificaten van
de N.M. voor de Kleine
Landeigendom . . fr.

Diverse waarden. . fr.

1.000.000.000,-

638.305.187,-

1.625.001.300,-

1.900.000.000,-

1.392.000.000,--

170.000.000,-

234.882.995,50

752.250.000,-

230.545.010,l0 Schatkist

fr. 6.960.189.482,50
7.190.734.492,60Te transporteren fr.
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Rentenfonds,
gedeponeerde ;
effecten

Transport : fr.
Diverse waarden door de Staat in bewaring

genomen:

Waarden door derden gede-
poneerd . . fr. 3.946.331.464,55

Dienst van de ingeschreven
schuld . fr. 14.827.109.400,-

Deposito- en Consignatiekas
fr. 35.413.256.297,25

Als borgstelling gedepo-
neerde waarden . fr.

7.190.734.492,60

1.588.036.081,15
fr. 55.774.733.242,95

·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.

Af te leveren waarden · fr.

Ingetrokken effecten · fr.

Fonds voor Delging van de Staatsschuld · fr.

113.834.592,-

8.377.606.417,50

861.684.225,-

5.883.321.795,-

Muntfonds :

Overheidsfondsen . fr. 3.416.481.460,-
Totaal. . fr. 81.618.396.225,05

Per 31 December 1951 door de Bank in
bewaring genomen effecten, toebehorende aan
het Rentenfonds, opgericht krachtens de
besluitwet van 18 Mei 1945 . fr.
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a) Voorlopige beleggingen · fr. 4.217.448.388,71 Algemene Spaar-

b) Beleende fondsen · fr. 21.123.650,-
en Lijfrentekas

c) Neergelegde waaborgen · fr. 61.181.251,-
Totaal. · fr. 4.299.753.289,71
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VERDELING VAN DE NETTO-WINST VAN HET BOEKJAAR 1951

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

2. Van het overschot, hetzij fr. 227.300.081,32

a) 10 % aan de reserve 22.730.008,13
b) 8 % aan het personeel 18.184.006,50

3. Van het overschot, hetzij fr. 186.386.066,69

a) Aan het Rijk 1/5" 37.277.213,34
b) Aan de aandeelhouders, een tweede dividend 148.000.000,-
c) Het saldo aan de reserve 1.108.853,35

Totaal van de te verdelen netto-winst. fr. 251.300.081,32

DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1951
AAN ELK AANDEEL VAN FR. 1.000,-

Eerste bruto dividend · fr. 60,-
Tweede bruto dividend · fr. 370,-
Totaal bruto dividend · fr. 430,-
Mobiliënbelasting · fr. 129,-
Netto-dividend · fr. 301,-

Dit dividend IS betaalbaar 1 Maart 1952 op vertoon van
coupon n' 150.

De Regentenraad :

Adolphe BAUDEWYNS, Vice-gouverneur,
Pierre BERG ER,
Jean VAN NIEUWENHUYSE,
Franz DE VOGHEL,
Hubert ANSIAUX,
Paul CHARLES,
Henri DERAEDT,
André HUYSSENS,
Léon-A. BEKAERT,
Albert DEWANDRE,
Emile VAN DIEVOET,
Yvan FEYERICK,
Raoul MIRY,
August COOL,
Frans VERSICHELEN.

De Gouverneur.

Maurice FRERE.



Balans

Winst= en Verliesrekening

Orderekeningen



ACTIVA

Goudvoorraad

a) in buitenlandse deviezen
b) in Belgische franken .

Vorderingen op het buitenland in het kader van betalingsaccoorden

Tegoed op het buitenland

Imet speciale provisie .
a) E.B.U. d . I .zon er speera e provisie
b) landen, leden van de E.B. U.
c) andere landen

Debiteuren wegens termijnverkopen van deviezen en goud

Handelspapier op België

Voorschotten op overheidsfondsen

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

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

c) andere overheidseffecten

Deel- en pasmunt .

rekening A

rekening B

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

Tegoed bij de Dienst der Postchecks

Overheidsfondsen (art. 18 en 21 der statuten)

Té innen waarden

Gebouwen, materieel en meubelen .

Waarden van de Pensioenkas van het Personeel

Afgeschreven en te verzilveren waarden .

Overgangsrekeningén

Totaal van de activa
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._------------------------------------------------------------------------~----------------~

31 DECEMBER 1951'-
Bankbiljetten in omloop .

Rekeningen-courant en diversen :

)

. gewone rekening . .. .
Schatkist Rekeningen A.ccoord voor Economische

Samenwerking . . . .

Organismen door bijzondere wet beheerd en openbare
besturen

Banken in België

Banken in het buitenland gewone rekeningen

Particulieren

Te betalen waarden ..

fr. 30.392.443,55

1.044.262.958,11

310.212.944,43

1.805.112.543,46

474.619.129,87

393.027.942,04

830.482.022,94

Verbintenissen tegenover het buitenland in het kader
van betalingsaccoorden :

Landen, leden van de E.B.U.
Andere landen al

bi

643.673.523,87
101.979.599,18

1.018.000.000,-

Totaal der verbintenissen op zicht

Speciale provisie wegens voorschotten E.B.U. :

a) Speciale rekeningen (besluiten 15-9-51)
b) Schatkist

Te leveren 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
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PASSIVA

fr. 94.966.919.900,-

4.888.109.984,40

1.763.653.123,05

101.618.683.007,45

1.079.408.500,-
4.056.716.500,-

2.477.845.869,89

632.902.695,11

121.798.433,57

400.000.000,-

208.154.450,50
227.478.751,87
616.289.716,25

251.300.081,32

111.690.578.005,96



WINST- EN VERLIESREKENING PE
r-------------------------------------------------------------------~----------------_J-~

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

a) Provenu der disconto- en voorschotverrichtingen
boven de 3 Yz % .

b) Zegelrecht op de biljettenomloop

DEBET

31.135.226,59
128.312.809,- 159.448.035,59

fr. 257.586.667,03
70.&40.000,-
29.835.726,10

180.757.461,03. ,

Overschrijving naar de overgangsrekeningen van het passiof voor fiscale
voorziening

Te verdelen netto-winst

90.000.000,- .

