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In het voorbije jaar nam de economische bedrijvigheid snel uit-
breiding en bereikte over het algemeen een uiterst hoog peil.

In België evenaarde of overtrof zij de beste naoorlogse topcijfers,
waarbij meteen de produktie verhoogde en de werkloosheid sterk
terugliep.

Die welvaart kwam niet alleen tot uitdrukking in een gevoelige
stijging van de invoer, doch ook in een belangrijke uitbreiding van
de uitvoer naar de meeste landen.

Op de Belgische markt heerste een sterke vraag zowel naar
investeringsgoederen als naar duurzame verbruiksartikelen.

Onder begunstiging van de hoogconjunctuur en van de verhoging
van sommige indirecte belastingen, vermeerderden de belasting-
ontvangsten in ruime mate, hoewel zekere vrijstellingen ten gunste
van de nijverheid stilaan voelbaar werden. De Staatsleningen brachten
daarentegen minder op dan vorig jaar, daar wellicht een groter deel
der beschikbare middelen door de particuliere sector werd opgenomen;
de buitengewone uitgaven lagen minder hoog dan in 1954.

Over het geheel paste het aanbod zich op bevredigende wijze
aan de vraag aan. Wel deden zich spanningen voor, vooral op de
arbeidsmarkt, doch hun weerslag op de prijzen en de lonen in hun
geheel bleef beperkt. De vakverenigingen stelden sommige eisen,
onder meer in verband met de arbeidsduur. Men poogt voor die pro-
blemen oplossingen te vinden die het concurrentievermogen van de
Belgische economie en de stabiliteit der bedrij ven onaangetast laten.

Het monetair evenwicht kon gehandhaafd worden in het raam
van een economie in expansie. De uitbreiding van de geldhoeveelheid
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vindt haar verklaring in het toegenomen zakenvolume en vooral in het
overschot op de betalingsbalans.

De maatregelen tot kredietbeperking, waartoe verschillende
landen hun toevlucht moesten nemen om de inflatiedruk te bedwingen,
dienden in België niet toegepast. Niettemin verhoogde de Bank haar
discontovoet met één vierde percent op 4 augustus 1955, ten einde
het gevaar van speculatieve uitwassen, eigen aan de hoogconjunctuur,
af te wenden en te vermijden dat tussen de rentestand in België en
in het buitenland een overdreven verschil zou ontstaan.

** *

De expansIe van de economische bedrijvigheid in ons land,
midden een internationaal klimaat van hoogconjunctuur, gebiedt een
grote waakzaamheid, zo men wil dat ze zich regelmatig en geordend
voortzet. Het belangrijk aandeel van de uitvoer in de afzet van
's lands produktie en het betrekkelijk hoge loonpeil eisen dat België
de economische bewegingen van dichtbij volgt, opdat het zich snel
zou kunnen aanpassen.

De kredietpolitiek moet dan ook gericht zijn op de uitschakeling
van te plotse en te diepe bewegingen in prijzen en lonen, van buiten-
sporigheden in de kredietverlening en van een buitenmatige aangroei
van de openbare of particuliere schulden, die 's lands economie bij
een conjunctuuromsJag in een benarde toestand zouden kunnen
brengen.

** *

De geschiedenis van de laatste tien jaar heeft opnieuw duidelijk
de grote betekenis aangetoond van de kredietpolitiek voor de verde-
diging van de munt, nadat de experimenten opgedrongen door
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het oorlogsklimaat en de eisen van de onmiddellijke naoorlogse periode
die betekenis momenteel op de achtergrond hadden kunnen schuiven.

In België werd, vanaf de bevrijding, een gecoördineerde geld-
politiek gevoerd, waarvan de praktische toepassingsmaatregelen
waren : de geldsanering, de maatregelen tot consolidatie van de schat-
kistcertificaten in het bezit van de banken, de resultaten bereikt op
het gebied van het begrotingsevenwicht en een veelvuldiger mani-
pulatie van de officiële discontovoet.

In Italië was het, ondanks zeer moeilijke omstandigheden, vanaf
1948 mogelijk de lira daadwerkelijk te stabiliseren door aangepaste
monetaire maatregelen.

Ook in Duitsland hebben de geldhervorming in 1948 en daarna
de stabilisatiepolitiek van de circulatiebank op beslissende wijze bijge-
dragen tot het economische herstel van het land.

De begrotingstekorten ten dele voortvloeiend uit de lasten van de
wederopbouw, de overwaardeerde wisselkoersen, de maatregelen
om de noteringen van het overheidspapier te ondersteunen en een
natuurlijke rentestijging te verhinderen, alsook de hieruit voort-
vloeiende onevenwichtigheid der betalingsbalansen, hadden echter,
tot omstreeks 1949, een groot aantal landen ertoe gebracht hun munt
in de eerste plaats te verdedigen door beperking en controle van de
invoer en van het deviezenverkeer, terwijl de eigenlijke kredietpolitiek
veronachtzaamd bleef.

De wijzigingen van de muntpariteiten in september 1949 schiepen
betere voorwaarden voor het internationaal monetair evenwicht.
Van toen af ook werden zowat overal de overheidsfinanciën volgens
strengere maatstaven beheerd. Een groeiend aantal landen zag
geleidelijk af van de directe controles, van de economische restrictie-
maatregelen, van de stelselmatige goedkoop-geldpolitiek in al haar
vormen, en ging meer klassieke instrumenten hanteren die door de
economische en financiële toestand waren geboden. De geldinflatie
werd bedwongen en de betalingsbalansmoeilijkheden verzachtten.
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In Groot-Brittannië ging de geldpolitiek in november 1951 een
nieuwe richting uit. De discontovoet, die sedert 1939 ongewijzigd
bleef, werd toen van 2 tot 2 1/2 pct. verhoogd en, tenslotte, op
Il maart 1952, op 4 pct. gebracht.

In de Verenigde Staten werd op 4 maart 1951 de beslissende
stap gedaan ter gelegenheid van een overeenkomst tussen het Depar-
tement van de Schatkist en het Federal Reserve System, waarbij dit
laatste een einde stelde aan de vrijwel automatische steun die de mone-
taire overheid aan de markt der overheidsfondsen verleende.

In Nederland leidde de betalingsbalanscrisis, die begin 1951
uitbrak, tot het uitwerken van een herstelplan dat het uitgangspunt
werd van verschillende belangrijke monetaire maatregelen en van de
snelle sanering van de economische toestand.

De gebeurtenissen van de jongste jaren bevestigen de hierboven
geschetste ontwikkelingen. Tijdens de lichte recessie omstreeks 1953
evenals in de huidige hoogconjunctuur, deden de landen in de
eerste plaats een beroep op financiële maatregelen, zowel om de
eonjunctuur te schragen als om een overspanning te vermijden.
Daarnaast kwam een veel betere coördinatie tussen de kredietpolitiek
en de financiële politiek tot stand.

Terwijl de circulatiebanken daadwerkelijk gebruik maakten van
de hun eigen instrumenten, steunden sommige regeringen hoe langer
hoe meer dit optreden met budgettaire en fiscale maatregelen, en werd
de directe beperking van de invoer en van het deviezenverkeer als
middel tot vrijwaring van de munt naar de achtergrond verdrongen.

***

België, dat na de oorlog een der eerste landen was waar de
kredietpolitiek, als middel om de waardevastheid van de munt te
verzekeren, in eer werd hersteld, heeft in 1955 het vertrouwen in zijn
geldeenheid nog zien groeien.
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In zijn bezorgdheid om aande Belgische frank alle vrijheid, voor
zover ze verenigbaar is met de in het buitenland gehandhaafde con-
troles, terug te schenken, kon het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor
de Wissel, in juli, de laatste beperkingen opheffen die noghet handels-
en betalingsverkeer tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie en het buitenland hinderden.

Thans bestaat geen enkele kwantitatieve beperking meer op de
aankoop van buitenlandse geldsoorten in België. De reglementering
betreft nog enkel de markt waarop deze laatste dienen aangekocht.

Naast de gereglementeerde wisselmarkt waarop de dollars, opge-
bracht door de uitvoer naar de dollarzone, moeten verkocht en de
deviezen bestemd voor de betaling van de invoer uit die landen
waarmee België door betalingsakkoorden verbonden is, nog moeten
aangekocht worden, werd een volkomen vrije wisselmarkt in het
leven geroepen. Alle financiële verrichtingen, van welke aard ook,
kunnen er vrijelijk worden uitgevoerd; de beperkingen op de invoer
en op de uitvoer van Belgische of vreemde bankbiljetten werden
opgeheven.

Op de vrije markt is de Bank niet verplicht te waken voor de
eerbiediging der door het Internationaal Monetair Fonds vastgestelde
grenzen van 1 pct. boven en beneden de parikoers. In werkelijkheid
handhaafde de dollarkoers zich nochtans bijna bestendig binnen die
grenzen. De notering van de vrije markt week niet meer dan 1/2 pct.
af van de koers op de gereglementeerde markt en beide koersen vielen
vaak samen.

In weerwil van die vrijmaking van de valutamarkt vermeer-
derde de goud- en deviezenvoorraad van de Bank in 1955 met meer
dan fr. 5,5 miljard, welk bedrag het totaal der tijdens dat jaar in het
buitenland aangegane leningen ruim overtreft.

De vrije valutamarkt werd sedert 1 januari 1956 aangevuld door
de vrije goudmarkt, die er het logisch gevolg van is en die trouwens
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reeds als parallelle markt werkte. Onder voorbehoud van hetgeen
hierna zal worden opgemerkt, werden aldus in België de wezenlijke
voorwaarden vervuld om het land in staat te stellen zich bij die landen
aan te sluiten welke de convertibiliteit van hun munt wettelijk willen
bekrachtigen.

Twee maatregelen dienen echter nog getroffen om het statuut
van de Belgische frank te verstevigen.

De eerste is het herstel van de wettelijke verplichting voor de
Nationale Bank om haar direct opeisbare verplichtingen door een
bepaald goudpercentage te dekken.

Namens de Regering heeft de Minister van Financiën zijn voor-
nemen aangekondigd eerlang een wetsontwerp dienaangaande in te
dienen.

De tweede maatregel is de vaststelling van de goudwaarde van de
frank door het Parlement. De Bank drukt de wens uit dat hiertoe
eveneens onverwijld een wetsontwerp zal worden neergelegd .

•**

We hebben hierboven laten uitschijnen hoezeer de bijzondere
voorwaarden van de Belgische economie een uitermate snelle aanpas-
sing aan de bewegingen van de economische eonjunctuur vereisen. De
beste manier om die aanpassing te bevorderen, is de paraatheid niet
alleen om op ieder ogenblik de speculatieve uitwassen te remmen,
doch ook om, bij een eventuele conjunctuuromslag, alle mogelijk-
heden te bieden, ten einde de bedrijvigheid op een zo hoog mogelijk
peil te houden.

Het voornaamste en meest klassieke instrument dat de Bank te
harer beschikking heeft om in die zin op de geldmarkt op te treden,
ligt in een manipulatie van de discontovoet.
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In de laatste jaren echter waren de structuurveranderingen in
het economisch en maatschappelijk leven van die aard dat ze de rol
van de discontovoet in de beheersing van het eonjunctuurverloop
beperkten.

De uitbreiding van de kaskredieten en de zelffinanciering maakten
de kredietvraag minder gevoelig voor wijzigingen van de discontovoet.
Bovendien is de invloed van deze laatste vaak te langzaam of te zwak,
zodat voor het bereiken van een snel en doelmatig resultaat, op bepaal-
de ogenblikken de discontovoet zou moeten verhoogd of verlaagd
worden op een wijze die onverenigbaar is met andere doeleinden van
de monetaire en financiële politiek.

De groeiende invloed van de Staat op 's lands bedrijfsleven en
zijn hoge heffingen op het nationaal inkomen strekken er eveneens
toe de werking van de discontopolitiek op de geldmarkt te ver-
zwakken.

Nochtans werden de discontowijzigingen verder op ruime
schaal toegepast, niet zonder succes trouwens, zowel in het
buitenland als in België. Een verhoging van de discontorente wordt
in belanghebbende kringen beschouwd als een waarschuwing van de
monetaire overheid; naast haar rechtstreekse invloed op de markt,
heeft zij een sterke psychologische uitwerking.

Waren de bewegingen van de discontovoet, behalve in enkele
landen, tot omstreeks 1950 zeer zeldzaam, in het jaar 1954 deden zich
vijftien wijzigingen voor, waarvan elf verlagingen en vier verhogin-
gen. In 1955 werd de discontovoet viermaal verhoogd in de Verenigde
Staten, driemaal in Canada, tweemaal in Groot-Brittannië en in Oosten-
rijk, eenmaal in Griekenland, Noorwegen, Zweden, Denemarken,
Turkije en Duitsland. In ons land werd de sedert 29 oktober 1953
geldende discontovoet van 2,75 pct. op 4 augustus 1955 tot 3 pct.
verhoogd.

** *
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Een ander middel waarover de Bank zou moeten beschikken om
de liquiditeit van de markt in een of andere richting te beïnvloeden,
is de aankoop of de verkoop van overheidsfondsen.

Die techniek, sedert lang in Groot-Brittannië toegepast, kon in
België eerst sedert de statuutwijzigingen van de Bank in 1937, 1939
en 1948 worden aangewend.

Thans is de grens van de mogelijke tussenkomsten van de
Bank op de markt bepaald door de overeenkomst van 14 septem-
ber 1948 tussen de Staat en de Bank, waarbij de kredietverlening van
de Bank aan de Staat en aan de instellingen waarvan deze laatste de
verplichtingen waarborgt, op fr. 10 miljard is vastgesteld; tot dit
bedrag is dus voor de Bank de mogelijkheid beperkt staatsfondsen of
papier uitgegeven door instellingen van de overheidssector in ruil voor
een geldschepping te verkrijgen.

Die krediettoezegging was wellicht III 1948 verantwoord door
het feit dat te dien tijde de Belgische kapitaalmarkt nog lang niet
haar vroegere ruimte had weergevonden en de buitenlandse markten
voor ons nog gesloten bleven.

In de periodes tijdens dewelke, in de loop van een dienstjaar, de
normale inkomsten van de Staat, d.w.z. de opbrengst van de belastin-
gen en van de leningen, ontoereikend konden zijn om al de uitgaven te
dekken" was het .normaal dat, wanneer de markt in gebrekebleef,
de Schatkist de zekerheid bezat bij de Bank de vereiste middelen te
zullen vinden. De voorschottendie de Bank kon verstrekken binnen
de toegezegde kredietmarge moesten terugbetaald worden in de loop
van hetzelfde dienstjaar, om zodoende als het ware bestendig een
kredietreserve beschikbaar te houden die in de eerste plaats onvoor-
ziene moeilijkheden moet verhelpen.

l~ .werkelijkheid werd dit krediet van meet af aan, ondanks de
verruiming van de Belgische kapitaalmarkt en het terug open stellen
van de buitenlandse markten, steeds in de ruimste mate aangesproken.
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De mogelijkheden door de Belgische en de buitenlandse markten
geboden, hebben het beroep van de Staat op de Bank niet verminderd.
Ze hebben hem eenvoudig in staat gesteld nieuwe leningen aan te
gaan.

Vaak werd deze kredietopening bij de Bank aangewend tot haar
maximumbedrag en ten belope van de helft ervan op nagenoeg besten-
dige wijze. Sedert 1948 heeft de Bank aan de Staat in werkelijkheid een
krediet op lange termijn van fr. 5 à 6 miljard verstrekt, hetgeen. zo
niet met de letter dan toch met de geest van haar statuten in strijd is.

Nooit kon de Bank een deel van haar bezit aan overheidsfondsen
op de markt plaatsen, want de Staat en de openbare instellingen zelf
hadden vooraf de mogelijkheden benut. Aldus werd haar een belang-
rijk actiemiddel ontnomen.

** *

Een derde middel dat zou kunnen aangewend worden om de
geldmarkt te regulariseren, bestaat erin het deel der direct opeisbare
deposito 's, dat de banken in de vorm van dadelijk beschikbare activa
moet aanhouden, volgens de omstandigheden te doen veranderen.
Die verhouding pleegt men thesauriecoëfficiënt of kaspercentage te
noemen. Zijn verhoging zou rechtstreeks en onmiddellijk het krediet-
vermogen van de banken beïnvloeden, want zij zou terstond een deel
hunner liquide middelen inactief maken. Bij een verzwakking van de
eonjunctuur zou een verlaging van de coëfficiënt een belangrijke steun
kunnen betekenen.

Reeds vóór de oorlog hadden enkele landen een wetgeving uitge-
vaardigd die de banken ertoe verplichtte coëfficiënten te eerbiedigen
of een minimum liquide reserves in rekening-courant bij de circulatie-
bank aan te houden. Dit stelsel - thans een der hoofdbestanddelen
van de kredietpolitiek - nam sedertdien een grote uitbreiding. Ver-
plichte reserves of kascoëfficiënten worden in zesentwintig landen
toegepast en er meer en meer gewijzigd.
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In België werd het regime der bankcoëfficiënten ingevoerd bij
koninklijk besluit n" 185 van 9 juli 1935 betreffende de bankcontrole.
Het beoogde vooral de veiligheid der bankdeposito's te verzekeren.

De toepassing ervan werd aan de Bankcommissie toevertrouwd.

Eerst in 1946 maakte deze laatste gebruik van de haar opgedra-
gen bevoegdheden.

De thesauriecoëfficiënt werd aanvankelijk vastgesteld op 4, 5
en 6 pct. naargelang de categorie waartoe de banken behoorden. In
oktober 1949 werd hij voor alle banken eenvormig op 4 pct. vast-
gesteld en sedertdien niet meer gewijzigd.

Dit percentage is natuurlijk een minimum. Zelfszo de banken niet
gehouden waren het in acht te nemen, zou een voorzichtig beleid niet
toelaten beneden die grens te dalen.

In een periode van voorspoed zou het nochtans op sommige
ogenblikken nuttig kunnen zijn de uitbreiding van het bankgeld
door een geleidelijke verhoging van die coëfficiënt te remmen.
De omstandigheid echter dat in België de Staat zich verplicht ziet voort-
durend te ontlenen, strekt ertoe de kascoëfficiënt te verstarren en een
krachtig middel voor marktregulering onbruikbaar te maken .

•••

Een der zwakke zijden van ons financieel bestel is het feit dat
België geen echte geldmarkt bezit, waarop de rentetarieven schom-
melen onder invloed van vraag en aanbod en waarop het volume zelf
van deze beide factoren beweegt in functie van de rentetarieven;

Sedert het einde van de oorlog werd het kortlopend geld steeds
verhandeld tegen tarieven die empirisch vastgesteld werden. Zo bleef
de daggeldrente jarenlang op 1,25 pct. 's jaars gehandhaafd; onlangs
werd zij op 1,5 pct. gebracht. Evenmin veranderden de rentetarieven

-16 -



van de schatkistcertificaten die de banken ten belope van een bepaald
percentage hunner deposito 's moeten opnemen. Deze tarieven werden
dus niet beïnvloed door de factoren waardoor ze in een normale markt
zouden moeten bepaald worden.

Het blijkt onontbeerlijk dat de gevolgen van die starheid der
rentepercentages nader worden bestudeerd en dat de nodige maat-
regelen worden overwogen om in België een echte geldmarkt, die zich
aanpast aan de wisselende economische evolutie, tot stand te brengen.
De regelmatige werking van een dergelijke markt zou een nieuwe
factor van evenwicht in onze economie en een nieuwe steun voor onze
munt betekenen.

** *

Nog op andere gebieden van de kredietpolitiek is een gecoördi-
neerd optreden van de Staat en de Bank wenselijk. Vermelden wij
inzonderheid de koop op afbetaling. Geven die aankopen een stuw-
kracht aan de vraag naar bepaalde goederen, die eerst in de volgende
maanden door middel van de toekomstige besparingen zullen betaald
worden, dan dient er toch bedacht dat die verrichtingen vaak tot
stand komen hetzij door een rechtstreeks, hetzij door een indirect
beroep op de faciliteiten van het particuliere en zelfs van het openbare
krediet.

Het hoeft geen betoog dat in tijden van hoogconjunctuur en
stijgende prijzen een beperking van de aankopen op afbetaling wense-
lijk is, inzonderheid door een verhoging van het deel van de koopprijs
dat onmiddellijk dient vereffend en door een vermindering van het
aantal maanden waarover het saldo dient betaald. In tijden van
economische inzinking zijn daarentegen minder bezwaren verbonden
aan een verlaging van de kassastorting en aan een spreiding van het
saldo over een groter aantal maanden, voor zover de betaalkracht van
de koper toereikend blijft.
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Op dit stuk is het zaak dat snel worde ingegrepen. Daarom
verdient het aanbeveling dat de Bank zou betrokken zijn bij elke
gebeurlijke tussenkomst op dat gebied.

** *

De geldpolitiek welke lil 1955 gevolgd werd, heeft ertoe
bijgedragen het vertrouwen lil de frank, zowel in het buitenland
als in België, te verstevigen.

Op die grondslag was het mogelijk abnormale prijsstijgingen te
voorkomen, de bevoorrading van het land in de beste voorwaarden
te verzekeren en zijn concurrentiemogelijkheden te vrijwaren.
Tegelijkertijd kon zich in onze havens en op onze markten een belang-
rijke bedrijvigheid ontwikkelen, die over het algemeen slechts tot
ontplooiing komt in een klimaat van vrijheid en sociale vooruitgang.