251.300.081,32

1.039.567.971,07

ORDEREKENINGEN PER 31~-------------------------------------------------------
Te inkasseren waarden
Geopende documentaire kredieten
Belgisch-Luxemburgse Verrekeningsdienst. - Compensatiereke-

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

Diverse bewaarnemingen :
Onderpand v! d noorschotrekenin qen. op Belg. overheidsfondsen
Waarbol'gen verleend door disconto-cedenten
Obligaties van de Muntsaneringslening
Internationaal Muntfonds . . . . . . .
Internationale Bank voor Wederopbouwen Ontwikkeling.
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. ...
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) .
4 Yz % Cerbif. N.M. vr Goedkope Woning. en Woonvert.
4 Yz % Cerbif N.M. voor de Kleine Landeigendom
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.
Inqeirokken. effecten .
Fonds voor delging van de Staatsschuld
Muntfonds :

Overheidsfondsen

Rentenfonds, gedeponeerde effecten
Algemene Spaar- en Lijfrentekas :

Voorlopige beleggingen
Beleende fondsen
Neergelegde waarborgen
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......PER 31 DECEMBER 1951

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)

:

.-

CREDIT

fr. 785.073.009,43
54.507.201,90

9.680.144,09
82.847,90

96.400.439,38

91.551.055,11

2.273.273,26

1.039.567.971,07

DECEMBER 195131
-1-0-.

1.000.000.000,-
638.305.187,-

1.625.001.300,-

1.900.000.000,-
1.392.000.000,-

170.000.000,-
_ 234.882.995,50

3.946.331.464,55
14.827.109.400,-
35.413.256.297,25

__ 1.588.036.081,15

---

9.611.624.787,5Q.
21.683.818,-
15.317.995,44

8.324.889.561,24
1.907.778.920,-

18.273.774.569,39

230.545.010,10

6.960.189.482,50

55.774.733.242,95

113.834.592,-

8.377.606.417,50
861.684.225,-

5.883.321. 795,-

3.416.481.460,-

4.217.448.388,71
21.123.650,-
61.181.251,-

fr. 33.405.128,67
115.281.588,43

1.889,2Q.

38.155.069.651,57
104.785.309,50

2.260.000.000,-
53.124.093,85

752.250.000,-

81.618.396.225,05
4.700.369.962,-

4.299.753.289,71
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Verslag van het College der Censoren





Mijne Heren,

Het College der censoren had het gevoelig verlies te betreuren
van de heer Joseph Teichmann, die op 7 Augustus 1951 overleden is
op één en zestig-jarige leeftijd.

Als vooraanstaande personaliteit uit de Antwerpse zeevaartkringen,
werd de heer Teichmann door de algemene vergadering der aandeel-
houders van 27 Februari 1950 tot censor verkozen.

Zijn vroegtijdig afsterven heeft zijn collega's diep getroffen.

** *
Buiten het algemeen recht van toezicht dat voortspruit uit

artikel 67 der statuten, heeft het College der censoren als wezenlijke
opdracht het onderzoek en, zo nodig, de goedkeuring van d,ebegroting
der uitgaven en van de balans der Bank.

De Regentenraad heeft de begrotingsvoorstellen voor het boekjaar
1952, alsmede de balans en de win st- en verliesrekening per
31 December 1951, binnen de vastgestelde termijnen aan het College
voorgelegd.

Alvorens de begroting te stemmen werden, zoals gebruikelijk, de
bewijsstukken onderzocht die door de diensten verstrekt worden tot
staving van de uitgaven van het verlopen jaar en van de begrotings-
voorstellen voor het volgend boekjaar.

Het College heeft daarenboven, vóór de goedkeuring van de
balans en van de win st- en verliesrekening, de geschriften onderzocht
en steekproeven gedaan in de inventarisbestanddelen.
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De statutaire bepalingen in verband met de bestemming der
winsten werden nagekomen. Overeenkomstig artikel 70 der statuten
werd de verdeling van de netto-winst definitief geregeld door de
Algemene Raad.

** *
Tijdens het afgelopen jaar hebben de leden van het College aan

verschillende inspeeties van de diensten deelgenomen.

Deze inspeeties hebben de uitstekende indruk bevestigd dre de
censoren hadden bewaard van hun vroegere betrekkingen met de
leidende ambtenaren en hun medewerkers van alle graad.

De leden van het College, stellen er prijs op hen van harte te
feliciteren voor de geleverde prestaties en danken tevens de Directie
van de Bank voor de duidelijke en volledige documentatie die hun III

alle omstandigheden werd verstrekt.

H et College der censoren
Maurice MOGIN,
Fernand DUCHENE, Secretaris,
Jean BR.AT,
Auguste JADOUL,
Louis LECLER.C,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
Louis LAGAGE.

De Voorzitter,
Victor P AR.EIN.
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Hoofdbank

Bijbanken = Agentschappen

Discontocomité 's en -kantoren

Groothertogdom Luxemburg





HOOFDBANK

DIRECTIECOMITE, REGENTENRAAD, COLLEGE DER CENSOREN

GOUVERNEUR:

VICE-GOUVERNEUR

DiRECTEUREN:

REGENTEN:

OENSOREN :

SECRETARIS:

SCHATBEWAARDER

Regeringscommissaris

H. Maurice FRERE.

H. Adolphe BAUDEWYNS.

HH. Pierre BERG ER,
Jean VAN NIEUWENHUYSE,
Franz DE VOGHEL,
Hubert ANSIAUX.

HR. Paul CHARLES,
Henri DERAED'r,
Andre HUYSSENS,
Leon-A. BEKAERT,
Albert DEW ANDRE,
Emile VAN DIEVOET,
Yvan FEYERICK,
Raoul MIRY,
August COOL,
Frans VERSICHELEN.

HH. Victor PAREIN, Voorzitter,

Maurice MOGIN,
Fernand DUCHENE, Secreuiris.

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

H. Thomas BASYN.

H. Georges PIRSOUL.

H. Joseph VANHE URCK.
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A lqemene Inspeetic :

Economische Studiën
en Documentatie :

Studiën en Documentatie :
Statistiek :
B ankcrediet :

Buitenland :
Wisselreglementering :
Buitenconirôle :
Wissel:

Thesaurie:
Hoofdkas :
Lncorderirujsluis :
Rijkskas:

Effecten:
Open Bewaarnemingen :
Overheidsfondsen :

Disconto:

Geschillen :

Algemene Boe/chouding

Dienst van het Personeel :

Secretariaat de r Directie :

Algemeen Secretariaat:

ALGEMENE DIENSTEN

HH. Paul BAUDEWYNS,

J.-J. VINCEN'r,
P. KAUCH,
H. GAUTIER,
O. BRONCHART,

Onderdirecteur,
Chef van het Personeel.

Onderdirecteur.
Inspecieur-çeneraal.
Afdelingshoofd,

»

R. LIBRECK, Onderdirecteur.
C. de STRYCKER, Lnspecieur-qeneraal,
.P. FLAMAND,
J. VAN WEDDINGEN, Afdelingshoofd.

F. SIMONAR'l"
J. HORSMANS,
P. FES'l'ERAERTS,

A. EGGELPOELS,
T. ROSSAERT,
M. HUWAERT,

R. MAGDONELLE,

Hoojdkassier, Onderdirecteur.
Afdelingshoofd,

»

Onderdirecteur.
Afdelingshoofd,

»

Onderdirecteur.

Chef van de juridische dienst, Onderdirecteur.

[nspecteur-generaal,

E. CHARLl<JS,

G. PREVOST,

L. WYNGAARD,

Juffr. E. MALAISE, »

HH. M. JORDENS, Afdelingshoofd.

Gebouwen:

Drukkerij:

Biljetten:

M edico-sociale dienst :

Discontocomité
Brussel:

M. VAN GOETHEM, Architect.

C. AUSSEMS, Hoofdingenieur der Technische diensten.

M. GOELEN, Afdelin!fshoofd.

Dr L. HANNAERT.

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

Dis.contocomité

Beheerder:

Discontokantoor

Beheerder :

Discontokantoor

Aalst

Aarlen

BIJBANKEN

Antwerpen

H. A. NEVEN.

HH. E. BRACHT,
E. VAN ROMPA,
F. GOOD,
N. BOOST.

Luik

H. A. HIERNAUX.

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

Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg)

H. J. VANDERGUCHT.

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

AGENTSCHAPPEN

AGENTSOHAPPEN MET EEN DISOONTOKANTOOR
Agenten Leden der Discoruokanioren.

HH. L. D~HOUX, HH. C. VAN DER HAEGEN,
P. MICHIELS,
F. CALLE BAUT.

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

Bergen

Brugge

Charleroi

Dendermonde

Dinant

Doornik

Eeklo

Gent

Agenten

HH. J. LELEUX,

J. DUPONT,

E. RENARD,

L. HAULo'r,

J. VANDEN BOSCH,

J. LEMAITRE,

P. POTVIN,

K. DEW AEIJE,

G. 'rHIRIAUX,

Leden der Discontokantoren

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

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

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

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

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

HH. R. DECOUX,
M. SCHOOFS,
G. ANDRE.

HH. E. CARBONNELLE,
E. THORN,
V. VANDERBORGHT,
M. COUPLET.

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

HH. Baron BRAUN,
F. BEERNAERTS,
Graaf H. de HEMPTINNE.
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Agenten Leden der Discontokantoren

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.

Kortrijk M. DE SCHAEPMEESTER, HH. J. DUMONT,
P. DELVA,
P. DEWITTE.

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. MA'l'AGNE, HH. P. CAR'l'UYVELS,
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. CAUPAIN,

J. VILENNE,

P. HER'l'SCHAP,

R. PINSART,

J. TIELEMANS,

A. VAN COETSEM,

E. BURLION,

F. LEFEVER,

Leden der Discontokontoren

HH. L. GOURDE'r,
A. MINETTE,
H. ZOUDE.

HH. E. de STREEL,
E. DESCAMPE,
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. R. VAN BUTSELE,
J. TASTE,
A. DELACROIX.

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

Tongeren

Turnhout

Verviers

Zinnik

Boom

Ieper

Malmédy

Marche

Veurne

Waver

Agenten

HH. F. DE KEYSER,

E. HUYBRECHT,

J. MASSET,

M. CHAUVIAUX,

A. TOURNAY.

Leden der Discontokantoren

HH. J. GILAIN,
L. HALFLANTS,
J. DELACROIX.

HH. F. GHINEAU,
W. WILSENS,
J. BEAUDUIN.

HH .. J. DE RIDDER,
L. JANSEN,
J. DIERCKX.

HR. A. PELTZER,
L. VAN GINDERTAELEN,
L. DUESBERG.

HH. L. BASTIN-PONCEAU,
G. DEFEVRIMONT,
H. le MAIS'l'RE d'ANSTAING.

AGENTSCHAPPEN ZONDER DISCONTOKANTOOR

Agenten

HH. M. WEIJLEMANS,

L. NEIRYNCK,

L. VANDERWINKEL,

A. D'HAUWE,

C. SIBILLE,

G. SEMAILLE.
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BIJLAGEN





BIJLAGE 1

OVERHEIDSFONDSEN IN HET BEZIT VAN DE BANK

OP 3f DECEMBER f95f

Overheidsfondsen verworven krachtens de statuten :

3 1/2 pCt Belgische Schuld 1937.
3 1/2 pCt Belgische Schuld 1943.
4 pCt Belgische Geünificeerde Schuld, 1" reeks.
4 pCt Belgische Geünificeerde Schuld, 2e reeks.
4 pCt Bevrijdingslening 1H45.
4 pOt Oorlogsschade 1921.
4 pCt Oorlogsschade 1922.
4 pCt Belgische Lotenlening 1941.
4 pCt Lloyd Royal Belge.