Opdat de bereikte resultaten en de aldus geschapen welvaart
zouden kunnen verstevigd en ontwikkeld worden, is het in stand
houden van een nauwe coördinatie tussen het optreden van de Bank
en dat van de Regering een wezenlijke voorwaarde.

De Bank durft verhopen dat de Regering, in 1956, bij machte
zal zijn het programma te verwezenlijken dat in het besluit van de
Algemene Toelichting bij de begroting van dat jaar als volgt werd
bepaald:

« De Algemene Begroting voor 1956 betekent aldus een beslis-
sende stap naar het herstel van het evenwicht en de sanering van
de openbare financiën. Zij is de uitslag van een lange inspanning die
echter moet voortgezet worden. De Regering zal steeds oplettend en
waakzaam moeten blijven in al de sectoren om de behaalde resultaten
te verstevigen en te verbeteren, inzonderheid om in de loop van de
uitvoering der begroting de uitgaven op het peil der voorgestelde
kredieten te handhaven. »
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De periode van buitengewone welvaart die we nu doormaken,
vergemakkelijkt ten zeerste de uitvoering van dat programma. De
Regering beschikt immers over fiscale meeropbrengsten, terwijl de
last van de werkloosheid aanzienlijk verminderd is.

Anderzijds zouden maatregelen, waartoe in tijden van econo-
mische inzinking besloten' werd, . in een periode van economische
opbloei kunnen geschorst of verschoven worden, daar zij een invloed
dreigen uit te oefenen die tegen de aanvankelijke doelstellingen
indruist. Nieuwe lasten moeten in elk geval vermeden worden.
Bovendien verdient het aanbeveling, zolang de huidige bloeiperiode
voortduurt, de uitvoering van grootscheepse programma 's uit te
stellen of gewoon te vertragen.

De tijdsomstandigheden zijn aldus bijzonder gunstig om de
aangroei van de openbare schuld zo niet te stuiten dan toch te remmen
en de reserves van de Schatkist terug op peil te brengen.

Het herstel van die reserves, waarvan de bestendigheid zou
moeten verzekerd worden, is de onontbeerlijke voorwaarde voor het
voeren van een actieve geldpolitiek, die de overheid moet in staat
stellen doelmatig en geordend op te treden eenmaal dat zij een minder
snelle toeneming van de welvaart of een omslag van de eonjunctuur
zou moeten bestrijden.
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MONETAIRE EN FINANCIELE ONTWIKKELING

Onder invloed van de hoogconjunctuur nam de geldhoeveelheid Geldomloop

van november 1954 tot november 1955 met fr. 9,1 miljard toe,
tegen fr. 3,3 miljard gedurende de voorafgaande twaalf maanden.
In 1951, toen er eveneens een zeer grote economische bedrijvigheid
heerste, was zij met fr. 12,4 miljard gestegen.

De ontwikkeling was in de loop van 1955 vrij regelmatig; noch-
taus kromp de geld-
hoeveelheid in tijdens
de maand januari na de
jaarultimo, in mei na
de uitgifte van een
Staatslening, alsook in
augustus en III novem-
ber.

Zoals in 1954 ver-
minderde de verhou-
ding tussen het chartaal
geld en het giraal geld
in lichte mate. De gcld-
structuur blijft in Bel-

Geldhoeveelheid
(In miljoenen franken)

Einde maand

I
Chartaal geld I Giraal geld

I
Totaal(1) (2)

1950 Juni .... , 90.696 62.957 153.653
1953 December 105.924 74.366 180.290
1954 November . 104.369 75.181 179.550

December 106.661 76.945 183.606
1955 Januari ... 105.841 75.929 181.770

Februari ... 106.803 75.969 182.772
Maart ...... 107.567 77.180 184.747
April ...... 108.096 77.669 185.765
Mei ...... 107.910 77.424 185.334
Juni ...... 108.560 79.031 187.591
Juli ...... 110.321 77.541 187.862
Augustus 109.438 77.202 186.640
September. 109.721 77.687 187.408
Oktober ... 109.509 79.642 189.151
November.

I
108.833 79.818 188.651

..
(1) BIljetten en munten van de Schatkist en biljetten van

de Nationale Bank van België, excl. de bedragen aangehouden
door de geldscheppende instellingen.

(2) Tegoeden van ingezetenen, excl. de bedragen aangehouden
door de geldscheppende instellingen.gië nochtans sterk van

de vooroorlogse ver-
schillen, toen beide soorten betaalmiddelen nagenoeg een even grote
omvang hadden, alsmede van de toestand in vele andere landen.
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Ketalen munten
en biljetten

loop van de Bank breid-
de zich nagenoeg onon-
derbroken van januari
tot juli uit; op dat
ogenblik bereikte hij
in verband met de ver-
lofperiode fr. 106,9 miljard. De seizoeninkrimping bracht de circu-
latie terug tot fr. 105,8 miljard in november, doch bij de
decemberultimo steeg ZIJ opmeuw tot fr. 107,6 miljard.

De munten voor
rekening van de Schat-
kist m omloop ge-
bracht, werden minder
door het publiek ge-
vraagd. Hun omvang
paste zich aan de be-
hoeften aan Vla de
betalinzen aan de Saats-/:)

kassen en aan de loket-
ten van de Bank. Hij
verminderde van fr. 5,4
miljard per einde 1954
lot fr. 4,9 miljard één
Jaar later. Een opval-
lende inkrimping deed
zich voor in de eerste
maanden van 1955. Zij
betrof zowel de munt-
stukken als de biljetten,
zodat de geleidelijke
vervangmg van biljet-
ten door muntstukken
tot staan kwam.

De biljettenom-

Geldhoeveelheid
Einde kwartaal Miljarden franken
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Over het gehele jaar beliep de toeneming fr. 4,9 miljard tegen
fr.I,! miljard in 1954.

De direct en op ten hoogste een maand opeisbare rekeningen bij
de depositobanken stegen van fr. 51,2 miljard in november 1954 tot
fr. 55,9 miljard in november 1955.

Van de ene maand op de andere deden zich geen opmerkelijke
schommelingen voor, behalve een stijging van fr. 2,1 miljard in maart,
die ten dele verband hield met het afsluiten van sommige bankbalan-
sen op het einde van die maand. De daling van fr. 738 miljoen in juli
is vooral toe te schrijven aan de vervroegde belastingbetalingen, aan
de inschrijvingen op een lening van de Nationale Maatschappij van
Belgische Spoorwegen, alsook aan een belangrijke openbare emissie

Rekeningsaldi bij de depositobanken (1)

(In miljoenen franken)

Dadelijk
en op hoogstens Termijn- Speciale E. B.U.

Einde maand 30 dagen deposito's Totaal rekeningen Eindtotaal
opvraagbare (2)
deposito's

1950 Juni ..................... 42.488 11.763 54.251 - 54.251

1953 December ............... 50.320 17.111 67.431 2.432 69.863

1954 November ............ 51. 233 19.988 71.221 - 71.221
December ............... 52.312 20.028 72.340 - 72.340

1955 Januari ............... 52.104 19.517 71.621 - 71.621
Februari ............... 52.343 20.204 72.547 - 72.547
Maart .................. 54.422 20.895 75.317 - 75.317
April ..................... 53.994 20.956 74.950 - 74.950
Mei ..................... 54.322 20.908 75.230 - 75.230
Juni ..................... 54.536 21. 049 75.585 - 75.585
Juli ..................... 53.798 19.757 73.555 - 73.555
Augustus ............... 53.591 20.415 74.006 - 74.006
September ............ 53.947 20.870 74.817 - 74.817
Oktober ............... 54.887 21. 016 75.903 - 75.903
November ............ 55.941 21. 552 77.493 - 77.493

(1) De rekeningen van de zetels in België der Bank van Belgisch-Kongo worden sedert einde oktober
1952 in de gezamenlijke staat der Belgische banken opgenomen.

(2) Besluiten van 15 september 1951 en 18 januari 1952, vervolgens van 22 maart, 9 mei en
26 juli 1952, van 16 oktober 1953 en van 30 januari en 8 april 1954.

van een private vennootschap en aan de afhalingen die zich normaal
in de verloftijd voordoen. Over het geheel waren de oorzaken van

- 23-

Rekeningen bij de
depositobanken



plotse opvragingen nochtans minder talrijk dan de vorige jaren. De
Belgische Staat gaf één openbare lening uit tegen drie in 1954.
Anderzijds hebben de betalingen aan de Rijksdienst voor Maatschap-
pelijke Zekerheid thans een meer gelijkmatig verloop sedert de
instelling, in juni 1953, van een nieuwe procedure voor storting
der bijdragen.

De stijging der termijndeposito 's, die van 1952 tot 1954 twee
tot drie miljard per jaar had bereikt, vertraagde in 1955. De maande-
lijkse schommelingen weerspiegelen o.m. de provisies welke door de
maatschappijen worden aangelegd en de uitkeringen door middel
van die reserves. De vrij sterke vermindering van januari tot juli
blijkt hieraan te moeten toegeschreven worden.

Over het geheel stegen de direct en de op ten hoogste een
maand opeisbare deposito's en de termijnrekeningen in Belgische
franken en in deviezen met fr. 6,3 miljard, tussen november 1954
en november 1955, tegen fr. 4,8 miljard gedurende de vorige twaalf

maanden. Beide cijfers zijn echter
niet geheel vergelijkbaar. Het
laatste werd immers opgedreven
door de vrijmaking van de « spe-
ciale E.B.U.-rekeningen », die, in
november 1953, nog fr. 2,5 mil-
jard bedroegen doch sedert
oktober 1954 geheel waren

Omloopsnelheid der tegoeden
in bank- en postrekening

Maandgemiddelden I Bank- I Post-
rekeningen rekeningen

1950 Ie halfjaar ......... (a) 3,41

1954 (eerste 11 maand.) 1,80 3,87

1955 (eerste 11 maand.) 1,92 3,84

1955 Januari ............ 1,90 4,13
Februari ......... 1,75 3,67
Maart ............ 1,93 3,66
April ............... 1,96 3,94
Mei ............... 1,88 3,75
Juni ............... 2,01 3,64
Juli .................. 2,02 4,13
Augustus ......... 1,90 3,78
September ......... 1,90 3,64
Oktober ............ 1,96 3,90
November ......... 1,86 4,04

verdwenen .

De direct opeisbare depo-
sito's namen minder snel toe
dan de gezamenlijke transacties,
waaruit men kan afleiden dat er

(a) Niet beschikbaar. een actiever gebruik werd van
gemaakt; de coëfficiënt van omloopsnelheid bereikte, behalve in
februari, een peil dat afgetekend het cijfer voor de overeenkomstige
maanden van 1954 overtrof.
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De vrIJe tegoeden van particulieren bij het Bestuur der Post-
cheques variëren met de geldcirculatie, doch ze worden eveneens
hein vloed door de voorkeur die het
publiek voor de ene of de andere vorm
van geld betoont. Bij de jaarultimo van
1954 hadden zij fr. 22 miljard over-
troffen; zij slonken achteraf, III

januari 1955, tot fr. 20,5 miljard, van
welk bedrag zij vóór december nog
slechts weinig afweken.

De omloopsnelheid dier tegoeden
vertoonde grotere schommelingen dan
het jaar tevoren; het gemiddelde der
eerste elf maanden verschilde echter
weinig van dat van 1954.

Vrije particuliere tegoeden bij het
Bestuur der Postcheques (1)

Einde maand I
Miljoenen
franken

1950 Juni ............ 17.235
1953 December ... 20.755
1954 December ... 22.136
1955 Januari ...... 20.560

Februari ...... 20.646
Maart ......... 19.830
April ............ 20.282
Mei ............ 20.411
Juni ............ 20.710
Juli ............ 20.140
Augustus ...... 20.045
September ... 20.254
Oktober ...... 20.956
November ... 20.630
December ... 22.850

(1) Excl. rekening B van de Nationale
Bank van België.

Tussen november 1954 en november 1955 vermeerderden de
geldhoeveelheid en de termijnrekeningen in totaal met fr. 10,7 miljard.
Voor de eerste elf maanden van 1955 beliep de stijging fr. 6,6 miljard;
daartegenover stond in de balansen der geldscheppende instellingen
hoofdzakelijk een stijging van de goud- en deviezenvoorraad met
fr. 5,7 miljard, van de vorderingen op de Schatkist met fr. 2,1 miljard
en een daling van de kredieten aan bedrijven en particulieren met
fr. 500 miljoen.

Bij het onderzoek van de aard en de oorsprong dier bewegingen
zullen de diepere oorzaken van de monetaire expansie worden belicht.

Tegoeden in
postrekening

Tegenposten van de
geldhoeveelheid
en van de
termijnrekeningen

De aangroei der buitenlandse reserves van het bankwezen Betalingsbalans

vormde, in 1955, de voornaamste tegenpost van de geldschepping.
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Hij stemt overeen met een overschot op de betalingsbalans. Wat meer
in het bijzonder de lopende transacties betreft, handhaafde het
overschot tegenover de Kolonie zich op een hoog peil, terwijl de
tekorten in goud, convertibele geldsoorten en deviezen der landen-
leden van de Europese Betalingsunie inkrompen of geheel verdwenen.

De beweging van de goud- en deviezenvoorraad houdt rekening
zowel met de buitenlandse geldsoorten die op de vrije markt gekocht
en verkocht worden als met diegene die op de officiële markt ver-
handeld worden, evenals met de schommelingen in de verplichtingen
op financiële en « L »-rekeningen. De statistieken van de betalings-
balans omvatten in beginsel slechts de transacties welke gedurende
de beschouwde periode tot een bankvereffening hebben aanleiding
gegeven; de andere transacties konden slechts in aanmerking worden
genomen wanneer hun bedrag was gekend.

In het eerste halfjaar steeg de goud- en deviezenvoorraad met
fr. 2,2 miljard.

In die periode breidde de uitvoer zich sneller uit dan de invoer,
zodat er zich, uit hoofde van de goederentransacties, een overschot
van fr. 3,3 miljard vormde. De onzichtbare transacties vertoonden
hunnerzijds een surplus van fr. 700 miljoen, dank zij vooral een ver-
mindering der door de banken gefinancierde toerisme-uitgaven en een
stijging van de opbrengsten der investeringen.

De kapitaaltransacties van de openbare en van de particuliere
sector sloten in het eerste halfjaar met een tekort van fr. 2,2 miljard.

De Staat plaatste op de Amerikaanse en de Nederlandse kapitaal-
markt leningen ten bedrage van fr. 3 miljard. Daartegenover betaalde
hij fr. 1,9 miljard door het buitenland aangehouden schatkistcertifi-
caten terug.

De particuliere kapitaalbewegingen vertoonden een netto uitvoer
van fr. 2,9 miljard. Op dit gebied werden twee belangrijke maat-
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regelen door het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel
getroffen. De «( L »-rekeningen in Belgische franken, waarvan de
houders ingezetenen moesten zijn van een der landen-leden van de
Europese Betalingsunie, werden op 1 april vervangen door de « finan-
ciële rekeningen », die voor alle vreemdelingen kunnen geopend
worden. Bovendien werd, met ingang van mei, een vrije markt toe-
gelaten voor alle buitenlandse geldsoorten en voor alle ingezetenen
en niet-ingezetenen, dan wanneer vroeger de dollartransacties waren
uitgesloten en de banken, noch de niet-ingezetenen aan die ver-
richtingen mochten deelnemen.

Het derde kwartaal gaf opnieuween belangrijk overschot op de
lopende transacties te zien. De kapitaalrekening van de overheid was
in evenwicht, doch de uitvoer van particulier kapitaalovertrof verder
de invoer.

Wij beschikken nog niet over de cijfers voor het vierde kwartaal,
doch vermoedelijk liet de betalingsbalans een overschot in die periode.

De goudvoorraad en de reserves in U.S.-dollars, Canadese dollars
en vrije Zwitserse franken ondergaan de invloed van de lopende en
van de kapitaaltransacties in die geldsoorten, zowel met de Verenigde
Staten, Canada en Zwitserland als met alle andere landen of interna-
tionale instellingen, evenals van de arbitrageverrichtingen, inzonder-
heid in het kader van de Europese Betalingsunie.

In het eerste halfjaar stegen het goud en de convertibele geld-
soorten met fr. 1,2 miljard, in weerwil van een tekort op de lopende
transacties en op het particuliere kapitaalverkeer.

Het nadelig saldo der goederentransacties bereikte fr. 1 miljard
en dat der diensten en schenkingen fr. 1,3 miljard.

Met de netto uitvoer van particulier kapitaal was een bedrag van
fr. 2,3 miljard gemoeid.
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Stand
in de Europese
Betallngsunle

De officiële kapitaaltransacties wogen, op enkele honderden
miljoenen na, tegen elkaar op. De uitgifte van leningen in de Verenigde
Staten bracht fr. 1,7 miljard aan de Staat op, doch de contractuele
aflossingen vereisten fr. 377 miljoen, terwijl de in Zwitserland aange-
houden schatkistcertificaten met fr. 1 miljard daalden.

De Europese Betalingsunie droeg fr. 2,4 miljard in dollars aan de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie over, waarvan fr. 1,8 mil-
jard ter afrekening van de maandelijkse overschotten en fr. 547 mil-
joen als aandeel in een buitengewone terugbetaling door Frankrijk.
De aflossingen door de debiteurlanden, overeenkomstig de in 1954
afgesloten bilaterale akkoorden, bedroegen anderzijds fr. 573 miljoen.

De particuliere arbitrageverrichtingen brachten fr. 2,1 miljard op.

Tenslotte liet ook de arbitrage tussen centrale banken en inter-
nationale instellingen een batig saldo.

De voorraad goud en convertibele deviezen groeide tijdens het
tweede halfjaar verder aan. De Schatkist plaatste voor fr. 939 miljoen
meer certificaten in Zwitserland. De goud- of dollarontvangsten in
E.B.U.-verband beliepen fr. 4,2 miljard, waarvan fr. 2,9 miljard
afrekeningen der maandposities, fr. 616 miljoen aflossingen door de
debiteurlanden en fr. 250 miljoen als jaarlijkse terugbetaling van de
speciale in 1952 door de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
toegestane lening, terwijl het aandeel in een tweede buitengewone
terugbetaling vanwege Frankrijk fr. 423 miljoen bedroeg.

Krachtens een algemene machtiging van de Bank mogen het
gemunt goud en het goud in staven vanaf 1 januari 1956 in België
vrij verhandeld en zonder beperking door iedere Belg of vreemdeling
in- en uitgevoerd worden.

Het cumulatief overschot van de Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie in de Europese Betalingsunie steeg van fr. 37,6 miljard
in december 1954 tot fr. 45,3 miljard pel' einde 1955.
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In de loop van het eerste halfjaar vermeerderde het met
fr. 3,7 miljard. De uitvoer overtrof de invoer, de verrichtingen voor
rekening van de Kolonie sloten met een ontvangst van fr. 3,6 miljard
en de plaatsing door de Staat van een lening in Nederland bracht
fr. 1,3 miljard op; de onzichtbare transacties en de officiële en
particuliere arbitrageverrichtingen hebben daarentegen tot een netto
uitvoer aanleiding gegeven.

In het tweede halfjaar steeg het cumulatief overschot met
fr. 4 miljard, dank zij de boni op het handelsverkeer en op de ver-
richtingen voor rekening van de Kolonie.

In juli 1955 werd de Europese Betalingsunie voor een periode
van één jaar verlengd. Te dier gelegenheid werd besloten dat de

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

(In miljoenen franken)

Financieringsmodaliteiten

Netto Cumulatief Kredieten
tekort "errekenings- aan Terugbeta-

Periode overschot Betalingen Kredieten Frankrijk ling in goud
of (per einde in goud of BaD de en het of in $ Totaalvan gebila-overschot periode) in dollars E.B.U. Verenigd- tereliseerdeKoninkrijk vorderingen(1)

Juni 1950-dec. 1953 ... +38.894 +38.894 +22.954 +13.440 + 2.500 +38.894

1954 ........................ - 1.301 +37.593 + 398 - 4.844 + 3.145 - 1.301

1955 le halfjaar .,.- .. + 3.670 +41.263 + 2.3822 + 7152 + 573 + 3.670

2e » ...... + 4_009 +45.272 + 3.566 a - 1733 + 616 + 4.009

Juni 1950-dec. 1955 ... +45.272 +45.272 +29.300 + 9.138 + 2.500 + 4.334 +45.272

(1) Die kredieten werden geleidelijk terugbetaald door wapenleveringen.
(2) Rekening gehouden met een ontvangst van fr. 547 miljoen in dollars welke het aandeel van de

Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in een buitengewone terugbetaling van Frankrijk vertegen-
woordigt.

(3) Rekening gehouden met de aflossing van de speciale in 1952 aan de Europese Betalingsunie
toegestane lening en met een ontvangst van fr. 423 miljoen in goud, welke het aandeel van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie in een buitengewone terugbetaling van Frankrijk vertegenwoordigt.

overschotten en tekorten voor augustus 1955 en de latere maanden ten
belope van 75 pct. in goud of in dollars zouden afgerekend worden
in plaats van 50 pct. voordien. Tegelijkertijd werd het creditquotum
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie vastgesteld op 805
miljoen rekeneenheden; geen enkele « rallonge» werd voor het boek-
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Goud- en
deviezenvoorraad
van de Bank

jaar 1955-1956 voorzien. Het maximumbedrag der leningen die België
eventueel zou moeten toestaan, werd door die nieuwe bepalingen niet
gewijzigd.