Genotsaandelen Nationale Maatschappij van Belgische
Spoorwegen.

Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (J anuari-
Juli) .

Loten Congo 1888.
Koloniale Schuld 1906.
Koloniale Schuld 1936.

3 pCt

4 pCt
4 pCt
4 pCt Preferente aandelen Chemins de fel' Léopoldville-Katanga

Dilalo « Léokadi ».

Genotsaandelen Chemins de fer Léopoldville-Katanga
Dilalo « Léokadi ».

Aandelen Bank van Belgisch-Congo.
Kapitaalsaandelen Centrale Bank van Belgisch Congo en

van Ruanda-Urundi.
Aandelen Nationale Maatschappij voor Krediet aan de

Nijverheid.
Aandelen Bank voor Internationale Betalingen, voor

25 pCt volgestort, Belgische emissie.





BIJLAGE 2

WEEKSTATEN IN HET « ST AA TSBLAD »

GEPUBLICEERD IN 1951

l'
I



2
2

~

WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD » GEPUBLICEERD IN 1951
(millioenen franken)

-~

ACTIVA :
Overheidseffecten Tegoed bij de Dienst

I

Tegoed Vorderingen op het buitenland in het kader van bet altng saccoor.den (art. 20 der statuten. Overeon-
op het buitenland komst van 14 September 1948.) der Postchecks Bijzonder

voorschot Geconso-
Debiteu- aan de lideerde

DATUM ren Voor- Papier uit- Staat vordering Over- Gebou- Waarden
Europese Betalingsunie Te

Accoord wegens Handels- schotten gegeven Deel- op de heids- van de TOTAAL
Goud- ontvangen termijn- door instel-

voor fondsen wen, Pensioen-1951 E. B.'U. papier op en deelne- Staat materieel Diversen
voorraad in buiten- in Europese Landen, in buiten- in deviezen verkopen over- lingen Andere ming in (art. 3, § b (art. 18 en rne u- kas van ACTIVA:

1

B. fr. Andere op België heids- Schatkist- waarvan de pasmunt Rekening Rekening en 21 del' het
landse Belgische Betalings- leden van landse Belgische en goud van overheids- het Inter- van de wet beIen

deviezen fondsen verbinte- A B statuten) Personeel
met zonder landen certificaten nationaal van 28 J uh

deviezen franken Unie de E.B. U. deviezen franken en goud nissen door effecten
speciale speciale de Staat

Munt- 1(48)
provisie provisie fonds

gewaar·
borgd zijn

4 Januari 1951. 29.354 1.155 1 2.203 _. - - - - 5.973 1.172 0,3 1.256 10.451 609 2.350 5.017 203 271 2 "i01 Il3 34.939 1.077 341 515 872 98.575 ~
11 )) ....... . 29.344 1.034 2 2.203 - -. - - '- 6.172 1.162 0,2 1.002 10.098 383 2.780 4.856 202 265 2 710 113 34.939 1.066 341 517 877 98.068
18 ))

o •• ••• • 29.565 1.393 2 2.203 -. - - - - 5.013 1.032 0,2 1.015 9.946 352 2.125 4.725 176 276 1 710 113 34.939 1.066 341 517 950 96.460
5 )) o····· . 29.565 1.341 1 2.010 - - - '- - 5.154 1.095 - 896 9.367 313 3.055 4.182 134 287 2 713 113 34.910 1.066 542 581 300 95.627

1 Februari ..... 29.701 1.170 1 1.790 - - _. - - 5.386 1.206 - 786 10.158 305 3.160 4.506 142 261 2 716 113 34.910 1.066 542 582 376 96.879
8 )) ....... 29.712 1.316 1 1.595 -- - - - - 5.973 1.275 - 796 9.261 314 3.120 4.603 141 283 2 776 113 34.910 1.066 542 582 276 96.657

15 » ....... 30.188 958 1 1.495 211 - - - - 4.705 1.180 - 778 9.608 383 2.450 3.6U 145 299 1 780 113 34.910 1.066 542 580 211 94.278
2 )) ....... 30.188 880 1 1.375 211 - -. - - 5.087 1.227 -- 747 9.351 315 2.380 2.871 91 312 1 792 113 34.910 1.066 542 579 309 93.348

1 Maart ...... 30.308 756 1 1.330 211 -- - - - 5.517 1.283 - 826 10.116 382 2.165 3.492 90 279 2 864 113 34.860 1.066 542 579 236 95.018
8 )) ....... 30.308 617 1 1.265 211 - - - - 5.988 1.399 - 887 9.173 305 2.755 3.539 97 279 2 874 Il3 34.860 1.075 542 579 352 95.221

15 )) ....... 30.093 294 I 1.178 1.869 -- - - - 4.585 1.172 - 808 8.593 416 2.780 3.373 78 316 I 886 Il3 34.860 1.085 542 580 382 94.005
21 )) ....... 29.71)1 265 1 1.114 1.869 _. -- - - 4.927 1.243 --- 714 8.963 306 2.515 3.191 88 329 I 907 113 34.860 1..089 542 580 254 93.622
29 )) ...... . 29.471 2.104 1 989 1.869 - --- - _ . 4.991 1.145 - 741 10.567 546 470 2.625 96 336 1 945 113 34.860 1.093 542 580 390 94.475

5 April ........ 31.206 - 249 1 941 1.869 -- - -- - 5.112 1.236 - 848 Il.730 485 - 1.890 77 354 2 938 113 34.860 1.096 542 579 395 94.523
12 )) ....... 31.012 282 - 836 1.869 - - - - 5.566 1.250 -- 834 10.945 359 275 2.291 79 334 2 928 113 34.860 1.103 542 579 473 94.532
19 )) ....... 30.562 264 - 836 3.062 - - -- - 4.636 1.076 - 873 10.097 477 265 2.272 38 369 2 917 113 34.860 1.109 542 583 327 93.280
26 )) ....... 30.463 409 -- 735 3.062 - - - - 5.111 1.099 -- 862 10.052 621 285 2.236 32 363 I 910 113 34.860 1.Il6 542 583 390 93.845

2 Mei ......... 30.505 372 1 735 3.062 - -_. - -- 5.559 LIll -- 878 10.561 497 330 3.479 16 299 1 927 1I3 34.860 I.1I9 542 583 401 95.951
9 )) ....... 30.505 295 1 735 3.062 -- -- -- - 5.958 1.084 -. 883 9.921 274 345 3.551 3 271 1 926 113 34.860 1.125 5,12 580 401 95.436

17 )) ....... 29.949 673 1 735 4.372 '- -- - - 4.352 973 -- 871 9.902 354 400 1.998 45 283 1 915 1I3 34.860 1.132 542 579 517 93.567
4 )) ....... 29.949 231 1 735 4.372 - - - --- 4.690 988 _. 845 9.944 367 1.040 1.114 65 274 1 924 113 34.860 1.138 542 579 539 93.311

.1 )) ...... . 29.433 209 1 735 4.372 -. - - - 5.183 1.033 _ . 823 10.492 658 1.695 1.801 107 269 2 926 1I3 34.860 , 1.136 542 579 606 95.575

7 Juni ........ 29.378 170 1 735 4.372 - - ~-,. - 6.250 1.009 - 824 9.961 383 1.240 2.295 97 220 2 957 1I3 34.860 1.145 542 579 480 95.613
14 )) ....... 29.307 745 1 735 5.327 - - _. -- 4.629 931 -- 791 9.241 296 1.215 2.414 114 235 1 965 113 34.860 1.156 542 579 495 94.692

1 )) o·.··· . 29.307 829 1 735 5.327 - - --- - 5.337 987 - 758 9.127 348 20 2.328 106 228 1 955 113 34.860 1.165 542 581 418 94.073
8 )) ...... . 29.307 312 1 735 5.327 - - - - . 6.108 1.048 - 767 9.511 390 565 2.535 1I4 239 2 921 113 34.860 1.172 542 581 525 95.675

5 Juli ......... 28.934 463 1 735 5.327 - - - -- 6.934 1.081 - 721 9.981 489 255 3.168 91 202 1 976 113 34.860 1.172 542 578 536 97.160'
12 )) ....... 28.933 419 1 734 5.327 - - -- - 7.540 1.105 - 664 9.856 562 555 3.020 93 197 1 1.001 1I3 34.860 1.172 542 578 580 97.853
18 )) ....... 29.241 1.459 1 - 7.370 - - - - 4.275 974 .- 667 9.876 383 925 2.777 102 213 2 1.000 1I3 34.860 1.173 542 578 543 97.074
26 )) ....... 29.741 937 1 - 7.370 - - - - 5.082 1.017 -- 641 9.082 251 915 2.730 112 237 1 999 1I3 34.860 1.173 542 578 581 96.963

2 Augustus .... 29.892 793 1 - 7.370 - -- - - 5.990 1.084 -- 627 9.268 328 1.655 3.116 110 218 2 1.046 1I3 34.860 1.173 542 582 525 99.295
9 )) ....... 29.892 617 1 - 7.370 - --. -- - 6.734 1.130 -- 628 8.233 333 1.920 2.917 90 213 1 1.043 11:3 34.860 1.173 542 580 718 99.108

16 » o •••••• 30.398 1.153 1 -- 8.774 - -- -- - 3.749 1.022 -- 606 8.404 594 1.285 2.567 174 218 1 1.064 113 34.860 1.173 542 580 599 97.877
3 )) ....... 30.399 1.036 1 - 8.774 - - 5.031 1.034 - - - 598 7.596 287 2.615 814 163 235 1 1.068 - 34.860 1.173 542 580 668 97.475
0 )) ....... 30.399 911 1 - 8.774 - -_. 5.620 1.025 ~- --- -- 599 7.778 489 2.900 805 128 242 2 1.064 - 34.860 1.173 542 580 710 98.602

6 September .. 30.399 832 1 --- 8.774 - - 6.348 1.051 -- - - 589 7.484 287 2.790 1.295 127 224 2 1.066 -- 34.860 1.173 542 579 690 99.113
13 )) ....... 31.887 590 1 - 10.349 -- - 3.615 1.040 - -- - 681 6.445 243 3.630 870 88 243 2 1.058 -- 34.860 1.173 542 579 748 98.644

0 )) ....... 31.887 308 1 - 10.349 - - 4.729 1.032 - - --- 727 6.211 361 2.330 939 99 256 2 1.090 - 34.860 1.173 542 579 819 98.294
7 )) 31.887 210 1 _. -; 10.349 5.577 1.040 870 6.131 339 2.850 819 103 239 1 1.058 - 34.860 1.173 542 579 799 99.427 l....... - - - -- -

4 October ..... 31.737 206 1 -- -. 284 10.065 6.637 1.045 - -- -- 896 6.045 381 2.435 1.997 98 216 2 1.078 - 34.860 1.190 542 578 914 '01.2il1 )) ...... . 31.530 189 1 - - 284 10.065 7.739 1.020 - _. - 1.212 5.565 223 2.695 1.799 89 230 2 1.06:~ - 34.860 1.197 542 578 1.093 101.976
8 )) ....... 30.960 159 1 -. - 284 10.065 8.566 1.029 .- --- -- 1.486 5.713 311 2.865 1.488 101 237 2 1.066 ---- 34.860 1.199 542 579 830 102.343
5 )) o •••••• 31.303 336 1 ._- -- 2.004 10.065 5.748 1.026 -. -- - 1.629 5.761 353 5.070 964 88 243 2 1.045 -_. 34.860 1.201 542 579 966 103.786
1 )) ....... 31.029 381 1 -- - 2.004 10.065 6.312 1.013 -- - - 1.61)7 6.792 456 5.470 1.606 81 225 2 1.045 -- 34.860 1.204 542 581 898 J06.22~i