Onder de buitenlandse reserves der geldscheppende instellingen
nemen die van de Bank veruit de belangrijkste plaats in. Ze stegen in
het voorbije jaar met fr. 5,6 miljard.

De goudvoorraad en de convertibele geldsoorten namen met
fr. 4,4 miljard toe. De goudvoorraad verhoogde van fr. 38,9 miljard in
december 1954 tot fr. 46,4 miljard in december 1955. De convertibele
deviezen daalden van fr. 3,3 miljard tot fr. 259 miljoen; er werden
immers voor grote bedragen dollars in goud omgezet.

Goud· en deviezenvoorraad van de Nationale Bank van België
(In miljoenen franken)

Netto Overige Beweginglegoeden of
Vordering verplichtin- netto Tolale van de

Convertibele gen in bilete- goud- en
Eind. maand Goud op de legoeden of goud- en

geldsoorlen r ale alekoor- deviezen-
E.B.U. den mei de verplicb- voorraad deviezen-

E.B.U.· tingen voorraadlanden

1950 Juni ......... 29.061 4.0361 - 7.342 -1.790 38.649 -

1953 December ... 38.786 902 13.440 589 -1.307 52.410 +8.7042

1954 December ... 38.911 3.339 8.596 638 - 915 50.569 -1.841
1955 Januari ...... 39.044 4.107 8.877 466 - 813 51.681 +1.112

Februari ...... 40.251 3.573 8.492 870 - 873 52.313 + 632
Maart ......... 41.203 2.752 8.814 1.292 - 346 53.715 +1.402
April ......... 42.051 2.921 9.412 - 114 - 193 54.077 + 362
Mei ............ 42.390 2.237 9.302 213 - 129 54.271 + 194
Juni ............ 41.936 1.799 9.311 36 - 158 52.924 -1.347
Juli ............ 42.236 1. 709 9.033 197 - 236 52.939 + 15
Augustus ...... 42.743 1.221 9.092 536 - 111 53.481 + 542
September ... 43.832 821 9.122 864 - 306 54.333 + 852
Oktober ...... 45.487 406 9.286 727 - 395 55.511 +1.178
November ... 46.088 104 9.402 1.038 - 162 56.470 + 959
December ... 46.385 259 9.138 435 - 95 56.122 - 348

(1) Met inbegrip van de vordering op de E.e.A. (fr.3.441 miljoen).
(2) Na uitschakeling van de herwaardering van de goudvoorraad (fr. 4.415 miljoen) en van de

vordering op de E.e.A. (fr.642 miljoen).

De vordering op de Europese Betalingsunie steeg met het deel der
maandelijkse overschotten dat niet in goud of in dollars betaalbaar is,
d.i. 50 pct. tot de verrekening van augustus en 25 pct. naderhand. Zij
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werd daarentegen door diverse transacties verminderd : de aflossingen
van de debiteurlanden krachtens de in 1954 afgesloten akkoorden, de
buitengewone terugbetalingen van Frankrijk in februari en in decem-
ber, alsmede de jaarlijkse aflossing van de bijzondere lening van 1952.
Per slot van rekening bedroeg de stijging over het gehele jaar
fr. 541 miljoen. De vordering bleef voortdurend beneden
fr. 10.066 miljoen, voor welk bedrag de Bank met haar eigen mid-
delen instaat. De Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijver-
heid heeft derhalve in tegenwaarde van de boven dit bedrag
toegestane voorschotten of kredieten geen Belgische franken aan de
Bank moeten storten; zij had zich hiertoe ten belope van fr. 1 miljard
verbonden bij een overeenkomst van Il mei 1955 die op 30 juni
daaropvolgend verviel, doch naderhand tot 30 juni 1956 werd
verlengd.

Daar de vorderingen, ontstaan vóór de oprichting van de Euro-
pese Betalingsunie, sedert juni 1954 geheel zijn terugbetaald, beperken
de netto tegoeden en verplichtingen tegenover de landen-leden zich tot
de saldi die de Bank tussen twee verrekeningsdata in haar boeken
inschrijft.

De andere netto tegoeden of verplichtingen zijn diegene die voor
de Bank voortvloeien uit bilaterale betalingsakkoorden en financiële
overeenkomsten met verschillende landen die niet tot de Europese
Betalingsunie behoren. Zij omvatten eveneens de rekeningen van de
internationale financiële instellingen en van de Centrale Bank van
Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi. Het debetsaldo dat bij het begin
van het jaar fr. 915 miljoen bedroeg, was in december tot fr. 95 mil-
joen geslonken, vooral ten gevolge van een ommekeer van het saldo
met Argentinië, dat een debetpositie ging vertonen; de creditpositie
van de U.S.S.R. is daarentegen bijna verdubbeld.

In 1955 stegen de belastingontvangsten en daalden de buitenge- Begrotingen

wone uitgaven; daarentegen brachten de gevestigde binnenlandse
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leningen minder op dan in 1954. Per slot van rekening financierden
de geldscheppende instellingen, in de eerste elf maanden van het jaar,
rechtstreeks de Schatkist voor iets meer dan één miljard. Anderzijds
kochten ze Staatsfondsen op de kapitaalmarkt aan. De geldhoeveelheid
werd aldus in zekere mate door de evolutie der vorderingen op de
Schatkist bepaald.

Het dienstjaar 1955 is nog niet afgesloten. Aan de hand van de
thans beschikbare cijfers is het niet mogelijk met zekerheid het saldo
van de gewone begroting vast te stellen. Zo zullen meer bepaald de
werkelijke uitgaven kleiner zijn dan de aan het Parlement gevraagde
kredieten, want deze laatste worden nooit geheel aangewend, zodat
een deel ervan geannuleerd of bij de afsluiting van het dienstjaar
overgedragen wordt.

Uit de bij de Kamers ingediende ontwerpen blijkt dat de
gewone begroting voor 1956 in evenwicht is. Van de belastingen

wordt een hogere op-
Gewone begroting

(In miljoenen franken)
Bron : Algemene Toelichting tot de Begroting voor 1956

I
Dienstiaarl Dienstiaarl Dienstjaar

1954 1955 1956
( 1) (2) (3)

Uitgaven ..................... 79.548 84.557 83.983

Ontvangsten ............... 75.908 82.234 84.034

Saldo ........................ - 3.640 - 2.323 + 51

"(1) WerkelIjke ontvangsten en uitgaven op 30 juni 1955.
(2) Uitgaven: aanvankelijke kredieten, amendementen, bijzon.

dere wetten en bijkredietenblad, doeh exel. de amendemeuten aan
dit bijblad.

Ontvangsten : geraamd op basis van de werkelijke ontvangsten
der eerste zeven maanden.

(3) Ramingen.

brengst verwacht, dank
zij de gunstige conjunc-
tuur en bepaalde in
1955 toegepaste ver-
hogingen der met het
zegel gelijkgestelde tak-
sen.

Geraamd op basis
van een kalenderjaar
zouden de buitenge-
wone uitgaven in 1956

fr. 13 of 14 miljard bereiken, tegen fr. 14 of 15 miljard in 1955.
Bovendien zullen in 1956 fr. 2,5 miljard door het Wegenfonds worden
uitgegeven.

Afgezien van de opbrengst der geconsolideerde leningen zijn de
voorziene buitengewone ontvangsten geraamd op fr. 1,1 miljard voor
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1955 en op fr. 892 miljoen voor 1956, 'waarvan resp. fr. 925 miljoen
en fr. 739 miljoen het aandeel van het buitenland vertegenwoordigen
in de werken die door België in het kader van de Noordatlantische
Verdragsorganisatie dienen uitgevoerd.

De gevestigde binnenlandse schuld steeg, tussen december 1954 Openbare Schuld

en december 1955, van fr. 165,1 miljard tot fr. 171,9 miljard.

In januari daalde zij met fr. 1,2 miljard ten gevolge van een
aflossing op de Muntsaneringslening. Naderhand steeg zij opnieuw in
april-mei wegens de uitgifte van de 4 pct. Staatslening met 20 jaar
looptijd waarop voor fr. 6,6 miljard werd ingeschreven, in juli door
een lening van fr. 1,5 miljard ten behoeve van de Nationale Maat-
schappij van Belgische Spoorwegen, waarvan de last door de
Schatkist zal gedragen worden, en in oktober door een lening van
fr. 2,5 miljard door het Wegenfonds.

S taa tssch uld
(In miljoenen franken)

Bron : Bestuur van de 'I'hesaurie en van de Openbare Schuld

Einde maand

Binnenlandse schuld
'I'otale
schuld

_ Buitenlandse I

~eves:i~:---I-~·lflan:-~~:t:o~~nde SC(h2~ld I (1) (2)

1950 Juni I 115.939 I 39.409 I 77.926 ! 16. 74~(i-:-1
1

-----'25'--'0'---.0-'--2-'--0-
1

:::: ~:::: I :::::: ::::: ::::: I ::::: ::::::
1955 Januari ! 163.810 26.020 84.753 Il 23.414 297.997

Februari 163.572 26.028 87.162 23.409 300.171
Maart I 163.760 26.036 87.564 24.073 301. 433
April ' 165.754 I 26.042 87.743 24./)85 304.224
Mei i 169.956 I 26.049 84.764 24.363 305.132
Juni 1' 169.411 26.057 85.228 23.526 304.222
Juli 170.545 2/).061 84.224 23.548 304.378
Augustus 170.462 26.064 83.619 23.918 304.063
September i 170.446 26.064 84.191 i 23.878 304.579
Oktober 172.528 26.046 84.805 24.564 I 307.943
November I 171.887 25.944 87.112 ,I 24.527 309.470
December 171. 466 25.851 I 89.649 24.297 311.263

i I

(1) Excl. de Dotatie der Oudstrijders.
(2) Excl. de inter-regeringsschu lden voortvloeiend uit de oorlog 1914-1918.

De binnenlandse schuld op halflange termijn verhoogde in
januari en in oktober door de afgifte van schatkistbons aan Ruanda-
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Urundi. De aflossing van de bankcertificaten met 2 jaar looptijd en
van de speciale E.B.lT.-certificaten met 18 maanden looptijd, in
het laatste kwartaal, was een factor van schuldvermindering. De
houders van bepaalde reeksen schatkistcertificaten 1949 konden de
terugbetaling ervan op 15 april bekomen, doch zij maakten praktisch
van dit recht geen gebruik.

De binnenlandse schuld op korte termijn steeg van fr. 84,8 mil-
jard in januari tot fr. 87,2 miljard in februari. In mei daalde zij tot
fr. 84,8 miljard, toen de Schatkist de geconsolideerde lening had
geïncasseerd. Ze bleef nadien gedurende enkele maanden vrij stabiel,
doch de operaties van november en december brachten haar op
fr. 89,6 miljard bij het einde van het jaar.

De Staat plaatste twee leningen in het buitenland, de ene groot
$ 30 miljoen op lange en halflange termijn in de Verenigde Staten,
in januari, en de andere groot fI. 100 miljoen met 30 jaar looptijd in
Nederland, in maart-april. Bovendien gebruikte hij van februari tot
december fr. 419 miljoen van een lening van $ 20 miljoen, die door
de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling verleend werd.
Voorts werd de buitenlandse schuld beïnvloed door de bewegingen
van de Belgische in Zwitserland geplaatste schatkistcertificaten. In
december 1955 beliep de buitenlandse schuld fr. 24,3 miljard tegen
fr. 22,3 miljard in december 1954.

De totale openbare schuld nam toe van fr. 297,9 miljard in
december 1954 tot fr. 311,3 miljard in december 1955. Zij steeg aldus
met fr. 13,4 miljard tegen fr. 16 miljard in 1954. Enkele bestanddelen
ervan, die door de geldscheppende instellingen zijn gefinancierd, zijn
van bijzonder belang.

De schatkistcertificaten en het ander overheidspapier door de
Bank gedisconteerd, bereikten fr. 8,7 miljard in februari, waarna zij,
na de uitgifte van de binnenlandse gevestigde lening, tot fr. 6,3 miljard
in mei daalden. Vervolgens namen zij onregelmatig tot fr. 8,9 miljard
in december toe.
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Het overheidspapier bij de depositobanken, dat in december 1954
tot fr. 27,3 miljard geslonken was, steeg met ingang van maart 1955

Vorderingen van de Nationale Bank van België en van de depositobanken
op de Schatkist

(In miljoenen franken)

Nationale Bank van België (1) I Depositobanken (2)
-- Eind-

Einde maand Ander
Overheids- Overheids-Schatkist-

overhelde- Totesl totesl
certificaten papier fondsen Toteal

papier

I
I

1950 Juni 4.855 161 I 5.016 29.120 6.424 35.544 40.560......... I I
I1953 December ... 7.970

I
70 I 8.040 31.530 12.223 43.753 51.793

1954 November 6.090 52 I 6.142 28.127 18.960 47.087 53.229...
IDecember ... 7.895 44 7.939 27.260 19.229 46.489 54.428

1955 Januari ...... 7.470 92
I

7.562 28.584 19.195 47.779 55.341
Februari ...... 8.545 152 8.697 28.916 19.296 48,212 56.909
Maart ......... 7.765 117 I 7.882 30.409 19.320 49.729 57.611
April ......... 7.340 98 I 7.438 30.838 19.896 50.734 58.172
Mei ............ 6.120 144 I 6.264 30.382 19.670 50.052 56.316
Juni ............ 7.500 169

I
7.669 30.819 19.792 50.611 58.280

Juli ............ 6.000 876 6.876 30.251 19.629 49.880 56.756
Augustus ...... 6.975 539 7.514 30.165 19.583 49.748 57.262
September ... 7.940 107 I 8.047 30.847 19.670 50.517 58.564
Oktober 7.340 69 I 7.409 31. ·163 19.715 51.178 58.587......

INovember ... 8.230 89 8.319 31. 559 19.985 51. 544 59.863
December '" 8.800 118

I
8.918

I
(1) Excl. de gevestigde vordering op de Staat (fr. 34.660 miljoen op 31 decomber 1955) en de

Staatsfondsen aangehouden door de Bank.
(2) De rekeningen van de zetelsin België van de Bank van Belgisch-Kongo worden sedert einde

oktober 1952 in de gezamenlijke staat der Belgische banken opgenomen.

opnieuw tot boven fr. 30 miljard; III november bedroeg het
fr. 31,6 miljard. De door die instellingen aangehouden overheids-
fondsen gaven in 1955 slechts geringe schommelingen te zien.

De verschillende balansposten van de Nationale Bank en van de
depositobanken, die hierboven werden ontleed, vermeerderden over
het geheel met fr. 5,4 miljard tijdens de eerste elf maanden van
dit jaar.

De kredieten aanvankelijk door de geldscheppende instellingen
en inzonderheid door de depositobanken verleend, gaan naar binnen-
landse bedrijven en particulieren en naar in het buitenland gevestigde
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firma's. Een deel van de financiering wordt gedragen door die geld-
scheppende instellingen zelf, terwijl het overschot overgenomen wordt
door andere openbare of particuliere instellingen, zoals de Nationale
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid of verzekeringsmaat-
schappijen, evenals door buitenlandse banken.

Discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten door de geldscheppende
instellingen aan bedrijven en particulieren toegestaan

(In miljarden franken)
,

Kredieten ann bedrij venKredieten nan bedrijven
en p arbicul ieren in België en parbieulieren Waarvan :

in het buitenland kredieten
aanvankelijk

Einde maand gefinancierd gefinancierd gefinancierd gefinancierd Totllal door de
door de geld- door de niet- door ùe geld- door de niet- deposito-
scheppende geld- scheppende geld- banken
instellingen scheppende instellingen scheppende verleend

(1) instellingen (1) instellingen

I
I I1950 Juni ......... 27,3 3,1
I

1,1 I 0,2 31,7 30,1
1953 December I 38,7 6,7 2,1 I 1,1 48,6 46,3... I

1954 November I
40,0 8,0 I 2,0 1,4 51,4 49,7...

I

December ... 41,7 8,1 1,7 1,6 53,1 51,0
1955 Januari ...... 40,0 9,3 1,8 1,6 52,7 50,3

Februari ...... 39,6 9,4 i 2,1 1,4 52,5 50,4
Maart .........

I
41,3 8,3 2,4 1,2 53,2 51,0

April ......... 40,6 8,7 2,5 1,2 53,0 51,2
Mei ............ I 41,6 8,1 2,5 1,3 53,5 51,6
Juni ............ 42,9 7,2 2,5 1,3 53,9 52,1
Juli ............ 43,8 7,0 2,7 1,1 54,6 53,0
Augustus ...... 41,9 7,5 2,8 1,1 53,3 51,8
September ...

I
41,4 8,1 2,7 1,3 53,5 52,1

Oktober ...... 41,5 8,4 2,6 1,4 53,9 52,5
November ... I 41,2 8,9 2,4 1,7 54,2 52,7

I
(1) Depositobanken, Herdiscontering- en Waarborg instituut,Nationale Bank van België en Natio-

nale Kas voor Beroepskrediet.

De aan Belgische ingezetenen - natuurlijke en rechtspersonen -
verleende kredieten, die door de geldscheppende instellingen worden
gefinancierd, beliepen in november 1955 fr. 1,2 miljard meer dan
in november 1954. In de eerste elf maanden van het afgelopen jaar
verminderden zij met een half miljard en zij droegen dan ook niet
bij tot de expansie van fr. 5 miljard in het chartaal en het giraal geld
tijdens die periode.

Bij de depositobanken namen de voorschotten, van decem-
ber 1954 tot november 1955, met fr. 1,5 miljard toe.

De discontokredieten schommelden over het algemeen tussen
fr. 12 en 13 miljard. In maart bereikten ze nochtans fr. 14,5 miljard

- 36-



en III november fr. 14,6 miljard. In juli vielen ze daarentegen op
fr. Il,2 miljard terug; gedurende die maand veroorzaakten de vacantie-

Discontokredieten en voorschotten aan bedrijven en partieulleren
door de depositobanken gefinancierd (1)

(In miljoenen franken)

Voorschotten

Einde mnnnd Disconto Prolongaties

I

Eind·
en voor- Diverse totaal
schotten debiteuren

Totaal

Iop effecten
I

1950 Juni ......... 8.282

I

744 12.891 I 13.635 21. 917
1953 December 11.880 1.512 15.792 ! 17.304 29.184... i
1954 November ... 12.204 1.465 16.968 i 18.433 30.637

December ... 11.742 1.447 17.108
I

18.555 30.297
1955 Januari ...... 12.343 1.515 17.242 18.757 31.100

Februari 13.012 1.190 17.336 I 18.526 31. 538......
Maart ......... 14.487 1.123 17.365 18.488 32.975
April ......... 13.225 1.156 17.937 19.093 32.318
Mei ............ 13.241 1.425 18.273 19.698 32.939
Juni ............ 13.095 1.466 18.932 20.398 33.493
Juli ............ 11.171 1.433 19.180 20.613 31. 784
Augustus ...... 12.296 1.382 19.257 20.639 32.935
September ... 12.777 1.489 19.210 20.699 33.476
Oktober ...... 13.135

I

1.399 18.816 20.215 33.350
November ... 14.635 1.239 18.854 20.093 34.728

I
' ..(1) De rekeningen van de zetels III België van de Bank van Belgisch-Kongo worden sedert einde

oktober 1952 in de gezamenlijke staat der Belgische banken opgenomen.

uitgaven en de vervroegde belastingbetalingen de gebruikelijke
inkrimping van de deposito 's, en de herdisconteringen van de banken
bij de Nationale Bank, bij het Herdiscontering- en Waarborginstituut
en bij andere financiële instellingen van de overheidssector over-
schreden fr. 9,3 miljard tegen fr. 5,5 à 7,5 miljard gedurende de rest
van het jaar.

De acceptverplichtingen III Belgische franken stegen in lichte
mate t.o.v. 1954, in verband met de toenemende aanwending van
deze financieringsvorm voor de uitvoer en met de uitbreiding van
de buitenlandse handel.

Daarentegen daalden de accepten in buitenlandse geldsoorten
van fr. 1 miljard in december 1954 tot fr. 476 miljoen in novem-
ber 1955. Op dat tijdstip vertegenwoordigden zij nog slechts' 5 pct.
van het totaal der bankaccepten, tegen Il pct. bij het einde van 1954.
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De stijging van de rentetarieven in het buitenland was de voornaamste
oorzaak van die teruggang. Vooral de financiering van de Belgische
wolinvoer te Londen en van de katoeninvoer te New York liep terug.

Acceptverplichtingen in Belgische franken (1) (2)
(In miljarden franken)

I
Geviseerde I

bunk- en handels- Niet geviseerde I
bankaccepten IEinde maand accepten die een

I

Totaal
die een invoer accepten

I vertegenwoordigen
uitvoer vertegen-

woordigen

1950 Juni ..................... 2,1 I 0,8 0,5 3,4

1953 December ............ 5,0 i 2,6 0,9 8,5

1954 November ............ 5,0 I 2,8 1,1 8,9
December ............ 5,0

I

2,7 1,1 8,8

1955 Januari ............... 5,0 2,7 1,0 8,7
Februari ............... 5,0

I

2,7 1,1 8,8
Maart .................. 5,3 2,9 1,0 9,2
April .................. 5,1 2,9 1,1 9,1
Mei ..................... 4,8 3,0 1,2 9,0
Juni ..................... I 5,3 I 2,9 1,3 9,5
Juli ..................... 5,1

I

3,0 1,4 9,5
Augustus ............ 5,0 3,1 1,3 9,4
September ............ 4,9 3,2 1,2 9,3
Oktober ............... 4,8 3,3 1,4 9,5
November ............ 4,8 3,2 1,5 9,5

(1) De rekeningen van de zetels in België van de Bank van Belgisch-Kongo werden sedert einde
oktober 1952 in de gezamenlijke staat der Belgische banken opgenomen.

(2) Excl. de niet geviseerde handelsaccepten, waarvan het uitstaande bedrag niet is gekend.

De indeling der invoeraccepten per land of per monetaire zone
veranderde weinig of niet van het ene jaar op het andere. In novem-
ber 1955 bedroeg het aandeel van de Europese Betalingsunie
fr. 2,8 miljard op een totaal van fr. 4,8 miljard.

De uitvoeraccepten, waarin een deel der geviseerde bank-
accepten en nagenoeg al de geviseerde handelsaccepten begrepen zijn,
stegen in de loop van de eerste elf maanden van 1955 van fr. 2,7 mil-
jard tot fr. 3,2 miljard en hun aandeel in het totaal bedrag der uit-
staande geviseerde accepten vermeerderde van 34 tot 40 pct.-

Het Herdiscontering- en Waarborginstituut speelde een actieve rol
op de acceptenmarkt. Zijn portefeuille, hoofdzakelijk samengesteld uit
geviseerde bankaccepten, schommelde tussen fr. 1,7 miljard en
fr. 3 miljard. Het deed een ruimer beroep op het herdisconto van de
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Bank dan in 1954, vooral in de periodes waarm de niet geldschep-
pende instellingen hun aandeel in de financiering der aanvankelijk
door de depositobanken toegestane kredieten inkrompen, nI. in maart
en van juni tot augustus. Naderhand verminderde het herdisconto tot
in november waarna het bij het einde van het jaar aanmerkelijk
verruimde.

Herdiscontering- en Waarborginstituut en Nationale Bank van België
Handelspapier en voorschotten aan bedrijven en particulieren

(In miljoenen franken)

I Nationale Bank van België
Herdiecontertng,

Einde maand en W sarborg- Voorschotten
instituut Handelspapier op overheidsfondsen Totasl

(1) (2)

1950 Juni ..................... 1.614 4.646 531 5.177

1953 December ............ 2.498 8.320 948 9.268

1954 December ............ 2.021 9.512 291 9.803

1955 Januari ............... 2.628 6.662 680 7.342
Februari ............... 2.249 6.375 528 6.903
Maart .................. 1.710 7.135 785 7.920
April .................. 2.702 5.995 231 6.226
Mei ..................... 2.202 7.339 556 7.895
Juni ..................... 2.232 8.286 970 9.256
Juli ..................... 3.028 10.133 205 10.338
Augustus ................ 2.020 8.562 401 8.963
September ............ 2.409 6.765 355 7.120
Oktober ............... 2.615 6.630 278 6.908
November ............ 2.580 4.737 613 5.350
December ............ 1. 752 8.399 210 8.609

(1) Incl. het herdisconto van de banken en van het Herdiscontering- en Waarborginetituut.
(2) Incl. de voorschotten aan de banken, waaronder de voorschotten voor mobilisatie der « specinle

E.B.U.-rekeningen ».

De door het Herdiscontering- en Waarborginstituut toegepaste
tarieven op invoer- en uitvoeraccepten werden op 4 augustus 1955
met 0,25 pct. verhoogd tegelijkertijd met de officiële discontovoet.

Het handelspapier in het bezit van de Bank, geldlener in laatste
instantie, werd hoofdzakelijk beïnvloed door de bewegingen der
lopende wissels, welke door de banken en door het Herdiscontering-
en Waarborginstituut werden gecedeerd. Over het geheel was die
portefeuille niet belangrijker dan vorig jaar. In juli bereikte zij een
maximum van fr. 10,1 miljard tegen fr. 10,3 miljard voor de overeen-
stemmende maand van 1954.
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Aandeel
van het bankwezen
en van de overheid
in de financiering
van de uitvoer

De voorschotten op overheidsfondsen, waarvan het bedrag
veel kleiner is, bewogen zich sedert maart op een lager peil dan in
1954, hoofdzakelijk wegens het wegvallen der mobilisatievoorschotten
op de « speciale E.B.U.-rekeningen ».

De discontotarieven van de Bank werden op 4 Augustus 1955
gewijzigd ten einde rekening te houden met de nieuwe verhoudingen
ontstaan door de snelle economische expansie en door de hausse van de

geldprijs III verschil-
lende landen. Het dis-

Rentevoet
conto voor de geaccep-
teerde bij een bank
gedomicilieerde WIS-

sels, voor de warrants
en voor de geviseerde
accepten werd van 2,75
op 3 pct. gebracht en
dat voor de promessen
van 4,50 op 4,75 pct.
Wat de niet geaccep-
teerde wissels betreft,

1950 1951 1952 1953 1954 1955 werd een nieuw onder-
scheid gemaakt tussen

de bij een bank gedomicilieerde wissels, die tegen 4,50 pct. worden
gedisconteerd, en de andere, waarvan het disconto op 4,75 pct. werd
vastgesteld. De rente voor beleningen en voorschotten op overheids-
fondsen werd daarentegen eenvormig op 2 3/16 pct. gebracht voor
al de schatkistcertificaten met ten hoogste twaalf maanden looptijd;
voor het andere overheidspapier werd ze op 4,75 pct. vastgesteld.

Einde maand Percent

4

Rende~nt van de 4 pct. Geünificeerde Schuld

VV -- - -----
U Discontovoet : Geaccepteerde in

een bank gedomicilieerde wissels

I
I r

Daggeldrente .--•~ ~----~------t-----_·-----.- ____I

3 3

2 2

Handel en nijverheid genoten verder dezelfde faciliteiten voor de
financiering van de uitvoer.

De individuele kredieten die geïdentificeerd kunnen worden,
d.w.z. de geviseerde accepten, de fabricagekredieten en diverse
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andere kredieten, bedroegen in september 1955 fr. 5,3 miljard, d.i.
hetzelfde peil als een jaar vroeger.

Aandeel van het bankwezen en van de overheid
in de financiering van de uitvoer

(In miljarden franken)

I

i

I
i 1,0 I 1,3 I 1,4

0,8 1,5 I 1,1

! 4,5 5,4 5,3
I_~~ ---- _~_I __ ~

4,0 ~__ 4,1 I~_
8,' I 8,6
0,6 0,8

i0,3 i 0,5

Kredieten aan het bedrijfsleven voor finan- I
ciering van de uitvoer
Accepten geviseerd door de Nationale

Bank van België :
bankaccepten .
handelsaccepten .

Niet geviseerde bankaccepten .
Andere kredieten toegestaan door de

banken en sommige financiële instel-
lingen van de overheidssector .

Fabricagekredieten .

Totaal ... , .....

Tussenkomst van de Nationale Delcre-
deredienst .

Kredieten verleend door de Schotkist. en
de Nationale Bank van België : I
Europese Betalingsunie .
Lidstaten van de E.B.U. I

I
Andere bilaterale betalingsakkoorden

(a) onbepaald.

I 31-12-52

15,0

1,7
1,0
(a)

4,5
0,4

I 31-12-53 I

I I
I

1,5
1,1
(a)

13,4
3,6
0,3

30·9-54 I 31-12·54 I 30·9-5~

2,2
1,0
(a)

1,5
0,6

5,3

4,6

9,1
0,9
0,7

De Nationale Delcrederedienst, die door ZIJn waarborg de
mobilisatie van vorderingen op het buitenland vergemakkelijkt,
breidde zijn verrichtingen uit.

1,6
1,2

1,8
0,9
(a)

De kredietverlening van de monetaire overheid onder bilaterale
of multilaterale betalingsakkoorden, die indirect de afzet van Belgische
en Luxemburgse produlden op de buitenlandse markten begunstigt,
nam uitbreiding: de kredieten aan de Europese Betalingsunie en aan
haar landen-leden vermeerderden van fr. 9,1 miljard tot
fr. 10 miljard tussen september 1954 en september 1955, terwijl
de kredieten onder de andere akkoorden met fr. 400 miljoen
toenamen.
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Kredietverlening
aan de instellingen
waarvan de
verbintenissen door
de Staat
gewaarborgd zijn

De financieringsmodaliteiten in het kader van de betalings-
akkoorden met de landen die niet of niet meer deel uitmaken van
de Europese Betalingsunie werden gewijzigd bij de overeenkomst van
14 september 1954 tussen de Staat, de Bank en de Nationale Maat-
schappij voor Krediet aan de Nijverheid. Laatstgenoemde instelling .
had aanvaard haar tussenkomst te verlenen ten bedrage van
fr. 2 miljard wanneer de kredieten van de Bank haar verplichtingen
zonden te boven gaan of wanneer haar vordering op een bepaald land
een bepaalde grens zou overschrijden. In 1955 kwam die verplichting
van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid tot
uitdrukking in het aanleggen bij de Bank van een bijzondere reserve
die op geen enkel ogenblik fr. 125 miljoen heeft overtroffen en die
bij het einde van het jaar nihil was.

Verschillende instellingen waarvan de verbintenissen door de
Staat gewaarborgd zijn, cederen promessen aan de Bank. Het Renten-
fonds is nochtans de enige, waarvan de gecedeerde promessen hoge
bedragen hereiken wanneer deze instelling op de daggeldmarkt buiten
verrekening geen toereikende middelen vindt om haar portefeuille
te spijzen. De verrichtingen van het Fonds zijn dan ook hoofdzakelijk
de oorzaak van de sterke fluctuaties in de kredietverlening aan de
instellingen waarvan de verpliehtingen door de Staat gewaarborgd
ZIJn.

De leningen op lange termijn bij het begin van 1955 door de
overheid uitgegeven, waren niet omvangrijk. Het Rentenfonds
maakte gebruik van een willige markt om een deel van zijn
overheidsfondsen af te stoten; de liquiditeiten die het zich op de
daggeldmarkt kon verschaffen, volstonden om in zijn behoeften
te voorzien.
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De uitgifte van de lening door de Schatkist in april gaf aanleiding
tot talrijke arbitrageoperaties. Het Fonds
zag er zich toe gedwongen, op een ogen-
blik van spanning op de geldmarkt, op de
Bank terug te vallen.

Naderhand en tot in september hand-
haafde het effectenbezit van het Fonds zich
over het algemeen boven het vroegere
peil, en in weerwil van de verruiming
van de daggeldmarkt vereiste zijn finan-
ciering een sterker en regelmatiger beroep
op de Bank dan vorig jaar. Die toestand
is o.m. te verklaren door een mindere
belangstelling voor vast l'entende effecten
in tijden van hoogconjunctuur en van
snelle stijging der aandelennoteringen.

Kredietverlening
door de Nationale

Bank van België aan de
instellingen waarvan de

verbintenissen door de Staat
gewaarborgd zijn

Einde maand Miljoenen
franken

1950 Juni
1953 December
1954 December
1955 Januari

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

3.356

1.183
18
20

111
1.083

646
970

1.342
840

1.436
1.385

332
783

Tijdens het laatste kwartaal werd
de rentenmarkt weer williger en de kredieten van de Bank aan hef
Fonds liepen terug.

Callgeld was over het algemeen ruimer voorhanden dan in 1954. Daggeldmarkt

Het daggemiddelde van de omzet steeg van fr. 5,3 miljard in januari
tot fr. 6,4 miljard in augustus, ondanks een vermindering bij
de uitgifte van de lening door de Schatkist en op het ogenblik
van de halfjaarultimo. Naderhand kromp het geleidelijk in tot
fr. 5,3 miljard in november, om in december terug tot fr. 5,9 miljard
te stijgen.

De depositobanken bleven de voornaamste geldgevers III verre-
kening. Daar hun aanbod gemiddeld vrij stabiel bleef, heeft het onre-
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Financiële
beleggingen

gelmatiger aandeel van de andere verrekenende instellingen het totaal
der aangeboden middelen weinig of niet beïnvloed.

Het callgeld buiten verrekening geleend steeg inzonderheid ten
gevolge van het optreden van nieuwe geldgevers.

Het Herdiscontering- en Waarborginstituut nam voor dekking
van eigen behoeften al de excedentaire middelen op de markt in verre-
kening op, zonder een deel ervan buiten verrekening door te geven
zoals het zulks in 1954 soms gedaan had.

Daggeldmarkt
(In miljoenen franken)

1

_ GeldO~I~geleend ! Gelden ontleend

I
door de I dool de niet I door het

k d k d 11.\\'.1. door het
verre enen c vel re enen e voor eigen RentenÎonds
instellingen I instellingen 1 ekening

----_._.._.._----~-------+----+----;.----+----+----

il ~:~~~ Il ~:::: ~:~::

2.663 2.976 2.556
l, 2.646 I 2.642 2.485

2.500 3.185 I 2.843
2.758 2.943 I 2.810
2.672 i 2.473 2.445

, 2.830 Il 3.229 2.5822.365 3.253 2.147
2.701 3.043 2.535
2.703 3.699 2.508
2.575 I 2.855 2.390
2.774 2.599 2.610
2.637 l' 2.700 2.554
2.797 3.054 2.765

Daggemiddelden

1950 le halfjaar .

1954 .
1955 .
1955 Januari .

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

Totaal der
verhandelde

kapitalen

4.296
5.336
5.639
5.288
5.685
5.701
5.145
6.059
5.618
5.744
6.402
5.430
5.373
5.337
5.851

1.955
2.295
2.807
2.563
2.570
2.594
2.432
3.184
3.188
2.953
3.608
2.761
2.499 I2.493
2.807

door
andere

instellingen

317
308
276
240
272
297
268
293
283
256
286
279
264
290
279

Op 4 augustus 1955 werd de rente van het daggeld op de twee
markten van 1,25 op 1,50 pct. gebracht. Voor de markt in verreke-
ning was dit de eerste wijziging sedert 19 november 1949.

De besparingen van bedrijven en particulieren kunnen hetzij
rechtstreeks voor investeringen en voorraadvorming worden aan-
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gewend, hetzij III spaardeposito's, lil effecten of III hypotheken
worden belegd.

Het merendeel der financiële beleggingen die binnen het bereik
van de telling vielen, namen niet dezelfde omvang als in 1954 aan.

Bij de banken stegen de termijnrekeningen en de depositoboekjes
van november 1954 tot november 1955 met slechts fr. 1,6 miljard;
in dezelfde periode vermeerderde het uitstaande bedrag aan obligaties
en kasbons in een trager tempo dan vroeger. Over het geheel namen
de middelen van het bankwezen, afkomstig van besparingen, met
fr. 2,5 miljard toe, tegen fr. 4,3 miljard in de vorige twaalf maanden.

De inlagen op particuliere spaarboekjes van de Algemene Spaar-
en Lijfrentekas stegen niet meer zo snel als vorig jaar : waren
de inleggingen onge-
veer even groot, de op-
vragingen namen dui-
delijk toe en van maart

Van het ene jaar
op het andere daalden
de bruto emissies van
de Staat, van de Zelfstandige Fondsen, van de lagere overheid, van
de parastatale instellingen en van de Kolonie van fr. 38,2 tot
fr. 14,8 miljard. De teruggang is ten dele toe te schrijven aan het feit
dat het cijfer voor 1954 door conversieleningen was opgedreven.

tot juni overtroffen ze
zelfs de inleggingen.
Het maandgemiddelde
van de netto aangroei
slonk van fr. 218 mil-
joen in 1954 tot fr. 133
miljoen.

Algemene Spaar- en Lijfrentekas
Inlagen op particuliere spaarboekjes

(In miljoenen franken)

+ 846
+ 347
~ 102
~ 457
~ 141

Maandgemiddelden I Inleggingen I Terug- I Saldo
I:) 1 beta.lingen

1-1-95-0-1-.-h-a--lfj~:r--.~.~~·-~8~;~1 ~~~- 216

~::: ::::::::::::::::::::::::::: ~:~~: I ::~ I : ~~:I I

1955 ;:~~:~~i ::::::::::::::: I i:~~~'I ~~~ I
Maart 1. 015 1.117

~~il ... :::::::::::::::::: ~~~ Iii i:i~~I
Juni .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1. 038 1. 090
Juli 1.219 1.018
Augustus .. 1. 117 Il 917
September 1 .082 899
Oktober (v) 1.130 I 946
November (v) 1.037 813
December (v) 1.266 1.102

- 52
+ 201
+ 200
+ 183
+ 184
+ 224
+ 164

(v) Voorlopige cijfers.
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Effectenbeurzen

De Schatkist deed in april-mei een beroep op de kapitaalmarkt
voor fr. 6,6 miljard, de Nationale Maatschappij van Belgische Spoor-
wegen voor fr. 950 miljoen in april en voor fr. 1,5 miljard in juli, het
Wegenfonds voor fr. 2,5 miljard in oktober en de Kolonie voor
fr. 2,1 miljard in december.

De netto emissies van aandelen en obligaties door Belgische en
Kongolese nijverheids- en handelsmaatschappijen beliepen, van
januari tot november 1955, fr. 4,3 miljard tegen fr. 4,2 miljard over
de overeenkomstige periode van vorig jaar.

De hypotheekinschrijvingen tenslotte, die hoofdzakelijk door de
nieuwbouw beïnvloed worden, handhaafden zich op het peil van
1954, d.i. een twintig miljard.

De beurstransacties namen uitbreiding. Het maandgemiddelde
van de omzet op de aan-
delenmarkt te BrusselMarkt der niet vast rentende waarden

Indexcijler Eapitealomzebten
per maand

Periode der noteringen (in miljoenenBasis : 1954 = 100 Irenken}
(1) (2)

-
1950 le halfjaar ......

I
61 873

1954 ........................ 100 2.266

1955 ........................ 133 3.099

1955 Januari ............ 118 3.239
Februari ......... 119 2.779
Maart ............ 120 3.217
April ............ 128 3.625
Mei ............... 126 2.635
Juni ............... 127 2.798
Juli ............... 137 3.199
Augustus ......... 145 3.976
September ...... 146 3.982
Oktober ......... 139 3.029
November ...... 144 2.618
December ......... 142 2.090

(1) Beurzen te Brussel en Antwerpen. Contantmarkt. Geruid-
delde van de Ie en 15e van iedere maand.

(2) Beurs te Brussel. Contant- en termijnmarkt.

bereikte fr. 3,1 miljard,
tegen fr. 2,3 miljard
het voorafgaande jaar.
Het indexcijfer der con-
tantnoteringen steeg
van 113 in december
1954 tot 142 een jaar
later; bijzonder opmer-
kelijke hausses deden
zich voor in april, juli,
augustus.

Alle rubrieken gin-
gen niet in dezelfde

mate vooruit. De koloniale waarden en meer bepaald de mijnaande-
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len hadden vooral de belangstelling van de kopers. De effecten van de
papierfabrieken en van de spiegelglasfabrieken werden beïnvloed door
de gunstiger eonjunctuur in die bedrijfstakken; daar de markt in die
effecten niet zeer ruim is, was de reactie tamelijk sterk. De steen-
kolenmijnen namen aan de algemene beweging deel, hetgeen in 1954
niet het geval was. De aandelen van de textielondernemingen gaven
daarentegen andermaal een teruggang te zien.

De markt der obligaties van handels- en nijverheidsmaatschap-
pijen kromp verder in; de geringe omzetten op die markt zijn hoofd-
zakelijk te wijten aan het feit dat de obligatieleningen van de parti-
culiere sector praktisch niet meer het voorwerp van openbare emissies
uitmaken.

jaar. Zo viel het rende-
ment van de 4 pct.
Geünificeerde Schuld
van 4,20 pct. in januari op 4,13 pct. in april; vanaf de volgende maand

De kapitalisatie-
voet der vast rentende
waarden, die sedert
enkele jaren neerwaarts
gericht was, kwam in
de loop van 1955 tot
staan.

Tijdens de eerste
maanden daalden de
rendementen der lenin-
gen van Staat, steden
en parastatale instellin-
gen verder, doch bij
het einde van het jaar
overtroffen zij de mini-
ma van het eerste half-

Beursnoteringen
Begin maand Indexcijfers basisjaar 1954 = 100

'"
-

T
J

L - -
~pct. ceünif~~ rt

f'---lt J

) hJV V"

r:I~ Niet vast rentende waarden

~

140 140

130 130

120 120

110 110

100 100

90 90

80 80

70 70

60 60
1950 1951 1952 1954 19551953

- 47-



trad echter een herstel in; na een tijdelijke teruggang in juli steeg het
geleidelijk tot 4,17 pct. in november en december. Het rendement van
de Staatsleningen met 5 tot 20 jaar looptijd bedroeg 4,68 pct. in

Rendement van de vast rentende effecten

Stant I~teden ~ar"statale instellingen

Begin periode 4 pct.

I
5 1120 jaar

5 1110 jaar I 5 1120 jaurGeünificeerde (4,25 en
schuld 4,50 pcu.} (4 en 4,5 pet.) (4 pct.)