8 November .... 31.027 252 - -- _. 2.004 10.065 7.127 979 - - - 1.787 4.870 249 5.415 1.731 77 213 2 1.041 -- 34.860 1.205 542 578 898 104.922
5 )) ....... 30.937 1.246 - - - 2.400 10.065 4.697 979 -. - - 1.620 5.180 365 4.095 1.744 68 244 2 1.027 -- 34.860 1.205 542 578 989 102.843
2 )) o •••••• 30.937 990 - -- - 2.400 10.065 5.426 972 - '- --- 1.704 5.986 308 4.080 - 83 236 2 1.041 -- -- 34.860 1.206 542 582 1.031 102.451
9 )) ....... 30.937 682 - - - 2.400 10.065 5.982 931 -- -- - 1.721 7.199 346 3.770 39 67 225 2 1.048 ---- :H,.860 1.206 542 582 1.019 103.623

6 December ... 30.937 172 - - - 2.400 10.065 6.636 943 --- -- --, 1.6(16 7.132 325 3.530 \JI6 43 203 2 1.041 --- :H.860 1.206 542 583 992 104.194
3 )) o •••••• 31.069 903 -- - - 5.136 10.065 2.688 878 - -- - 1.366 6.813 212 G.265 689 - 228 2 1.050 -- 34.860 1.206 542 583 978 105.533
0 )) ....... 31.071 277 - - - 5.136 10.065 3.475 881 - - - 1.333 6.745 426 6.240 610 - 206 1 1.050 - 34.860 1.206 542 583 1.102 105.809
7 l) ....... 31.071 173 - - -- 5.136 10.065 4.194 884 - - - 1.547 6.703 437 7.460 497 10 210 2 1.027 ._- 34.860 1.206 542 583 1.126 107.733 J
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WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1951
(millioenen franken)

P A S S IV A

Rekeningen-courant Verbintenissen tegenover het buitenland in het kader Speciale provisie wegens
van betaIingsaccoorden voorschotten E. B. U.

Schatkist Banken in het
Crediteuren Reserves en DATUM

Bank- Andere landen Totaal
buitenland Te leveren wegens Pensioenkas TOTAAL

biljetten
der verbin- deviezen termijn- het Diversen Kapitaal

afschrij- 1951
van

in omloop
Interna- Banken in Diverse tenissen Speciale aankopen vmg sr-eke- PASSIVA

Rekeningen tienaal het buitenland: Europese Landen, leden rekeningen en goud van deviezen Personeel rungen
rekeningen op zicht Schatkist

Accoord voor Muntfonds gewone Betalingsunie van dc RB. U. (besluiten van en goud
Gewone Rekening rekeningen courant 15-9-1951)

Economische a) b) a) b)
rekening Samen- E. B. U.

werking

88.638 5,0 14 - 112 1.259 1.647 1.812 _. - - 414 701 94.602 - - 1.293 0,3 515 1.086 400 679 98.575 4 Januari 1951
88.086 2,8 13 - 112 1.261 1.819 1.812 - - - 410 710 94.226 - - 1.144 0,2 517 1.102 400 679 98.068 11 »

87.190 4,0 121 - 112 1.244 1.713 1.112 - - - 361 710 92.567 - - 1.180 0,2 517 1.117 400 679 96.460 18 "
86.868 1,7 13 - 112 1.244 1.949 1.112 - - - 330 713 92.343 - - 1.229 -- 581 203 400 871 95.627 25 »

88.179 3,1 14 - 112 1.249 1.884 1.112 - - - 240 716 93.509 - - 1.291 -- 582 226 400 S71 96.879 1 Februari

87.771 1,7 15 - 112 1.254 1.869 1.112 - - - 208 776 93.119 - - 1.451 .- 582 234 400 871 96.657 S »

86.612 7 ,3 6 - 112 1.259 1.947 - - - - 293 780 91.016 - - 1.166 _. 580 245 400 871 94.278 15 »

85.854 6,7 5 - 112 1.276 1.791 - - - - 212 792 90.049 - - 1.198 - 579 251 400 871 93.348 22 »

87.085 6,1 5 - 112 1.296 1.872 - - -- --- 337 864 91.577 - -- 1.309 - 579 282 400 871 95.018 1 Maart

86.483 3,2 5 - 112 1.441 2.220 - - - - 402 874. 91.540 - - 1.532 - .579 299 400 871 95.221 8 »

85.566 4,0 6 -- 112 1.518 1.999 - - - -- 667 886 90.758 -- - 1.084 - 580 312 400 871 94.005 15 »

85.026 5,3 4 - 112 1.525 2.257 - - - -- 597 907 90.433 - - 1.017 - 580 321 400 871 93.622 21 »

85.010 5,2 10 -- 112 1.493 2.867 - - -- - 592 945 91.034 - - 1.318 - 580 272 400 871 94.475 29 »

86.122 93,7 5 - 112 1.483 1.476 - - - -- 520 938 90.750 -- - 1.619 - 579 304 400 871 94.523 5 April

85.535 13,2 13 - 112 1.452 1.749 -- - - -- 676 928 90.478 . - - 1.880 - 579 324 400 871 94.532 12 »

84.976 6,2 14 - 112 1.515 1.601 - - _. - 551 917 89.692 - -- I.391 - 583 3J3 400 871 93.280 19 »

8n.I38 7 ,5 46 - 112 1.498 1.845 - - - -- 618 910 90.175 -- - 1.454 - 583 362 400 871 93.845 26 »

86.70n 4,6 120 - 112 1.499 1.955 -- - - -- 813 927 92.136 - - 1.578 - 583 383 400 871 95.951 2 Mei