(1) I (2) (3) I (2)

I
I

I I

1950 Juli .............................. 4,35 4,45 !

1954 Januari 4,33 I 4,79 4,45 4,96........................

I

1955 Januari ........................ 4,20 4,59 4,38 4,61
Februari ........................ 4,17 4,55 4,29 4,59
Maart ........................... 4,15 4,53 4,24 4,54
April .............................. 4,13 4,54 4,25 4,49
Mei .............................. 4,16 4,58 4,28 i 4,48
Juni .............................. 4,16 I 4,54

I
4,29 4,47

Juli .............................. 4,14 I J,54 4,26 4,47
Augustus ........................ 4,15 i 4,60 4,30 4,49
September 4,15 I 4,72 4,40 4,59..................... I

Oktober ........................ 4,15 I 4,73 i 4,40 4,58
I

INovember ..................... 4,17
I

4,73 4,39 4,59
December ..................... 4,17

!
4,68

I
4,38 4,58

(1) Rendement alleen rekenmg gehouden met de koersen.
(2) Leningen terugbetaalbaar met veranderlijke annuïteiten.
(3) Op vaste datum terugbetaalbare leningen.

december, d.i. 0,15 pct. meer dan het mimmum In maart, en het
rendement der leningen van steden en parastatale instellingen met
dezelfde looptijd bereikte 4,58 pct., d.i. 0,11 pct. meer dan het
minimum in juni en juli.
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ECONOMISCHE ONTWIKKELING

De opleving van de wereldeconomie, die in 1954 intrad, breidde
zich in 1955 algemeen en in een versneld tempo uit: de produktie en
het ruilverkeer bereikten nieuwe topcijfers.

De vraag, die in de particuliere sector bijzonder levendig was,
richtte zich hoofdzakelijk naar de investerings- en de duurzame
verbruiksgoederen. Ze bleef vrij aarzelend ten opzichte van de textiel-
produkten der 'Vesterse landen, die met een groeiende concurrentie
vanwege de nieuwe landen hadden te kampen. De afzet van die
produkten nam nu en dan in hoeveelheid toe, doch de prijzen bleven
over het geheel verder teruglopen.

De expansie verschilde van land tot land in omvang; ze was het
sterkst in de Verenigde Staten en Duitsland en maakte in het eerste
halfjaar overal snellere vorderingen. De produktiefactoren waren reeds
in de loop van die periode in verschillende sectoren, en inzonderheid
in de metaalnijverheid, volledig aangewend; de latere aanpassing van
de produktie aan de behoeften stuitte uit dien hoofde op een tekort
aan arbeidskrachten, brandstoffen en diverse grondstoffen. Dit gaf
aanleiding tot inflatoire spanningen met een van land tot land uiteen-
lopende intensiteit. Zij hebben de regeringen ertoe genoopt min of
meer scherpe kredietbeperkingen op te leggen.

De Belgische economie was in ruime mate III de algemene
voorspoed deelachtig. Het indexcijfer van de industriële produktie
overtrof de hoogste naoorlogse peilen. Dit was in het laatste
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kwartaalook het geval met de uitvoer. De conjuncturele werkloosheid
kromp in en de volledige tewerkstelling mag, op enkele gewestelijke
uitzonderingen na, als bereikt worden beschouwd.

De aan de hoogconjunctuur inherente onevenwichtigheden en
excessen zijn echter in vergelijking met die in de meeste andere landen
beperkt gebleven. De spanningen traden op de arbeidsmarkt later
in, daar de werkloosheid zich bij de aanvang van het jaar nog op een
vrij hoog niveau bewoog. In het tweede halfjaar deed zich hoofdzake-

lijk een tekort aan ge-
schoolde arbeidskrach-
ten voor; het bleef
min of meer beperkt
tot de bijzonder bedrij-
vige sectoren en tot
de steenkolenmijnen,
waarvan de personeel-
bezetting in 1954 was
afgenomen. De rege-
ring heeft getracht dit
te verhelpen door op-

Indexcijfer der industriële produktie
Basisjaar t953 = tOO

70 v--_--'- __ .L-_----L __ -L-_---L_-----N 70
1952 1953 1954 19551950 1951

Bron : Instituut voor Economisch en SociaalOnderzoek van de Universiteit te
Leuven.

nieuween beroep te doen op buitenlandse mijnwerkers en door, van
september af, een gedeelte der door de lagere overheid tewerkgestelde
werklozen terug ter beschikking van de arbeidsmarkt te stellen. De
schaarste aan beschikbare arbeidskrachten bracht loonsverhogingen
met zich, die van de ene sector tot de andere verschilden, doch tijdens
de eerste drie kwartalen over het geheel binnen matige grenzen
bleven. Gedurende het tweede halfjaar werden meer algemene sociale
eisen gesteld : zij hadden inzonderheid betrekking op de verkorting
van de arbeidsweek tot 45 uur en zij hebben reeds in verschillende
bedrijfssectoren tot akkoorden geleid.

In weerwil van het eonjunctuurverloop heeft het algemene
prijzenpeil weinig schommelingen ondergaan. De groothandelsprijzen
stegen met nagenoeg 2 pct.; de prijsstijgingen in de metaalnijverheid,
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de scheikundige nijverheid en sommige sectoren van de bouwnijver-
heid werden ten dele teniet gedaan door de bestendige daling van de
meeste textielprijzen en van sommige landbouwprijzen die onder
invloed van de inter-
nationale surplusvoor-
raden gedrukt waren.
Afgezien van de

De buitenlandse
handel kende een zeer
actief verloop. De in-
voer, die reeds in 1954
een uitbreiding ver-
toonde, nam verder
toe. De uitvoer gaf een nog snellere ontwikkeling te zien. Het invoer-
saldo kromp in; tegenover de landen van de Europese Betalingsunie
is het in een overschot omgeslagen. De ruilvoet gaf anderzijds een

seizoenschommelingen,
bleven de kleinhandels-
prIJzen praktisch on-
veranderd.

verbetering te zien.

Groot- en kleinhandelsprijzen in België
en wereldprijzen

Indexcijfers basisjaar 1953 = 100

--1----+-----1 90

80 v------'----"--_'--_--L __ ~_---vJ 80
1952 1953 1954 19551950 1951

Op gebied van de economische integratie van België met de
Beneluxpartners werd in 1955 geen enkele nieuwe overeenkomst
afgesloten. De pogingen tot harmoniëring van de landbouwpolitiek
werden echter voortgezet. Krachtens een in mei getroffen beslissing
zullen de in 1953 ondertekende landbouwprotocollen binnen een
jaar moeten bekrachtigd worden. Er werd een Landbouwfonds opge-
richt, dat toelagen kan verlenen. Anderzijds werden de hinderpalen
welke de volkshuishoudingen scheiden, gedeeltelijk uit de weg
geruimd door loonsverhogingen in Nederland en door samenwerking,
in verschillende sectoren, onder de industriëlen der drie landen.
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steenkolenmijnen De voortbrenging van de steenkoolnijverheid steeg van 29,2 mil-
joen ton vorig jaar tot 30 miljoen ton in 1955.

De toeneming van de produktie bleef ten achter bij de stijging
van de vraag. Ze werd geremd door de ontoereikende arbeidersbezet-
ting. Deze was van januari 1954 tot juni 1955 met 10.000 eenheden
verminderd; ze is in de loop der laatste zes maanden toegenomen,
hoofdzakelijk dank zij de aanwerving van Griekse en Italiaanse werk-
nemers in de mijnen. Het totaal der tewerkgestelde arbeiders werd
bij het einde van 1955 uiteindelijk op 130.000 gebracht.

Het in dienst nemen van minder geoefende arbeidskrachten kon
de verhoging van het individueel rendement niet verhinderen : het
daggemiddelde bereikte dit jaar 825 kg per arbeider in plaats van
784 kg in 1954. Deze verbetering is toe te schrijven aan de rationa-
lisatie en wederuitrusting in verschillende belangrijke steenkolen-
mijnen van het land.

De wegens de economische

Steenkoolproduktie
(In duizenden tonnen)

Bron : Algemene Directie van het Mijnwezen

I I
Produktie

M•• ndgemiddelden Produktie per werk-
bare dag

1948 ..................... 2.224 87,7
1951 ..................... 2.472 97,9
1953 ..................... 2.505 99,3
1954 ..................... 2.437 96,3
1955 ............... (11) 2.496 98,5
1955 le kwartaal ...... 2.500 98,7

2° » ...... 2.499 100,0
3° " ...... 2.312 89,9
4° ,. • (v) 2.672 105,5

expansie sterk toegenomen binnen-
landse behoeften aan steenkolen
konden slechts regelmatig bevre-
digd worden dank zij grotere
aankopen van buitenlandse
brandstof. De totale steenkool-
invoer bereikte in 1955 3,6 mil-
joen ton. De industrie deed in
ruimere mate een beroep op de
Verenigde Staten, daar de tradi-
tionele Europese leveranciers,
wegens de toeneming van de
bestellingen voor de binnen-

landse markt, verplicht waren hun leveringen aan buitenlandse

(11) Voorlopige cijfers.

cliënten in te krimpen.

De buitenlandse vraag naar Belgische brandstoffen nam eveneens
sterke uitbreiding. De totale uitvoer overtrof met meer dan 2 miljoen
ton het reeds hoge cijfer van 5,4 miljoen ton in 1954.
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Frankrijk en Nederland bleven op de gemeenschappelijke markt
de belangrijkste cliënten. Het Verenigd-Koninkrijk kocht voor ZIJn
elektrische centrales meer steenkolen van mindere kwaliteit.

Door de toeneming van de gezamenlijke afzet daalden de voor-
raden in de mijnen van 2.815 duizend ton op het einde van 1954 tot
381 duizend ton op het einde van 1955.

Aan het stelsel der Belgische steenkoolprijzen werden in de
maand juni belangrijke wijzigingen aangebracht. De Hoge Autoriteit
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal verlaagde het
tarief der vette en stond de verhoging toe van dit der magere steen-
kolen. Zij machtigde bovendien de producenten tot vrije vaststelling
van de noteringen van bepaalde categorieën steenkolen, waarvan het
aandeel in de binnenlandse produktie één derde bedraagt.

De politiek van financiële steun aan de steenkoolnijverheid werd
eveneens herzien. De Hoge Autoriteit heeft de toelagen afgeschaft
voor de produktie van steenkolen waarvan de prijzen vrij mogen
vastgesteld worden. Zij besliste, anderzijds, geen steun meer te verle-
nen aan drie mijnen die zij in staat acht van nu af aan de concurrentie
van de gemeenschappelijke markt het hoofd te bieden. De beschikbaar
gekomen kapitalen worden onder de andere steenkolenmijnen ver-
deeld. Met de perekwatiebedragen, door de Belgische Schatkist en de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal gestort, was van 1 januari
tot 30 september 1955 een bedrag van fr. 827 miljoen gemoeid. Zij
dienen tot subsidiëring van de steenkoolprijs op de binnenlandse markt
evenals van bepaalde leveringen aan de lidstaten. Gelet op de markt-
positie, werden de toelagen echter geleidelijk verlaagd en vervolgens,
van 31 maart 1955 af, opgeheven.

Benevens deze regelmatige hulpverlening heeft de Hoge Auto-
riteit een buitengewone tussenkomst van fr. 200 miljoen voorzien
voor de reorganisatie van vier mijnen uit de Borinage, doorgaans
« marginale mijnen » genoemd, en voor de bevordering van de
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wedertewerkstelling van een gedeelte der betrokken werkkrachten
in andere industriesectoren.

Tenslotte werd de Belgische Staat, bij een wet van 12 juli 1955,
gemachtigd zijn tussenkomst te verlenen in de financiering der inves-
teringen: hij mag ten belope van fr. 4 miljard en voor een looptijd
van ten hoogste 20 jaar zijn waarborg hechten aan de uitrustings- en
uitbreidingsleningen die door de openbare kredietinstellingen en door
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal aan de steenkolenmijnen
en aan de elektrische mijncentrales verleend worden.

Dit geheel van maatregelen draagt bij tot de snellere aanpassing
van de steenkoolnijverheid aan de voorwaarden die bij het einde van
de overgangsperiode op 10 februari 1958 op de gemeenschappelijke
markt zullen heersen.

Cokesfabrieken De cokesproduktie kon over het algemeen aangepast worden aan
de sterke vraag vanwege de ijzer- en staalnijverheid. Van een totaal van
5.589 duizend ton voor de eerste elf maanden van 1954 steeg ze tot
6.000 duizend ton voor de overeenstemmende periode van 1955. De
behoeften der Belgische en Luxemburgse industrie werden bij voor-
rang bevredigd. Uit dien hoofde viel de uitvoer, tijdens dezelfde
maanden, van het ene jaar tot het andere van 830 duizend ton op
694 duizend ton terug. De prijzen van de hoogovencokes stegen met
4 pct.; die der andere categorieën cokeskolen met nagenoeg 12 pct.

Gas De groeiende bedrijvigheid der cokesfabrieken bracht de toene-
ming van de gasproduktie met zich, die, voor de eerste tien maanden
van het jaar, van 1.604 miljoen m" in 1954 tot 1.713 miljoen in 1955
vermeerderde.

De gasleveringen voor het openbaar verbruik stegen minder snel :
zij beliepen voor dezelfde periode 682,7 miljoen m" tegen 642,1 mil-
joen in 1954.
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De middelgrote industriële en handelsondernemingen zIJn de
belangrijkste gasverbruikers.

De produktie van elektrische stroom nam voor de eerste elf Elektriciteit

maanden met 5,7 pct. toe. Dit ritme overtreft het gemiddelde der
voorafgaande jaren; het was nochtans minder snel dan in 1954.

In juli werd onder de vertegenwoordigers van de elektriciteits-
nijverheid, het Verbond der Belgische Nijverheid en de vakbonden een
belangrijke overeenkomst ondertekend. Zij voorziet de coördinatie van
de door de bedrijven gevolgde politiek inzake produktie, investeringen
en prijzen, onder de controle van vertegenwoordigers dier instellingen
en met medewerking van waarnemers van verschillende ministeries
en van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

De petroleumraffinaderijen hebben in 1955 hun produktiever- lfinerale oliën

mogen opgevoerd. In het totaal werden gedurende de eerste elf
maanden 4,9 miljoen kiloliter ruwe petroleum verwerkt tegen 3,9 mil-
joen tijdens dezelfde periode van 1954.

Petroleumraffinaderijen
Bron : Ministerie VQn Financiën - Bestuur der Accijnzen

Produktie
Ruwe petroleum Stookoliën

M ••ndgemiddelden in bewerking Lichteoliën
Fuel-oil I Andere

(induizenden (induizenden (induizendentonnen)kiloliters) kiloliters)
1948 .................................... 23,6 3,1 9,2 3,4
1951 .................................... 82,6 18,5 32,9 16,0
1953 .................................... 307,7 78,5 111,6 65,9
1954 .................................... 365,2 95,2 126,0 74,6
1955 (eerste 11 maanden) ......... 450,9 119,4 142,7 96,0
1955 le kwartaal ..................... 364,1 87,4 123,0 70,8

2e » ..................... 451,2 118,4 144,0 98,2
3e l> ..................... 511,1 146,2 149,2 110,4
Oktober ........................ 472,8 125,1 146,5 111,4
November ..................... 497,6 132,7 178,3 106,9
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De vraag naarminerale oliën nam op de binnenlandse markt
toe; de uitbreiding had hoofdzakelijk betrekking op de benzine en de
stookolie, waarvan het industrieel en huishoudelijk verbruik is ver-
groot. De afzet in de aangrenzende landen is eveneens toegenomen.

De groothandelsprijzen van de petroleum ondergingen de invloed
van de verhoging der zeevrachten. Hun gezamenlijk indexcijfer ging
met 3,6 pct. omhoog.

In de ijzer- en staalnijverheid gaf de produktie sedert het begin
van 1954 een herstel te zien. Zij boekte sneller vorderingen dan in de

andere industrieën en
bereikte topcijfers. De
toeneming bedroeg
voor het ruwstaal 19
pct. Niettemin konden
de behoeften geduren-
de de laatste maanden

IJzer· en staal-
nijverheid

Produktie van ruwijzer, ruwstaal en afgewerkt staal
(In duizenden tonnen)

Bron : Nationaal Instituut voor de StatiBtiek

Maandgemiddelden
I

Ruwijzer
I

Ruwstaal
I

Afgewerkt
staal

1948 ........................... 328 321 259
1951 ........................... 404 417 324
1953 ........................... 351 366 280
1954 ........................... 385 413 302
1955 le kwartaal ............ 442 483 364

2e » ............ 447 487 359
3e " ............ 445 483 347
Oktober ............... 441 501 393
November ...... (1)) 458 500 371
December ...... (v) 510

(1)) Voorlopige cijfers.

niet binnen de normale
termijnen bevredigd
worden wegens het
toenemend tekort aan
geschoolde arbeids-
krachten en de reeds

nagenoeg maximale bezetting van het produktieapparaat.

De el'tsvoorzieningbleef tamelijk vlot; de invoer nam toe,
hoofdzakelijk wat de Franse ertsen betreft, waarvan de transportkosten
met 15 pct. verminderden, dank zij de invoering, van 1 mei 1955 af,
van .rechtstreekse tarieven in de landen van de gemeenschappelijke
markt. Ten einde de schrootbevoorrading te verzekeren, moest een
grotere hoeveelheid in de Verenigde Staten aangekocht worden.
Wegens het hoge produktiepeil hadden de martinstaalfabrieken zeer
grote behoeften aan affineerijzer. Om deze te voldoen, moest een
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beroep gedaan worden op de invoer van buitenlands ruwijzer van
Russische herkomst, waarvan de verkoopsvoorwaarden bijzonder
gunstig waren.

De snelle uitbreiding van de bestellingen van Belgische ijzer-
en staalprodukten heeft de prijzen opwaarts gericht. De tarieven, bij
de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal neergelegd en zowel toepasselijk op de binnenlandse markt als
op de markten der lidstaten, brachten de prijs van het handelsstaal,
pariteit Seraing, van fr. 4.600 per ton op het einde van 1954 op
fr. 4.950 in november 1955. De gemeenschappelijke markt bevordert
het gezamenlijke ruilverkeer en regulariseert de prijsschommelingen.
Sedert de lente van 1955 bleef de stijging van de staalprijs in de
Gemeenschap binnen matiger grenzen dan in Groot-Brittannië en in
de Verenigde Staten.

De minimumprijzen bij de uitvoer, door het Kartel van de Con-
ventie te Brussel vastgesteld, werden herhaaldelijk verhoogd. Zij
stegen van fr. 4.800 per ton, f.o.b. Antwerpen, op het einde van het
voorafgaande jaar, tot fr. 4.950 in mei, fr. 5.000 in juli en fr. 5.250 in
september. De prijzen van het handelsstaal met andere bestemmingen
dan Noord-Amerika werden naderhand niet meer gewijzigd. De mini-
mumprijzen voor de leveringen aan de Verenigde Staten en aan Canada
werden in een sneller tempo verhoogd. Ze bleven niettemin tot bij
het einde van november beneden de voor de uitvoer naar de andere
landen bedongen prijzen.

Gans het jaar door werden vrij hoge overprijzen betaald. De een-
heidsprijzen bij de uitvoer stegen hunnerzijds van fr. 5.068 per ton
in het derde kwartaal van 1954 tot fr. 5.641 in het derde kwartaal
van het daaropvolgende jaar.

De Belgisch-Luxemburgse uitvoer van ijzer- en staalprodukten
verhoogde, voor de eerste tien maanden, naar waarde met 33 pct. en
naar hoeveelheid met 19 pct. in verhouding tot het gemiddelde van
1954. De drie vierden werden afgezet in de landen van de Europese
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Non·ferro metalen

Betalingsunie. Duitsland is de belangrijkste cliënt geworden : het
neemt 18 pct. af tegen 13 pct. vorig jaar. Nederland nam de tweede
plaats in met 14 pct. en werd gevolgd door Frankrijk met 9 pct. tegen
6 pct. in 1954.

Op de Britse markt werd gedurende de eerste maanden weinig
geleverd alhoewel de uitvoer aangewakkerd werd door de verlagingen
van invoerrechten die in januari werden uitgevaardigd ten einde te
voorzien in de ontoereikende binnenlandse staalproduktie. en door
de stakingen die in juni de produktie vertraagd hebben. In het tweede
halfjaar vond een krachtige uitbreiding van de Belgische afzet plaats.

In de loop van de laatste twee jaar werd de produktiviteit
III de Belgische ijzer- en staalnijverheid aanhoudend verbeterd. De
produktiviteitsstijging heeft de reële kosten van de arbeid gunstig
beïnvloed. De modernisering van de uitrusting, de rationalisatie van
de arbeid en de volledige aanwending van het produktievermogen
hebben in ruime mate bijgedragen tot de ontwikkeling van de pro-
duktiviteit. Naast de in die richting voortgezette inspanning hebben
verschillende belangrijke bedrijven in 1955 nieuwe programma's tot
uitbreiding van hun uitrusting uitgewerkt.

De bedrijvigheid van de non-ferro metaalnijverheid lag over het
geheel nagenoeg op het peil van 1954.

De voortbrenging van halffabrikaten werd gesteund door de
gunstige conjunotuur in de metaalverwerkende bedrijven. Ze nam
voor de gezamenlijke eerste tien maanden met 16 pct. toe.

In het stadium der ruwe metalen bleef de produktie emgszms
beneden de resultaten van het voorafgaande jaar, behoudens voorhet
lood, waarvan de voortbrenging met 15 pct. verbeterde.

De wereldnoteringen der belangrijkste non-ferro produkten
waren aan spanningen van uiteenlopende betekenis onderhevig, die
de Belgische prijzen hebben beïnvloed.
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De prijs van het koper ging in belangrijke mate omhoog : op
de markt te New York bereikte de koers van het elektrolytisch koper,
die bij het begin van het jaar 33,5 cent per lb. beliep, in september
een hoogtepunt van 51,35 cent, om uiteindelijk in december 49 cent

Produktie van non-ferro metalen
(tonnen)

Bron : Union des Industries des Métaux non ferreux

I
Ruwe produlden

I
Maandgemiddelden

I I I
Halffabrikaten

Koper ?;ink Lood Tin

1948 . . . . . . .... . ........ . . ...... 11.350 12.827 5.503 1.023 12.322
1951 ........................... 11.846 16.741 5.887 835 16.470
1953 ........................... 12.527 16.119 6.363 821 12.833
1954 ........................... 12.801 17.758 5.992 995 14.561
1955 (eerste10 maanden) . 12.607 17.485 6.888 905 16.355
1955 Ie kwartaal ............ 11.700 17.324 6.443 1.084 16.177

2e » ............ 13.890 17.996 5.669 817 15.958
3e }} ............ 11.927 17.112 8.194 835 15.777
Oktober ............... 13.516 17.550 7.962 843 19.817

te bedragen. Die evolutie is aan uitzonderlijke omstandigheden toe te
schrijven : de produktie werd, vooral in de Verenigde Staten, Chili
en Rhodesia, door stakingen beïnvloed; tot in de herfst verliep de
bevoorrading zeer moeilijk, hoewel de Amerikaanse regering een
belangrijk gedeelte van haar krachtens de Defence Production Act
aangelegde voorraden ter beschikking van de markt gesteld had.

De Belgische koperprijzen, die in nauwe samenhang met die van
de wereldmarkten bewegen, stegen van fr. 35 per kg in het begin van
januari tot fr. 50 in september. Ze bleven sedert oktober stabiel op
nagenoeg fr. 49,5.

De noteringen van het lood, het zink en het tin ondergingen een
veel minder scherpe stijging.

Op de wereldmarkten van het lood en het zink treedt een belang-
rijke evenwichtsfactor op : de strategische voorraadvorming van de
Amerikaanse regering. Gelet op de verbetering harer statistische
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Metaalverwerkende
nijverheid

positie, is de loodrnarkt echter minder van die factor afhankelijk
geworden.

De vaste tinprijs werd in de hand gewerkt zowel door de inkrim-
ping van de produktie in het tweede halfjaar als door een vergroting
van de wereldvraag naar blik.

Onder invloed van de vastere noteringen steeg de totale waarde
van de Belgische uitvoer der gezamenlijke non-ferro produkten, in de
eerste negen maanden, met 16 pct. voor de halffabrikaten en met
13 pct. voor de ruwe metalen. Frankrijk, Nederland, Duitsland en de
Verenigde Staten hebben het grootste gedeelte der verzendingen
opgenomen.

In de loop van het jaar verbeterde de toestand III de meeste
metaalverwerkende bedrijven.

overschreed, voor de eerste
elf maanden, met
14 pct. het peil van het
voorafgaande jaar; het
overtrof al de vroegere
topcijfers. Het totaal
der leveringen ver-
toonde een gelijk-
gerichte toeneming. Er
werd tegelijkertijd op
de binnenlandse markt
en vooral op de buiten-
landse markten voor-

(1) Incl. onder-aannemingen. Basis der telling verruimd sedert uitgang geboekt.
1954.

Het totaal der nieuwe bestellingen

Metaalverwerkende nijverheid (1)
(In miljoenen franken)

Bronnen : Fabriméta! en Netionaal Instituut voor de Statistiek

I Opgenomen I I AfzetMaandgemiddelden Uitvoer in hetbestellingen binnenland

1948 ........................... 3.158 1.109 2.044
1951 ........................... 4.392 1.587 2.243
1953 ........................... 3.543 1.531 2.401
1954 ........................... 4.785 1.613 3.244
1955 (eerste 11 maand.) (v) 5.397 1.887 3.590
1955 le kwartaal ............ 5.261 1.857 3.338

2e » ............ 5.454 1.798 3.872
3e » ...... (v) 5.229 1.912 3.630
Oktober ......... (v) 5.099 2.153 3.693
November ...... (v) 6.440 1.905 3.425

(v) Voorlopige cijfers.
De verschillende

sectoren hebben niet III dezelfde mate aan die ontwikkeling deel-
genomen.
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Er heerste een hoge bedrijvigheid in de meeste takken welke
eenvoudig verwerkte goederen voortbrengen, en inzonderheid in de
draadtrekkerijen, ondanks een vertraging in de lente, alsook in de
staalgieterijen - die nochtans te lijden hadden onder de moeilijk-
heden waarmee de industrie van rollend materieel had af te rekenen -
en in de fabrieken van plaatijzeren en plaatstalen artikelen.

In de scheepsbouw bleef de orderpositie goed; er werd geleverd
aan Portugal, Denemarken en de D.S.S.R.

De sector van het spoorwegmaterieel verkeert nog steeds in
moeilijkheden, alhoewel de meest getroffen tak, die der personen- en
goederenwagons, in het eerste halfjaar belangrijke bestellingen uit
Indië, Portugal en Zuid-Amerika heeft ontvangen.

In de automobielnijverheid hebben verschillende bedrijven de
inrichting van montagekettingen voortgezet. Er heerste een zeer
intense activiteit en er werd in toenemende mate voor de buurlanden
gewerkt. Het totale aantal gedurende de eerste zes maanden van het
jaar gemonteerde voertuigen overschreed met 18 pct. het gemiddelde
cijfer van het jaar 1954.

De elektrotechnische constructie vond in ruime mate baat bij de
opwaartse conjunctuur, die tot uitdrukking kwam in een gelijktijdige
vergroting van de behoeften aan uitrustingsgoederen vanwege -de
stroomproducerende bedrijven en van de vraag naar diverse elektri-
sche apparaten vanwege de bouwnijverheid en andere zich ontwik-
kelende industrieën.

In de meeste andere takken van de metaalverwerkende nijverheid
werd eveneens vooruitgang geboekt.

De uitbreiding van de activiteit ID de gehele sector deed, van
einde 1954 tot einde 1955, de tewerkstelling met 7.000 eenheden
toenemen. Geschoolde werknemers werden moeilijker gevonden.

De geldswaarde van de gezamenlijke uitvoer der metaalverwer-
kende nijverheid nam voor de eerste drie kwartalen met 20 pct. toe.
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Nederland nam 23 pct. van het totaal der leveringen af. Zijn aankopen
hadden betrekking op allerhande produkten en meer in het bijzonder
op radiotoestellen, autovoertuigen en dieselmotoren. De afzet in
West-Duitsland, d.i. 6 pct. van het totaal, is meer dan verdubbeld.
De uitvoer naar Frankrijk, Portugal en de Scandinavische landen
nam eveneens toe, terwijl die naar het Verenigd-Koninkrijk zich op
een betrekkelijk laag niveau bleef bewegen.

Het aandeel van Belgisch-Kongo in het totaal der leveringen liep
terug : het vertegenwoordigde nagenoeg 13 pct.

In Azië bleven Irak, Iran en Indië nog steeds de belangrijkste
cliënten.

In Zuid-Amerika waren Venezuela en Brazilië de belangrijkste
afzetgebieden.

Scheikundige
nijverheid

De scheikundige nijverheid behoort tot de sectoren die vroeg-
tijdig en in een ruime mate bij de conjunctuurherneming betrokken
waren. Haar produktie overschreed het niveau van 1954, dat zelf reeds
hoger lag dan in 1953.

Vooral in de sectoren van de stikstof en van de stikstofmeststoffen
vergrootte de bedrijvigheid, dank zij de groeiende buitenlandse vraag
en in weerwil van een staking die gedurende verschillende weken in
de herfst aanhield. Ze hadden in 1953 sterk geleden onder de buiten-
landse concurrentie.

De leveranciers van afgewerkte produkten handhaafden en over-
schreden nu en dan het hoge produktiepeil, dat hun sector sedert ten
minste twee jaar kenmerkt. De prijzen der gevoelige fotografische
produkten werden verlaagd. Die der andere scheikundige produkten
gaven uiteenlopende bewegingen te zien; de grondstoffen in het bij-
zonder ondergingen prijsstijgingen.
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De uitvoer van de gehele scheikundige nijverheid bereikte voor
de eerste tien maanden van het jaar fr. 8.713 miljoen, d.i. fr. 433 mil-
joen meer dan tijdens de overeenstemmende periode van 1954. Op
die basis berekend, liep de gemiddelde prijs per ton van fr. 3.424 tot
fr. 3.337 terug; de teruggang is ten dele op rekening te stellen van
de wijzigingen in de samenstelling van de uitvoer. Nederland,
Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten bleven de belangrijkste
cliënten. Belgisch-Kongo heeft zijn invoer verhoogd, terwijl Hong-
Kong de zijne afgetekend verlaagde.

De belangrijke investeringen in de scheikundige nijverheid van-
wege de buurlanden verscherpten de internationale mededinging.
Anderzijds stuitte de Belgische uitvoer vaak op douanemaatregelen,
terwijl de Belgische invoer van concurrerende produkten in 1955 nog
toenam.

De produktie hernam in de textielnijverheid vroeger - van Textielnijverheid

1953 af - dan in de andere industriële sectoren. In 1955 trad een
vertraging in. Er werd nog voor-
uitgang geboekt, doch deze bleef
tot sommige takken en uitslui-
tend tot de voortgebrachte hoe-
veelheden beperkt. De verkoop-
prijzen liepen terug en dit in
uiteenlopende mate voor de
ruwe grondstof, de garens en de
weefsels; ze handhaafden zich op
een stabiel peil in de sectoren die
het dichtst hij het verbruik staan,
nl. de confectiebedrijven en de

Produktie der wolwasserijen en ·kammerijen
(In tonnen)

Bron : Verbond der Belgische Textielnijverheid

Maandgemiddelden I Wasserijen I Kammerijen

1948 ..................... 2.282 1. 700
1951 ..................... 1.296 1.326
1953 ..................... 1. 670 1. 618
1954 ..................... 1.466 1.389
1955 (eerste 11 maand.) 1. 578 1.523
1955 le kwartaal ...... 1.638 1.577

2e » ...... 1.670 1.564
3e » ...... 1.428 1.401
Oktober ......... 1.546 1.535
November ...... 1.383 1.590

breigoednijverheid. De buitenlandse concurrentie werd scherper aan-
gevoeld, te meer daar de textielnijverheid in verschillende landen
gesteund wordt. Dit is de belangrijkste reden waarom de regering,
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in december, een programma van hulpverlening heeft uitgewerkt dat,
van 1956 af, zal toegepast worden. Sommige der voorziene maat-
regelen bestrijken de gezamenlijke textielsector. Andere hebben meer
bepaald betrekking op het vlas, de rayon en de wolkammerijen.

In de wolnijverheid heerste, wat de produktie aangaat, een betere
toestand dan in 1954. Ze steeg er over het algemeen tijdens het eerste
halfjaar en vertraagde enigszins in het tweede.

De hoeveelheid verwerkte grondstof overschreed zowel III de
wasserijen als in de kammerijen het peil van 1954.

In de kaardwolspinnerijen overtrof het arbeidstempo dat van de
voorgaande jaren. Het werd vooral gesteund door de uitvoer van

wollen tapijten naar de
Produktie der wolspinnerijen en -weverijen

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Indexcijfers Spinnerijen
van de

I
Weverijenindustriële bedrijvigheid

(Basis 1953 = 100) Kamwol Kaardwol

1948 ..................... 102 84 80
1951 ..................... 100 79 103
1953 ..................... 100 100 100
1954 ..................... 107 99 104
1955 (eerste 10 m.) (Il) 113 104 116
1955 le kwartaal ...... 111 106 115

2e » ...... 116 100 118
3e » • (v) 107 99 110
Oktober ...... (Il) 129 126 130

Verenigde Staten.

De kamwolspinnerijen
trokken voordeel zowel uit
de gunstige positie van de
breigoednijverheid als uit
een zeer. levendige vraag
vanwege de weverijen .

De produktie in de
weverijen boekte de meest
opmerkelijke vooruitgang.
De vraag bleef evenwel bij

die beweging ten achter. Zij kromp in België en in het buitenland in :
de prijsdaling heeft de groothandelaars en de gebruikers van weefsels
ertoe gebracht hun aankopen uit te stellen en de weverijen zagen zich
verplicht hun voorraden op te voeren; deze laatste bereikten echter

(v) Voorlopige cijfers.

geen buitensporige omvang.

De prijzen blijven in de wolnijverheid een zwakke stee vormen.
Ze liepen echter minder sterk terug wat de weefsels dan wat de garens
betreft, daar de schommelingen van de grondstoffen niet in dezelfde
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mate door de verschillende producenten III de prIJzen werden
opgenomen.

In de katoenindustrie, die in 1954 een afgetekend herstel had
te zien gegeven, liep de produktie terug.

In de meeste producerende
landen van Europa zag deze
industrie zich in een moeilijke
toestand geplaatst ingevolge de
uitbreiding van katoenverwer-
kende bedrijven in de nieuwe
landen. De internationale con-
currentie verscherpte; het valt te
betreuren dat diverse in het
buitenland getroffen maatrege-
len ter bescherming van de bin-
nenlandse markten en ter onder-

Ka toen produktie
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Indexcijfers van de
I Spinnerijen Iind ustriële bedrijvigheid Weverijen

(Basis 1953 = lOO)
(1 )

1948 ..................... 91 94
1951 ..................... 120 119
1953 ..................... 100 100
1954 ..................... III 116
1955 (eerste 10 m.) (v) 106 109
1955 le kwartaal ...... 117 116

2e » ...... 104 108
3e » . (c) 95 99
Oktober ...... (v) 108 121

(1) 1948 : katoen en fibraan; 1951 en 1952
zuivere en met rayonvezels gemengde katoen.

(v) Voorlopige cijfers.

steuning van de textieluitvoer een onzeker klimaat scheppen en een
inkrimping van het binnenlandse en buitenlandse afzetgebied der
Belgische nijverheid met zich brengen.

De uitvoer van katoenweefsels daalde, gedurende de eerste tien
maanden, naar waarde met 4 pct., waarbij die naar de Scandinavische
landen en naar Nederland het meest werd getroffen. De invoer van
buitenlandse weefsels overschreed daarentegen met 16 pct. het totaal
van 1954.

De internationale concurrentie verscherpte ook voor de garens,
waarvan de produktie tegelijkertijd te lijden had onder de toestand
van de binnenlandse weverijen en onder de inkrimping van de buiten-
landse, hoofdzakelijk Nederlandse vraag.

De verkoopprijzen der afgewerkte produkten en der halffabri-
katen waren in de katoenindustrie minder vast. Ze waren echter
minder neerwaarts gericht dan die der wolprodukten, daar de
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ruwe katoen in de Verenigde Staten en in andere landen nog steeds
regeringssteun geniet.

De jutenijverheid, die vooral op het buitenland is aangewezen,
verbeterde haar positie in de sector van de spinnerijen, welke aan het
buitenland garens en stramien voor tapijten konden leveren.

De activiteit in de weverijen werd gehinderd door de toeneming
van de Indische en Pakistaanse concurrentie en door sommige prijste-

gemoetkomingen die de Franse
en Duitse producenten op de
buitenlandse markten, vooral
dank zij overheidsmaatregelen,
konden toestaan.

Vlasproduktie
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Indexcijfers van de

I

Spinnerijen

I
industriële bedrijvigheid (vlas en Weverijen

(Basis 1953 = 100) hennep)

1948 ..................... - 67
1951 ..................... - 110
1953 ..................... 100 100
1954 ..................... 100 102
1955 (eerste 10 m.) (v) 101 93
1955 le kwartaal ...... 116 110

2° » ...... 103 93
3e » • (11) 84 76
Oktober ...... (!)) 106 97

(v) Voorlopige cijfers.

In de vlasspinnerijen lag
het arbeidstempo vooral in het
eerste halfjaar hoger dan tijdens
het voorafgaande jaar. Een ge-
deelte van de voortbrenging
diende opgeslagen te worden.

In de weverijen is de produktie, die, dank zij Amerikaanse bestel-
lingen, in het eerste kwartaal zeer levendig was, nadien teruggelopen.

De vlasoogst 1954-1955 was overvloedig en van goede kwaliteit;
de vezelbereiders vrezen een verdere afbrokkeling van de prijzen van
het gezwingeld vlas.

De rayon- en fibraanindustrie had af te rekenen met een ver-
scherping van de buitenlandse concurrentie op de binnenlandse markt.
De uitvoer nam in het bijzonder naar de Verenigde Staten toe,· doch
kon de inkrimping van de afzet op de binnenlandse markt niet goed-
maken.

In november werd te Zwijnaarde een nieuwe fabriek van synthe-
tische vezels in bedrijf genomen.
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In de breigoednijverheid heerste een gunstige toestand. De
binnenlandse vraag vergrootte en de uitvoer, die in verhouding tot de
gezamenlijke afzet nochtans van weinig betekenis is, steeg met nage-
noeg 22,6 pct. in de eerste tien
maanden, vooral dank zij de
uitbreiding van de verzendin-
gen naar Nederland. Uit een
lichte verhoging van de voor-
raden blijkt dat de expansie van
de produktie die van de afzet
heeft overtroffen.

In de kleding- en confectie-

Breigoed en confectie
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Indexcijfers ven de

I I
industriële bedrijvigheid Breigoed Confectie

(Basis 1953 = 100)

1953 ..................... 100 100
1954 ..................... 105 100
1955 (eerste10 m.) (v) 114 100
1955 le kwartaal ...... 102 99

2e ~ ...... 106 106
3e » ...... (V) 124 93
Oktober ...... (v) 149 108

(v) Voorlopige cijfers.
sector werden nagenoeg dezelfde
hoeveelheden als in 1954 voortgebracht. De verkoopprijzen bleven
fundamenteelongewijzigd, ondanks de teruggang van de garens- en
weefselprijzen.

In de bouwnijverheid heerste evenals vorig Jaar een intense Bouwnijverheid

bedrijvigheid. Blijkens de statistieken der bouwvergunningen
vertraagde de woning-
bouw in lichte mate.

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Produktie van bouwmaterialen

Het aantal in aanbouw
zijnde industriële en
commerciële gebou-
wen nam echter toe,
zodat beide bewegin-
gen tegen elkaar opwo-
gen. Tot de factoren
welke aan de basis van
die dubbele tendentie
liggen, behoren de wet
van 31 m e i 1955,
waarbij de staatssteun, bij wege van toelagen en premIes tegen

Gewone Cement VlakglasbaksteenMaandgemiddelden (In miljoenen {in duizenden (indexcij fer :
stuks) tonnen) 1948 = 100)

1948 ..................... 215 278 100
1951 ..................... 195 366 114,7
1953 ..................... 172 386 105,8
1954 ..................... 174 365 114,0
1955 (eerste10 m.) (v) 190 392 138,9
1955 le kwartaal ...... 101 236 136,5

2e » ...... 201 446 131,5
a- » ...... 250 466 140,4
Oktober ...... f v) 245 466 163,3
November ......... v 403

(v) Voorlopige CIjfers.
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1 pct., voor de oprichting van industriële gebouwen geregeld wordt,
en een besluit van 25 september 1954, waarbij de mogelijkheden tot
het verkrijgen van de premies De Taeye beperkt worden. Het maand-
gemiddelde der voor de eerste drie kwartalen van 1955 toegekende
premies liep in vergelijking met dat van 1954 met één derde terug.

De tewerkstelling nam steeds verder toe en deed op de arbeids-
markt van die industrie spanningen ontstaan; met inachtneming van
de seizoenschommelingen bewoog ze zich boven het niveau van 1954.

De activiteit in de bouwnijverheid had een gunstige terugslag
op de bedrijvigheid der producenten van bouwmaterialen.

De steenbakkerijen en dakpannenfabrieken hebben hun produk-
tievermogen vol1edig aangewend. Op het einde van het jaar weer-
spiegelde de prijsstijging een zekere spanning in het aanbod.

De binnenlandse en buitenlandse afzet der cementfabrieken over-
schreed afgetekend het peil van het voorafgaande jaar en evenaarde
het totaal van 1953. Meer dan twee derden van de uitvoer gingen naar
Nederland, de Verenigde Staten, die hun aankopen vermeerderden, en
Belgisch-Kongo, dat de zijne inkromp.

De produktie der glas- en spiegelglasfabrieken kreeg een
krachtige impuls. De uitvoer van vlakglas zal in 1955 waarschijnlijk
hogel' liggen dan in 1937, het beste vooroorlogse jaar. De door enkele
bedrijven gepubliceerde financiële resultaten wijzen op een sedert
enkele jaren aanhoudende verbetering van de toestand in die sector.

In de steengroeven bewoog de produktie zich gedurende de eerste
acht maanden van 1955 nagenoeg op dezelfde hoogte als tijdens de
overeenstemmende periode van het voorafgaande jaar. De openbare
werken zijn de belangrijkste afnemers van de stenen, terwijl de bijpro-
dukten voor de kustwerken in Nederland en in België aangewend
worden.

De ceramische bedrijven namen over het algemeen minder aan
de opleving deel. Hun gezamenlijke produktie lag beneden het peil
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van het voorafgaande jaar. Alleen in de voortbrenging van muur- en
wandtegels en van faience trad een verbetering in.