86.278 7 ,4 141 - 112 1.518 1.829 - - - - 798 926 91.609 - - 1.582 - 580 394 400 871 95.436 9 »

85.467 5,4 141 ._- 112 1.491 1.669 - - - - 610 915 90.410 - - 905 -- 579 402 400 871 93.567 17 »

85.233 3,2 141 - 112 1.482 1.547 - - .- --- 735 924 90.177 - - 871 -- 579 413 400 871 93.311 24 »

86.781 7,0 140 -- 112 1.515 1.998 - - - - 966 926 92.445 - - 845 - 579 4315 400 S71 95.575 31 »

86.968 7,0 196 U2 1.496
, 871 95.613 7 .Iuni

- 1.552 - - - - 1.084 9157 92.372 -- - 946 - 1579 445 400
86.302 15,9 242 - 112 1.491 1.710 - - - .- 747 965 91.575 - - 813 .- 1579 454 400 871 94.692 14 »

86.042 4,0 311 - 112 1.136 1.534 -- - -- _ ... 888 955 90.982 -- - 779 - 581 460 400 S71 94.073 21 »

86.814 4,8 269 - 112 1.144 2.408 - - - - 885 921 92.558 - -- 788 - 581 477 400 871 95.675 28 »

88.872 2,3 290 - 112 1.140 1.548 -- - - -- 1.069 976 94.009 - - S03 --- 578 499 400 871 97.160 5 Juli

89.327 3,4 374 -- 112 1.098 1.536 - - - - 1.162 1.001 94.613 - - 876 -- 578 515 400 871 97.853 12 »

89.219 4,2 394 - U2 1.088 1.438 - - - - 727 1.000 93.982 - - 689 _. 578 554 400 871 97.074 18 »

88.822 5,3 570 - 112 1.020 1.541 - - - - 807 999 93.876 - - 663 - 578 575 400 871 96.963 26 »

90.722 4,9 634 -- 112 1.028 1.485 - - - -- 1.172 1.046 96.204 - - 650 - 582 588 400 S71 99.295 2 Augustus

90.626 6,5 675 - 112 1.008 1.271 -- - - -- 1.270 1.043 96.0U -- - 650 - 580 596 400 871 99.108 9 »

89.951 4,7 684 - 112 946 1.393 - - - -- 643 1.064 94.798 - - 627 - 580 601 400 871 97.877 16 »

89.674 2,5 736 - --- I.018 1.210 - 488 201 1.068 - - 94,397- - - 620 - 580 607 400 871 97.475 23 »

90.248 5,9 780 ._- -- 687 1.042 - 539 203 1.064 - - 95.469 - - 620 -- 580 662 400 871 98.602 30 »

91.265 2,2 802 - - 642 1.296 - 712 183 1.066 - - 95.968 - - 626 -- 579 669 400 871 99.113 6 September

90.557 5,7 878 2~H -- 626 1.376 - 409 202 1.058 - - 95.396 - - 717 _ .... 579 (i81 400 871 98.644 13 »

90.063 6,9 893 284 -- 636 1.322 -- 503 165 1.090 - _.- 94.063 _. -- 764 -- 57D 717 400 871 98.294 20 »

90.437 3,4 957 284 - 558 1.622 - 500 185 I.Q58 - - 95.604 - - 1.160 -- 579 813 400 871 99.427 27 »

92.119 5,7 973 -- - 514 1.482 _.- 682 171 1.078 - - 97.025 W8 86 1.33ri - 578 714 400 871 101.207 4 October

91.578 6,3 983 -- - 432 1.672 - 1.228 150 1.063 - - 97.112 280 4 1.994 --- 578 737 400 871 101.976 11 »

90.843 4,2 994 - - 358 1.636 -- 2.191 117 1.066 - -- 97.209 29ri - 2.233 -- 579 756 400 871 102.343 18 »

90.759 6,4 1.013 _o. - 318 1.960 -- 2.290 130 1.045 - --- 97.522 338 1.666 1.631 -- 579 779 400 871 103.786 25 »

92.511 4,7 1.039 - - 342 2.031 - 2.827 115 1.045 - - 99.915 386 1.618 1.658 - 581 795 400 871 106.224 31 »

92.ll7 3,6 1.043 -- ... _._- 296 1.830 - 1.DD5 98 1.041 - _. D8.423 464 1.540 1.843 - 57'H 803 400 S71 104.922 8 November

91.083 3,9 1.041 -- - 283 1.962 - 660 112 1.027 - - D6.172 540 1.8fiO 1.619 - 578 803 400 871 102.843 15 »

90.591 2,6 1.042 - -- 452 1.871 - 555 108 1.041 - - 915.663 622 1.778 1.703 - 582 832 400 871 102.451 22 »

iH.226 6,4 1.037 - -- 392 2.376 _. 599 121 1.048 - - 96.805 72D 1.671 1.717 - 582 848 400 871 103.623 29 »

92.101 7,7 J .035 - --- 327 1.813 - 755 III 1.041 - -- 97.191 814 1.586 1.841 - 583 908 400 871 104.194 6 December

91.355 ·1,2 1.OHI -- --- 30U ].956 - 451 III 1.050 - - 96.252 90H 4.233 1.3GS ---- 5S3 923 400 S71 105.533 13 »

91.716 3,9 1.035 - - 298 1.884 -- M9 110 1.050 - --- 96.546 980 4.156 1.336 _. G83 937 400 871 105.809 2() »

93.160 6,5 1.044 - - 420 1.961 - 453 127 1.027 - _. 98.199 1.034 4.102 1.594 - 583 950 400 871 107.733 :n »





BIJLAGE 3

RENTETARIEVEN
DER DISCONTO- EN VOORSCHOTVERRICHTINGEN

DISCON'ro

- Bankaccepten en documentaire of geaccepteerde
wissels vooraf door de N. B. B. geviseerd.

- Bij een bank gedomicilieerde accepten .
- 'Warrants . .
-- Geaccepteerde, niet bij een bank gedomicilieerde

wissels .
-- 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) 3 % pCt schatkistcertificaten me t

ten hoogste 15 jaar looptijd (1942). 90 pCt
b) 4 pCt schatkistcertificaten met 5, la

of 20 jaar looptijd (1943). . .
c) 3 X pCt schatkistcertificaten met

la jaar looptijd (1944) .
d) 4 pCt schatkistcertificaten met 5 of

la jaar looptijd (1947). .
e) 4 pCt schatkistcertificaten met 5 of

10 [aa» looptijd (1948). .
1') 4 pCt echatkietceriijicaten (1949)
g) 4 pCt echaikistcertiiicaten van

Belgisch Congo met 5 of la [aar
looptijd (1950)

h) 4 pOt obligaties 1950-60, Belgisch
Congo

i) Ander overheidspapier . .

90 pCt

90 pCt

90 pCt

90 TJCt
90 pCt

90 pCt

90 pCt
80 pCt

Tarief Tarief- Tarief-
van kracht wijziging wijziging
bij het begin op op

van het 5 Juli 13 Septem-
boekjaar 1951 ber 1951

pCt pCt pCt

3,75 3,50 3,25
3,75 3,50 3,25
3,75 3,50 3,25

4,- 3,75 3,75
5,- 4,75 4,75
5,50 5,50 5,50

2,- 2,- 2,-
2,1875 2.1875 2,1875
2,375 2,375 2,375
5,50 5,50 5,50

5,50 5,50 5,50.





BIJLAGE 4

OFFICIELE WISSELKOERSEN PER 31 DECEMBER 1951

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.

(B elgische franken)

TRANSFERS
Contractuele of

DEVIEZEN

I
gemiddelde koers Aankoopkoers Verkoopkoers

100 Nederlandse gulden 1.315,7908 1.314,- 1.317,-

1 Zweedse kroon 9,6652 9,64 9,69

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

1 Noorse kroon 7,- 6,98 7,02

100 escudo 173,913 173,- 174,80

100 Tsjechoslowak. kroon 100,- 99,70 100,30

Opmerking betreffende het pond sterling :

Tot 14 December 1951 werden volgende officiële koersen door de Nationale Bank vastgesteld :
middenkoers : 140; aankoopkoers : 139,90; verkoopkoers : 140,10; sedert 17 December 1951 wordt de
officiële koers van het pond sterling dagelijks door de in Verrekenkamer te Brussel vergaderde bankiers
vastgesteld (zie bijlage 4bis). .





BIJLAG E 4 bis

OFFICIELE WISSELKOERSEN
vastgesteld door de in Verrekenkamer te Brussel vergaderde bankiers

Daggemiddelden der middenkoersen, aankoopkoersen en verkoopkoersen
(B elqieche franken)

100
1 100

1

195 1 Zwitserse Canadese
frank U.-S. dollar Franse frank dollar

I
Januari

Middenkoers 1.167,91 50,12 14,31 47,56
Aankoopkoers 1.165,41 50,02 14,26 47,46
Verkoopkoers 1.170,41 50,22 14,36 47,66

Februari
Middenkoers 1.169,90 50,27 14,29 47,85
Aankoopkoers 1.167,40 50,17 14,24 47,75
Verkoopkoers 1.172,40 50,37 14,R4 47,95

Maart
Middenkoers 1.168,38 50,39 14,30 48,16
Aankoopkoers 1.165,88 50,29 14,25 48,06
Verkoopkoers 1.170,88 50,49 14,35 48,26

April
Middenkoers 1.166,08 50,40 14,29 47,56
Aankoopkoers 1.163,58 50,30 14,24 47,46
Verkoopkoers 1.168,58 50,50 14,34 47,66

Mei
Middenkoers 1.162,13 50,40 14,26 47,23
Aankoopkoers 1.159,63 50,30 14,21 47,13
Ver koopkoers 1.164,63 50,50 14,31 47,33

Juni
Middenkoers 1.147,11 50,38 14,24 46,97
Aankoopkoers 1.144,61 50,28 14,19 46,87
Verkoopkoers 1.149,61 50,48 14,29 47,07

Juli
Middenkoers 1.145,72 50,34 14,24 47,35
Aankoopkoers 1.143,22 50,24 14,19 47,25
Verkoopkoers 1.148,22 50,44 14,29 47,45

Augustus .
Middenkoers 1.146,85 50,28 14,22 47,50
Aankoopkoers 1.144,35 50,18 14,17 47,40
Verkoopkoers 1.149,35 50,38 14,27 47,60

September
Middenkoers 1.147,23 50,32 14,21 47,61
Aankoopkoers 1.144,73 50,22 14,16 47.51
Verkoopkoers 1.149,73 50,42 14,26 47,71

October
Middenkoers 1.152,10 50,40 14,27 47,99
Aankoopkoers 1.149,60 50,30 14,22 47,89
Verkoopkoers 1.154,60 50,50 14,32 48,09

November
Middenkoers ] .147,18 50,40 14,30 48,32
Aankoopkoers 1.144,68 50,30 14,25 48,22
Ver koopkoers 1.149,68 50,50 14,35 48,42

December
Middenkoers 1.143,96 50,40 14,30 49,08
Aankoopkoers 1.141,46 50,30 14,25 48,98
Verkoopkoers 1.146,46 50,50 14,35 49,18

Het jaar
Middenkoers 1.155,38 50,34 14,27 47,76
Aankoopkoers 1.152,88 50,24 14,22 47,66
Verkoopkoers 1.157,88 50,44 14,32 47,86

Opmerking betreffende het pond sterling :
Sedert 17 December 1951 wordt de koers van het pond sterling eveneens door de in Verrekenkamer

te Brussel vergaderde bankiers vastgesteld.
Middenkoers . 140,14

Daggemiddelden van 17 tot 31 December 1951 : Aankoopkoers ..... . 139,89
Verkoopkoers o.o.... 140,39
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