De voedselbedrijven kenden in het geheel een drukkere activiteit Voedselbedrijven

dan in 1954. Ze werden begunstigd door een sterke binnenlandse
vraag en door een opleving van de uitvoer. Deze laatste stuitte op
talrijke protectionistische maatregelen en is voor de meeste takken
slechts van bijkomstig belang.

Voedselbedrijven
Bronnen : Instituut voor Economisch en SociaalOnderzoek - Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid

Nationaal Instituut voor de Statistiek.

1948

1951

1953

1954

71,9
84,2

100,0

102,6

Gezamenlijke
werkloosheid (1)

(in duizenden
eenheden)

Verkoop
in de warenhuizen
(indexcijfer basis

1953 = 100)

Uitvoer
(in miljoenen

franken)
Maandgemiddelden

Produktie
(basis

1953 = 100)

1955 (eerste 10 maanden) 105,3

3,6 44,3

12,6 93 311

13,1 100 226

11,8 113 158

8,7 115(2) 172( 2)

(1) Incl. de tabaksindustrie.
(2) 11 maanden.

De produktie der industriële maalderijen vertoonde, volgens het
maandgemiddelde der eerste drie kwartalen, een lichte verbetering.
Bij het begin van het jaar heerste er in die sector een scherpe concur-
rentie. De oogst van 1955 was ruim en van goede kwaliteit; het
bijmengingspercentage van de inlandse tarwe in het meel werd gelei-
delijk van 50 op 65 pct. gebracht.

De leveringen aan de melkerijen bereikten voor de eerste acht
maanden van het jaar 818 miljoen liter tegen 805 miljoen voor de
overeenstemmende periode van het voorafgaande jaar. De verdeling
van gesteriliseerde melkerijmelk in flessen neemt uitbreiding ten
nadele van de losse melk. De boter heeft twee nogal scherpe prijsstij-
gingen gekend, de ene bij het einde van de winter, de andere, onder
invloed van seizoenomstandigheden, in september. De regering heeft,
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om de markt te regulariseren, haar toevlucht genomen tot de gebruike-
lijke invoer.

De produktie der olieslagerijen handhaafde zich voor de verschil-
lende produkten over het algemeen op het peil van 1954; zij steeg
voor de geraffineerde oliën andere dan lijnolie. De afzet van marga-
rine neemt sedert enkele jaren uitbreiding. Voor de eerste tien maan-
den van 1955 ging hij weer met 4 pct. omhoog, in vergelijking met
de overeenstemmende, onmiddellijk voorafgaande periode.

Gelet op het hogere gehalte der suikerbieten zal de produktie van
de suikerfabrieken voor de campagne 1955-1956 waarschijnlijk de
325.000 ton van de voorgaande campagne overschrijden.

Op de bijeenkomst van de Internationale Suikerraad in juni 1955
werd overgegaan tot de herverdeling van het uitvoerquotum van
Brazilië, dat zich uit de organisatie terugtrekt; uit dien hoofde steeg
hetaandeel van België met 20 pct. in vergelijking met 1954.

De activiteit van de brouwerijen verliep gunstig gedurende de
eerste drie kwartalen van 1955. De vraag werd aangewakkerd
onder invloed van de gunstige weersomstandigheden tijdens de
zomer. De kwantiteit verwerkte grondstoffen overtrof die van het jaar
voordien. De eoncentratie der produktiemiddelen werd verder door-
gevoerd; het aantal brouwerijen in bedrijf viel van 535 in novem-
ber 1954 terug op 521 één jaar later, d.i. minder dan de helft van het
cijfer van 1938.

De produktie der distilleerderijen nam eveneens uitbreiding.
Voor de eerste elf maanden bereikte ze 226 duizend hl alcohol van 50°
tegenover 207 duizend voor dezelfde periode van het voorafgaande
dienstjaar.

Diverse
Industrieën

Volgens de statistieken der officieelopgenomen transacties kende
de diamanthandel in 1955 de beste naoorlogse periode. Om de
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evolutie der jongste jaren te vergelijken, dient rekening gehouden met
het feit dat de cijfers in een niet gekende mate door sluikhandel beïn-
vloed werden, zolang er noemenswaardige verschillen bleven bestaan
tussen de officiële koersen van de dollar en van het pond sterling en
de koersen op de vrije wisselmarkten.

De waarde van de uitvoer naar de Verenigde Staten, die tradi-
tioneel de helft van het totaal afnemen, steeg van de eerste elf maanden
van 1954 tot de overeenstemmende periode van 1955 met 29 pct.
De prijs der geslepen diamanten van het zogenaamde type « Antwer-
pen» schonk voldoening.

De slijperijen werden begunstigd door de goede gang van de
handel, hoewel hun activiteit in februari en oktober door stakingen
werd geremd. De tewerkstelling nam toe; het maandgemiddelde der
arbeidsuren steeg voor de eerste negen maanden van 1955 met
5 pct. in verhouding tot het maandgemiddelde van 1954. Niettemin
blijft hier een probleem gesteld. De Antwerpse produktie hangt
praktisch afvan de leveringen van de Diamond Trading Corporation;
de arbeidskrachten kunnen dus slechts volledig tewerkgesteld worden
indien die leveringen toereikend zijn. Bij de hernieuwing, in de
maand juni, van het leveringscontract tussen dat organisme en
de Société Internationale Forestière et Minière voor een duur van
vijf jaar, heeft het probleem de aandacht der partijen gaande
gehouden.

Onder de holglasbedrijven ondergingen de flessenfabrieken de
gunstige invloed van de ontwikkeling van het verbruik van gesterili-
seerde melk in flessen en van de sterke activiteit derbrouwerijen die
hun voorraad flessen aanvulden. De seizoenopleving gedurende de
lente is, ingevolge belangrijke bestellingen uit Belgisch-Kongo,
scherper tot uiting gekomen. In de tafelglasfabrieken, die verder aan
een intense internationale mededinging het hoofd hadden te bieden,
heerste een niet zo gunstige toestand.
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In de papier- en kartonnijverheid werd praktisch opnieuw het-
zelfde activiteitspeil bereikt als vóór de crisis die deze nijverheid in
1952 heeft doorgemaakt, ook al stelde ze minder arbeidskrachten
te werk. De produktie van pakpapier en van karton gaf een merkelijke
uitbreiding te zien. De gezamenlijke papierindustrie trok voordeel uit
een fundamentele toeneming van het papierverbruik die haar uit-
stekende vooruitzichten biedt. De uitvoer, waarvan de helft naar
Nederland gaat, kende een bevredigende ontwikkeling.

In de lederindustrie verbeterde in lichte mate de positie van
de zoollederlooierijen, die moeilijke jaren hadden doorgemaakt. In
de uitvoer trad een herstel in. De looierijen hebben over het alge-
meen minder geleden onder de mededinging der Nederlandse produ-
centen, die hun prijzen hadden verhoogd.

De schoenproducenten hebben, met gunstig gevolg, enkele
nieuwe buitenlandse afzetgebieden bewerkt. In het kader van
de in die sector doorgevoerde reorganisatie heeft de Belgische Dienst
voor Opvoering van de Produktiviteit zijn proefnemingen in verschil-
lende fabrieken voortgezet.

De tabaksindustrie past zich sedert verscheidene jaren aan een
verschuiving in de vraag aan : de verhoging van het verbruik van
cigarillo's. De produktie hiervan nam uitbreiding in tegenstelling met
die van de rooktabak. De vraag naar sigaren vergrootte enigszins in
verhouding tot 1954; daar de produktieverhoging ten achter bleef,
werd in ruimere mate een beroep op de invoer gedaan.

Landbouw In aansluiting met de reeds sedert verschillende jaren aan de
gang zijnde beweging nam het tarweareaal in 1955 nog verder uit-
breiding. De aan de overige broodgranen bestede oppervlakte kromp
daarentegen in, terwijl ze voor de secundaire granen stabiel bleef. De
groententeelt en de nijverheidsplanten, waaronder vooral de vlas- en
de suikerbietenteelt, hebben een grotere oppervlakte in beslag
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genomen. De tabaksplantages en de boomgaarden hebben, ten
gevolge van de moeilijke afzet der produkten, een tegengesteld beloop
te zien gegeven.

Oppervlakte van verschillende teelten
(In duizenden hectaren)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Teelt (1) 15 mei 1954

waarvan : tarwe
rogge

93,1
815,0
65,9

166,6
1.741,8

Broodgranen 273,8

Andere granen . 232,8
waarvan : haver

Nijverheidsplanten .
waarvan : suikerbieten .

vlas .
cichorei .
tabak .

94,6

Aardappelen

Grasland

Groenvoedergewassen .

Secundaire teelten .

Totaal

15 mei 1955

184,1
82,1

271,6

233,9
152,3

97,5
56,8
32,0
2,8
1,7

84,0
815,0
63,5

163,9
1.729,4

191,2
73,5

148,9

57,4
35,4
2,4
1,2

(1) Bedrijven groter dan één are.

De huidige ramingen stellen voor de belangrijkste teelten
gunstige oogsten in het vooruitzicht. De tarweoogst zal in ruime mate
die van 1954 overschrijden. Het gehalte der suikerbieten zal enigszins
hoger liggen. De dit jaar voortgebrachte hop blijkt van uitstekende
kwaliteit te zijn; haar gehalte overtreft merkelijk dit van vorig jaar.

De telling van de veestapel wijst op een nieuwe aangroei, vooral
van het aantal melkkoeien en varkens, dat respectievelijk met 1,8 en
met 8,3 pct. toenam. Men verwacht zich voor de volgende telling aan
een gelijkaardige beweging van de varkensstapel. Het financieel even-
wicht van een groot aantal kleine hoeven hangt meer en meer af van
de veeteelt. Die evolutie heeft dit jaar de vleesmarkt en inzonderheid
die van het varkensvlees beïnvloed.

-73 -



Het aantallandbouwpaarden onderging nogmaals een inkrimping
onder invloed van de verder actief doorgezette mechanisering. Deze

evolutie heeft de land-
Veestapel

(In duizenden stuks)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Veestapel (1) I 15 mei 1!J54 I 15 mei 1955

Landhouwpaarden .................. 207,7 194,5
Runderen .............................. 2.372,5 2.392,9

waarvan : melk· en trekkoeien 971,0 985,0
Varkens .............................. 1.310,2 1.419,2

..
(1) Bedrijven groter dan één are.

bouwbedrijven tot een
grotere kapitalisatie
verplicht.

De aan wending
van tractoren nam in
belangrijke mate toe.

Het aantal melk-
machines, dat thans dit

in Nederland overschrijdt, is op vijf jaar bijna verdubbeld; dit moet
op rekening gesteld worden van de aanhoudende verduring der
geschoolde arbeidskrachten. Het gebruik van bietenoogstmachines
maakte op bevredigende wijze voortgang, ten dele dank zij de
technische verbeteringen.

De groothandelsprijzen van het vlees verliepen, naar gelang van
de diersoort, in uiteenlopende richting. Volgens de indexcijfers van het

Ministerie van Land-
bouw stegen de prijzen
van het rund vlees
emgszms, terwijl die
van het varkensvlees
voor de eerste elf
maanden van 1955 met
18 pct. in verhouding
tot de gemiddelde prij-
zen van 1954 terug-

Landbouwmaterieel
(In eenheden)

Bron . Nationaal Instituut voor de Statistiek

Aanduiding I 15 mei In54 I 15 mei 1955

Gewone tractoren ..................... 18.928 22.925
Andere tractoren (1) ............... 6.229 6.503
Bietenoogstmachines ............... 2.193 2.527
Sproeitoestellen ..................... 3.831 4.260
Melkmachines ........................ 17.164 19.376

(1) Dorstractoren en jeeps.

liepen. Van die teruggang ging wermg invloed uit op de klein-
handelsprijs van het varkensvlees, die slechts met 4 pct. verminderde.

Het gezamenlijke indexcijfer van de prijzen der akkerhouwpro-
dukten daalde gedurende dezelfde periode met nagenoeg 10 pct. Deze

-74 -



teruggang is vooral te wijten aan de prijsdaling van de aardappelen
in verband met de overvloedige oogst in 1954. De noteringen der
secundaire granen en der voedergewassen brokkelden onder invloed
van die der wereldmarkten eveneens af. De tarwe en de suikerbieten
ontsnapten aan die tendentie, daar de prijs van het eerstgenoemd pro-
dukt beïnvloed werd door de politiek van verplichte bijmenging van
binnenlandse tarwe, en die van het tweede door invoerrechten werd
beschermd.

In juli 1955 werd een wet tot oprichting van een Landbouwfonds
gestemd. Deze nieuwe instelling heeft tot doel de rendabiliteit der
landbouwbedrijven te verzekeren, hun produktie aan de voedselbe-
hoeften van het land aan te passen en een landbouwpolitiek te voeren
die rekening houdt met de internationale verbintenissen van België, in-
zonderheid ten aanzien van de Economische Unie met Nederland. Naar
het voorbeeld van de in dat land bestaande fondsen, zal het Land-
bouwfonds bepaalde produkties steunen, waarvan de handhaving of
de uitbreiding gewenst is; dit is o.m. het geval voor de melk- en
tabakproduktie. De verzadigde markten, bijvoorbeeld de vleesmarkt,
zullen door voorraadvorming of door afzet der produkten in het bui-
tenland geregulariseerd worden.

Al de sectoren van het vervoerwezen ondervonden de gunstige Vervoerwezen

invloed van de economische expansie.

In 1955 was het spoorwegvervoer van zware goederen veel
intenser dan in 1954. De
vooruitgang was vooral toe
te schrijven aan het inter-
nationaal verkeer, inzonder-
heid van brandstoffen, ert-
sen en metaalprodukten.
Hij werd begunstigd door
de beslissing die op 21
maart 1955 door de Raad der Ministers van de Europese Gemeen-

Spoorwegvervoer van zware goederen
Bron : Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen

I

Duizenden

I

Miljoenen
Maandgemiddelden vervoerde ton-

tonnen kilometers

1948 ..................... 5.322 513
1951 ..................... 6.008 552
1954 ..................... 5.104 470
1955 (eerste 11 maand.) 5.696 540
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schap voor Kolen en Staal getroffen werd en waarbij directe tarieven
werden ingevoerd. Het binnenlands verkeer bewoog zich op een
ietwat hoger peil dan in 1954; het had in het bijzonder betrekking op
de grondstoffen en de ijzer- en staalprodukten.

In weerwil van haar financiële moeilijkheden heeft de Natio-
nale Maatschappij van Belgische Spoorwegen zich verder ingespannen
voor de modernisering van het net en van het rollend materieel.
Verschillende nieuwe geëlektrificeerde lijnen werden in bedrijf
genomen; andere zullen in de loop van 1956 volgen.

De ministers van verkeerswezen van veertien Europese landen
hebben, op 20 oktober 1955, een overeenkomst ondertekend waarbij
de Eurofina, Europese maatschappij voor de financiering van het
spoorwegmaterieel, werd opgericht, die, door de emissie van leningen
in de lidstaten, de aankoop van rollend materieel van een eenvormig
type zal vergemakkelijken.

De bedrijvigheid van de binnenscheepvaart bewoog zich op een
even hoog niveau als die van het spoorwegverkeer. Voor de eerste

acht maanden van het jaar overtrof
ze het peil van de overeenstemmende
periodes der voorafgaande drie jaar.
Evenals in 1954 gaf vooral de inter-
nationale binnenvaart een uitbrei-

De zeescheepvaart III de haven
van Antwerpen overtrof duidelijk de
cijfers van de voorgaande twee jaar.

De opleving van het verkeer sedert het einde van 1954 tekende zich
in de loop van de zomer scherper af, ondanks een staking der haven-
arbeiders gedurende een veertiental dagen in juli. In de rangschikking
van de binnengekomen tonnage naar de vlag, verbetert West-Duitsland
ieder jaar zijn positie. In 1955 bekleedde het de derde plaats; tijdens
de laatste maanden heeft het Nederland van de tweede plaats ver-

Bedrijvigheid
van de binnenscheepvaart

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Duizenden
Maandgemiddelden vervoerde

tonnen

1948 ........................... 2.175
1951 ........................... 3.471
1953 .......................... , 3.912
1954 ........................... 4.258
1955 (eerste 8 maanden) 4.664

ding te zien.
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drongen. De onder Belgische vlag binnengekomen tonnage steeg
enigszins, terwijl die onder Amerikaanse vlag merkelijk terugliep.

Het scheepvaartverkeer zal in de toekomst grotelijks vergemak-
kelijkt worden door het in bedrijf nemen van de Baudewijnsluis in
oktober. Andere verbeteringen, zoals het graven van een open dok,
werden aan de haveninstal-
laties aangebracht. Ander-
zijds werd een ontwerp
voor de bouw van een Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

vierde droogdok uitge-
werkt.

Internationale zeescheepvaart in de haven
van Antwerpen

(In duizenden metrieke tonnen)

Maandgemiddelden

I
Aangevoerde

I
Afgevoerde

goederen goederen

1948 ..................... l.149 597
1951 ..................... 1.261 l.169
1953 ..................... 1.201 l.147
1954 ..................... l.276 l.091
1955 (eerste 10 maand.) 1.403 l.199

De in de zeehaven van
Gent binnengekomen ton-
nage steeg eveneens en
evenaarde, op enkele pro-
centen na, het niveau van 1938. In het havencomplex van Brugge en
Zeebrugge houdt de herneming sedert de lente aan; de zeescheepvaart
bereikte er voor het jaar hogere cijfers dan in 1954 en 1953.

Op het luchtverkeer wordt ieder jaar meer en meer een beroep
gedàan. Het goederenvervoer door de S.A.B.E.N.A. steeg, voor de
eerste negen maanden, van 62,6 miljoen ton-kilometer in 1954 tot
72,9 miljoen in 1955. Voor dezelfde periode nam het aantal passagiers
met nagenoeg 20 pct. toe; het bereikte 361.161 eenheden. De
S.A.B.E.N.A. plaatste in 1955 belangrijke bestellingen voor de ver-
nieuwing en de verdere modernisering van het vliegend materieel.

Het nieuwe Wegenfonds 1955-1969, dat over belangrijke finan-
cieringsmiddelen beschikt, heeft de aanlegging overwogen van enkele
hoofdsnelwegen waardoor gemakkelijkere verbindingen met de aan-
grenzende landen zullen tot stand gebracht worden. De eerste werken
werden in aanbesteding gegeven na de inschrijving, in oktober, op
een speciaal voor het Fonds bestemde lening van fr. 2,5 miljard.
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Werkgelegenheid Aan de evolutie der arbeidsmarkt kan de omvang van de econo-
mische ontwikkeling getoetst worden.

De werkloosheid, die reeds in 1954 afnam, kromp in nog sterkere
mate in. Het gezamenlijke daggemiddelde der gecontroleerde werk-
lozen viel inderdaad van 225.000 terug op 172.000 eenheden.

Daggemiddelde der gecontroleerde werklozen
(In duizenden eenheden)

Bron : Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid

I Totaal I Volledig werklozen I Gedeeltelijk werklozen
Daggemiddelden

Mannen I Vrouwen ! Mannen I Vrouwen I Totaal Mannen I Vrouwen I TotaalTotaal

1950 ............... 168 56 224 128 42 170 40 14 54
1951 ............... 132 75 207 101 52 153 31 22 53
1953 ............... 158 88 246 117 67 184 41 21 62
1954 ............... 148 77 225 108 59 167 40 18 58
1955 (11 maand.) 114 58 172 75 41 116 39 17 56
1954 Ie kwart. 224 91 315 150 71 221 74 20 94

2e " 139 80 219 108 62 170 31 18 49
3e » 111 68 179 87 53 140 25 14 39
4e » 113 68 181 85 51 136 28 17 45

1955 Ie kwart. 208 70 278 117 51 168 91 19 110
2e " 93 60 153 71 42 113 22 18 40
3e l!) 67 49 116 50 35 85 17 14 31
4e » 87 52 139 62 36 98 25 16 41

De inkrimping had hoofdzakelijk betrekking op de volledige
werkloosheid die, sedert oktober, beneden het peil van 1948 daalde.

De gedeeltelijke werkloosheid bewoog zich ongeveer op hetzelfde
niveau als in 1954.

De conjunctuuropgang heeft in de opslorping van de werkloos-
heid de belangrijkste rol gespeeld; hoewel de inkrimping algemeen
was, kwam ze naar verhouding sterker tot uitdrukking in de bedrijfs-
takken die in bijzonder ruime mate aan de opleving deel hadden :
metaalnijverheid, bouwnijverheid, vervoerwezen.

Een andere factor heeft echter in dezelfde richting gewerkt : de
verruiming van de politiek van tewerkstelling der werklozen door de
lagere overheid met de financiële steun van de Staat. Het daggemid-
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delde der door de provincies, gemeenten en openbare instellingen
tewerkgestelde werklozen steeg gedurende de eerste acht maanden van
het jaar voortdurend. Nadat het in augustus 29.500 eenheden had
bereikt, liep het terug, daar de vergroting van het arbeidsaanbod de
wederinschakeling van de werklozen in het normale economische
proces in de hand werkte. Het gemiddelde voor het gehele jaar
bedraagt 22.700, d.i. 8.600 eenheden meer dan in 1954. De regering
besliste dat het in 1956 geen 10.000 eenheden meer mag overschrij-
den. Zodoende wil zij de spanningen doen afnemen welke hoofdzake-
lijk in een tekort aan geschoolde werknemers op de arbeidsmarkt tol
uiting komen. Die spanningen, welke aanvankelijk in de metaalnijver-
heid en in de bouwnijverheid merkbaar waren, hebben zich tijdens het
tweede halfjaar tot andere sectoren uitgebreid. Ze blijken echter niet
zeer acuut te zijn geweest.

Aan de wetgeving, waarbij de toekenning van werklozensteun
wordt geregeld, werd dit jaar slechts één belangrijk amendement aan-
gebracht; bij een koninklijk besluit, van kracht sedert november,
wordt aan alle werkloze vrouwen de verplichting opgelegd regelma-
tig algemene of bijzondere voor hen ingerichte scholingsleergangen
te volgen.

Het totale in 1955 aan werklozensteun bestede bedrag bereikte
fr. 3,9 miljard in plaats van fr. 5,1 miljard in 1954. Het aandeel van
de Staat in de financiering ervan verminderde.

De beschikbare gegevens betreffende de werkgelegenheid doen
een toeneming van de tewerkgestelde loonarbeiders uitschijnen. In
overeenstemming met het verloop der werkloosheid nam de personeel-
bezetting vooral in de metaalnijverheid en in de bouwnijverheid
uitbreiding.

Inkrimping van de werkloosheid en verhoging van de werk-
gelegenheid werden tot stand gebracht ondanks de besparing aan
arbeidskrachten, die ingevolge de rationalisatie van de uitrusting en
van de arbeid kon doorgevoerd worden.
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De uitbreiding van de vraag heeft minder invloed uitgeoefend
op het algemeen prijsniveau dan op de produktie. Ze gaf geen aan-
leiding tot speculatieve uitwassen.

Prijzen

Het algemeen indexcijfer der groothandelsprijzen verhoogde van
december 1954 tot november 1955 met 2 pct. Het bleef merkelijk

beneden het peil van
1951 en 1952.

100 wezen echter niet In .Frankrijk

li lO'/ dezelfde richting en: . : 98
'i../\ / • , ..." I ; prijsdalingen hebben. ...~ \ "••..". ten dele verhogingen96

r».., ~.. teniet gedaan.I
I
I
I

I 104
I

Duitsland I De opwaartser:<,·#·
102 bewegingen hadden in

de sector der indus-
100

triële prIJzen de over-
98 hand. Tijdens de eerste

Indexcijfers der groothandelsprijzen
Basisjaar1953 = 100

I
VerenigdKoninkrijk/

r="
104f--------1-------t---t---j 104

96~======~========~==~~~

Talrijke pro-
dulden zijn echter ge-
stegen en sommige
onder hen in sterke
mate. De tendenties

1041-------+------+---;-----1

1953 1954 1955
maanden van het jaar
kwamen ze scherper

tot uiting en ze hebben zich tot nieuwe groepen uitgebreid. De prijzen
der grondstoffen gaven nadien eerder een inzinking te zien, terwijl
die del' halffabrikaten en del' afgewerkte produkten opwaarts gericht
bleven.

De verhogingen verschilden in omvang van produkt tot produkt
en waren het krachtigst voor het ijzer en de non-ferro metalen, de
brandstoffen en diverse scheikundige produkten.
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In de ijzer- en staalnijverheid en in de steenkoolnijverheid onder-
gingen de prijzen niettemin de regulariserende invloed van de Euro-
pese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

De non-ferro metalen waren over het algemeen prijshoudend,
doch de koperprijzen stegen, ingevolge bijzondere omstandigheden,
veel sterker dan die van
het tin, het lood en het
zink.

De stijgingen
van de metaalprijzen
werden door de
metaalverwerkende be-
drijven in uiteen-
lopende mate in de ver-
koopprijzen van talrijke
uitrustings- of ver-
bruiksgoederen opge-
nomen.

Indexcijfers der groothandelsprijzen (1)
(1953 = 100)

Bron . Ministerie van Economische Zaken

Maandgemiddelden I
Algemeen

I
Industriële

I
Landbouw-

indexcijfer produkten produkten
~-----~-

1948 .................. 93,7 91,2 105,0
1951 .................. 113,5 115,9 105,1
1953 .................. 100,0 100,0 100,0
1954 .................. 98,8 99,2 97,8
1955 (eerste 11 m.) 100,8 102,8 93,9
1955 Ie kwartaal _ .. 100,5 102,3 94,0

2e » ... 100,8 102,9 93,2
a- » .... 101,0

I

103,0 93,6
Oktober ...... 101,2 102,7 96,2
November ... 101,2 103,2 94,4

(1) Oorspronkelijke indexcijfers op basis 1936-1938
herleidop basis 1953 = 100.

100

In de scheikundige
nijverheid gaven de prijzen een vrij afwisselend beloop te zien. Die
der meststoffen bleven in hun geheel op peil. Die van de vetstoffen
en van de metaalderivaten, welke reeds tijdens het voorafgaande jaar
een stijging vertoonden, waren opnieuwopwaarts gericht.

Het eonjunctuurverloop heeft de prijzen van het papier en van ver-
schillende bouwmaterialen zoals glas, cement, hout en bakstenen, in
dezelfde richting beïnvloed.

In de textielnijverheid hadden de neerwaartse tendenties, van
de grondstof tot aan de weefsels, de overhand. De wolsector werd het
meest getroffen. In de breigoednijverheid en in de kledingbedrijven
bleven de verkoopprijzen echter stabiel.

Na uitschakeling der seizoenbewegingen gaven de groothandels-
prijzen in de landbouw weinig schommelingen te zien.
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prijzen gaven een met
de groothandelsprijzen gelijkgericht beloop te zien : lichte verhoging

van de prijzen van het
rundvlees, vrIJ sterke
teruggang van die van
de koffie, de cacao en
de chocolade. De daling
van de groothandels-
prijs van het varkens-
vlees heeft nochtans op
de kleinhandelsprijzen,
afgezien van die
van het spek, slechts
een germge invloed

100 herleid 'lp uitgeoefend.
De prijswijzigin-

Indexcijfers der kleinhandelsprijzen
Basisjaar 1953 = 100,----------,-----------.---------,

I

Î108 f-----------+-----------+---------+--i 108

104

102

100

98

102

100

98
1953 1954 1955

Indexcijfers der kleinhandelsprijzen
(1953 = 100)

Bron : Mlnisterie van Economische Zaken

Algemeen Eetbare I Niet'
Maandgemiddelden I eetbare Diensten

indexcijfer produkten produkten

1948 (1) ............ 94,8 97,2 92,0 --
1951 (1) ............ 94,4 95,7 104,7 -

1953 .................. 100,0 100,0 100,0 100,0
1954 .................. 101,3 102,7 99,2 100,0
1955 (eerste 11 m.) 100,8 101,6 99,2 101,0
1955 l~ kwartaal ... 100,3 101,4 98,4 100,2

2" " ... 99,5 99,6 98,9 100,5
3~ :Ii ... 101,4 102,2 99,6 101,1
4" " ... 102,0 103,0 99,9 102,2

(1) Vroegere indexcijfersbasis 1936-1938
basis 1953 = 100.

De pflJzen van
het rundvlees stegen
emgszms, terwijl die
van het varkensvlees
wegens de overvloe-
dige voortbrenging
terugliepen. De koffie-
en cacaonoteringen
brokkelden gevoelig af;
deze laatste herstelden
enigszins gedurende de
jongste maanden.

In aansluiting met
de vroegere tendentie
bleven de kleinhandels-
prijzen stabiel.

De voedings-

gen van de niet eetbare produkten, die wemig onderhevig zijn aan
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de schommelingen van de groothandelsprijzen, waren over het
algemeen onbeduidend, vooral inzake de kledingartikelen die
verder stabiel bleven. Het algemene indexcijfer van de kleinhandels-
prijzen van het Ministerie van Economische Zaken werd in juni
gewijzigd. Er werd een nieuwe basisperiode aanvaard, nI. 1953 in
plaats van 1936-1938. Sommige produkten werden weggelaten,
andere bijgevoegd. Het nieuwe indexcijfer omvat 35 eetbare pro-
dukten in plaats van 34, 25 niet eetbare produkten in plaats van 22,
en 5 diensten; het vroegere indexcijfer omvatte alleen produkten.

Over het geheel bleven de loonsverhogingen binnen matige Bezoldigingen

grenzen.

Volgens de beschikbare inlichtingen zijn de bezoldigingen van
bepaalde categorieën van bedienden, die bij de aanpassingen tijdens
de vroegere welvaartperiodes waren ten achter gebleven, sterker
verhoogd.

Tijdens het tweede halfjaar hebben zich sociale eisen van alge-
mene aard doen gelden; ze hadden vooral betrekking op de verkorting
van de wekelijkse arbeidsduur en op de toekenning aan de mannelijke
ongeschoolde arbeiders van een minimumloon van fr. 20.

De vermindering van de arbeidsduur is reeds in een reeks be-
drijven doorgevoerd. Een centrale paritaire commissie werd in juli
opgericht om het probleem te onderzoeken in de gevallen waarin de
professionele paritaire commissies geen akkoord zouden bereiken.

Bij een protocol van 28 oktober werd anderzijds het stelsel van
verkorte arbeid in sommige sectoren ingevoerd, na instelling van
een bijzondere procedure waarbij het advies van onafhankelijke
deskundigen werd ingewonnen en een beroep op de Centrale Paritaire
Commissie werd gedaan.
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Buitenlandse
handel

Zowel bij de invoer als hij de uitvoer gaf het handelsverkeer in
1955 een belangrijke expansie te zien. In tegenstelling met het vooraf-

Bijzondere handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
(In miljoenen franken)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Maandgemiddelden C.i.f.-invoer

1948
1951
1953
1954

7.293
10.626
10.094
10.624
11.556
11.361
11.571
13.054
12.317

F.o.b.-uitvoer SaIùa
Uitvoer in l'ct.
van de invoer

6.177 - 1.116 85
11.056 + 430 104
9.414 680 93
9.598 - 1.026 90

11.302 254 98
11.120 241 98
10.587 984 91
13.539 + 485 104
11.812 505 96
14.421

1955 Ie kwartaal
2e »
3e »
Oktober (v)
November (v)
December ............ (v)

gaande jaar echter is de afzet sterker toegenomen, zodat het percentage
van de door uitvoer gedekte invoer, voor de eerste elf maanden, van
90 pct. op 97 pct. gebracht werd.

(v) Voorlopige cijfers.

De totale waarde
Buitenlandse handel van de B.L.E.U. van de uitvoer steeg,

Miljarden franken

voor het gehele Jaar,

12 van fr. 115,2 mil-12
jard In 1954 tot

10 10 fr. 139,9 miljard In
1955. De verbetering

8 8 bedraagt dus 21Uitvoer pCt.
6 Ze IS zowel toe te

schrijven aan de uit-+1
0 0 breiding van de af-

gezette hoeveelheden
-2 2 als aan de prijsstijging.

1953 1954 1955 Voor de eerste elf
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gesteld worden van de toeneming der geleverde hoeveelheden, daar
de prijzen stabiel bleven. Naar waarde vermeerderde de invoer in
die periode van fr. 116 miljard tot fr. 129 miljard.

Brou : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Indexcijfers van het volume, van de eenheidsprijzen en van de ruilvoet
(1953 = 100)

Maandgemiddelden

Invoer Uitvoer

112
111
100

98
99

101
102
101

---------,----~I-----.------I
Indexcijfers I Indexcijfers Indexcijfers I Indexcijfers

van het Tan de van het van de
volume (1) prijzen volume (1) prijzen

1948
1951
1953
1954

84
109
100

96
96
96
97
98

Indexcijfers
van de
ruilvoet

69
97

100
109
121
113
106
136

95
120
100
94
95
97
98
99

De snellere toeneming van de uitvoerhoeveelheid en van de uit-
voerprijzen bracht een gunstigere ruilvoet en een verlaging van het
tekort der algemene handelsbalans met zich. Dit laatste bereikte nog
slechts fr. 4,4 miljard in november tegen fr. Il,7 miljard een jaar
vroeger.

Samenstelling van de invoer der B.L.E.U. volgens de hoofdsecties
van de model-indeling van de internationale handel

(maandgemiddelden in miljoenen franken)
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

8(;

97
100
110
117
III
114
128

(1) Indexcijfers van het volume gewogen door de prijzen van het basisjaar.

1955 Ie kwartaal
2e »
3e »
Oktober

1954 1955
(eerste 10 maanden)

3.506 3.851
562 548
375 329
267 311
248 308
439 467
353 409

556 625
1.885 i 1. 728
2.745 I 3.294
1. 712

I
1.888

220 i 269---------------1--
11.65510.624 I

I

Goederengroep

Ruwe grondstoffen en brandstoffen (secties 2 + 31
waarvan : wol .

katoen .
ijzererts .
non-ferro metaalerts .
vaste brandstoffen .
ruwe minerale oliën .

Scheikundige produkten (sectie 5) I

Voedingsmiddelen (secties 0 + 1) .
Fabrikaten (secties 6 + 8) .
Machines en vervoermaterieel (sectie 7) .
Diversen (secties 4 + 9) .

Totaal .

In de samenstelling van de invoer trad een WIJzIgmg m. De
opleving van de activiteit der zware nijverheid kwam tot uitdrukking
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III een markante toeneming van de ingevoerde ertsen, ruwe metalen,
brandstoffen en scheikundige produkten. Nijverheid en landbouw
kochten meer machines en andere uitrustingsgoederen aan. De ver-
groting van het binnenlands verbruik bracht de stijging van de aan-
kopen van voertuigen en textielgoederen teweeg.

De stijging van de uitvoer had hoofdzakelijk betrekking op
de produkten der staalnijverheid, der metaalverwerkende bedrijven,
der non-ferro metaalnijverheid en der glasbedrijven.

De afzet van metaalprodulden der eerste tien maanden vertegen-
woordigde 48,8 pct. van de totale uitvoer tegen 46,4 pct. in 1954.
Hij nam vooral toe naar de landen van de Europese Betalingsunie en
meer in het bijzonder naar Duitsland en Nederland, die hun investe-
ringen hebben opgevoerd.

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

Samenstelling van de uitvoer der Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

Vcornunmste produkten

IJzer- en staalprodukten .
Produkten der metaalverwerking .
Non-ferro metalen .
Textiel en kleding .
Scheikundige produkten .
Vaste brandstoffen ..
Diamanten .
V~edingsmi~.~elen .
Minerale oliên ..
Landbouwprodukten .
Glas en spiegelglas .
Papier en boeken ..
Huiden en leder ..
Cement .
Produkten der steengroeven .
Rubber .
Hout en meubelen .
Ceramiek .
Tabak ..
Diversen

Eindtotaal ...

Maandgemiddelden In pct. van de totale
(in miljoenen franken) uitvoer

1955 1955
1054 (eerste 10 1954 (eerste 10

maanden) maanden)

1.802 2.393 18,8 21,3
1.729 2.087 18,0 18,5

902 1.011 9,4 9,0
1.881 1.900 19,6 1(1,9

826 871 8,6 7,7
408 525 4,2 4,7
354 465 3,7 4,1
207 248 2,1 2,2
245 297 2,5 2,6
229 223 2,4 2,0
210 270 2,2 2,4
131 149 1,4 1,3
97 101 1,0 0,9
87 92 0,9 0,8
56 64 0,6 0,6
57 70 0,6 0,6
47 72 0,5 0,6
25 28 0,3 0,2
8 11 0,1 0,1

297 380 3,1 .3,5

9.598 ll.257 100,0 100,0

De glas- en spiegelglasfabrieken zagen'hun afzet in de Verenigde
Staten aangroeien, onder begunstiging van de uitbreiding van de
activiteit der bouwnijverheid en der automobielnijverheid.
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De uitvoer van de textielnijverheid nam in hoeveelheid toe. Deze
industrie had echter af te rekenen met een zeer scherpe mededinging
waaraan ze slechts door nieuwe prijsverlagingen het hoofd kon
bieden.

Ook in de verdeling van het handelsverkeer per monetaire zone
traden verschuivingen in. Het tekort van de handelsbalans tegenover
de lidstaten van de Europese Betalingsunie heeft de plaats geruimd
voor een overschot.

Het ruilverkeer met de dollarzone sloot met een enigszins kleiner
tekort dan gedurende het voorafgaande jaar. Tot in september nam
de invoer sneller uitbreiding dan de uitvoer, onder invloed, enerzijds,
van toegenomen aankopen van graangewassen, oliën, houtpulp en
brandstoffen en, anderzijds, van de verhoging der transatlantische
vrachtprijzen. Nadien nam de uitvoer sneller toe, inzonderheid voor de
textiel- en metaalprodukten.

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

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek

C.i.f.-invoer F.o.b.-uitvoer Saldo

I 1955 I 1955 I 19551954 (eerste 1954 (eerste 1954 (eerste
10 maand.) 10 maand.) 10 maand.)

I
A. Waarde :

fr.) I(maandgem. in miljoenen
E.B. U.-Ianden (1) .................. 7.129 7.878 6.899 8.194 - 230 + 316
Verenigde Staten en Canada ...... 1.635 1.792 1.136 1.320 - 499 - 472
Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi 823 992 524 545 - 299 - 447
Andere landen

..... ;~~~~;.::::::::: 1- 1~:~::
990 1.039 1.198 + 2 + 208

11.652 9.598 11.257 -1.026 - 395
B. Percentages van de totale I i Iwaarde: I
E.B. U.-Ianden ........................ 67,1 67,6 71,9 72,8
Verenigde Staten en Canada " .. 15,4 15,4 11,8 11,7
Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi 7,7 8,5 5,5 4,8

IAndere landen ........................ 9,8 8,5 10,8

I

10,7

I
100,0

1
100,0 100,0 100,0

(1) Landen-leden, overzeese gebieden en sterlinglanden die geen lid zijn.

De handelsbalans met Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi werd
ongunstiger. De prijsstijging der non-ferro metalen en grondstoffen,
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waaruit de verzendingen van Belgisch-Kongo hoofdzakelijk ZIJn
samengesteld, heeft de totale waardevan de invoer op een hoog peil
gebracht. De uitvoer handhaafde zich om en bij het cijfer van 1954,
alhoewel de afzet van rollend materieel merkelijk is ingekrompen.

Tegenover de landen andere dan die der Europese Betalingsunie,
der dollarzone en Kongo, waarmee het handelsverkeer van België
meestal bij wege van bilaterale betalingsakkoorden geregeld is, werd
een overschot geboeld. De invoer kromp in ten gevolge van de terug-
gang van de aankopen in Argentinië en de prijsdaling van de koffie.
De uitvoer naar Zuid-Amerika, Polen en Joegoslavië nam uitbreiding.

Het Fonds voor de Buitenlandse Handel, opgericht in september
1954, is actief opgetreden. Het heeft inzonderheid de inspanningen
gesteund van de prospectiemissies in overzeese afzetgebieden en het
heeft getracht de groepering van kleine en middelgrote bedrijven aan
te moedigen ten einde hun uitvoer te verruimen.
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BEHEER

De aandeelhouders zijn op 28 februari 1955 in gewone algemene
vergadering bijeengekomen.

De Vergadering heeft zich aangesloten bij de hulde die door de
Gouverneur, in volgende bewoordingen, werd gebracht aan de heer
Henri Deraedt, wiens mandaat van regent na de vergadering eindigde,
en aan de heer Victor Parein, voorzitter van het College der censoren,
die de leeftijdsgrens had bereikt :

« Ik stel er prijs op de heer Deraedt gans bijzonder dank te zeggen
voor de medewerking die hij ons in de loop van deze tien jaren wel-
willend heeft verleend en voor zijn gehechtheid aan onze Instelling.
Zijn weloverwogen adviezen en zijn uitgebreide kennis van de over-
heidszaken waren ons uiterst kostbaar.

» Het vertrek van de heer Victor Pare in zal door de Bank diep
worden aangevoeld.

» De heer Parein werd lid van het College der censoren op 26
augustus 1929 en neemt het voorzitterschap ervan waar sedert 18 juli
1945.

» Onze Instelling heeft het voorrecht gehad gedurende bijna zes-
entwintig jaar te mogen rekenen op de adviezen van de heer Parein;
zijn ervaring en zijn grondige kennis van de verschillende problemen
die zich in de Bank stellen gaven aan deze adviezen een gans bijzondere
waarde. »

Als blijk van erkentelijkheid voor de uitmuntende diensten die
door de heren Deraedt en Parein aan onze Instelling werden bewezen
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heeft de Algemene vergadering hun de eretitel van hun functies ver-
leend.

De heer Hector Martin, gouverneur van de Centrale Bank van
Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi, wiens naam voorkwam op de lijst
der candidaten voorgedragen door de Minister van Financiën, werd tot
regent verkozen in vervanging van de heer Henri Deraedt; zijn man-
daat zal na de gewone algemene vergadering van februari 1958 ein-
digen.

Daarenboven werden de heren regenten Léon-A. Bekaert, August
Cool en Alfons Conix, respectievelijk gekozen onder de candidaten
voorgedragen door het Verbond der Belgische Nijverheid, het Alge-
meen Christelijk Vakverbond en de Hoge Landbouwraad, herkozen
voor een termijn van drie jaar, die eindigt na de gewone algemene
vergadering van februari 1958.

De Vergadering heeft eveneens het mandaat hernieuwd van
de heer censor Maurice Mogin; de heer Victor Devillers werd tot
censor verkozen in vervanging van wijlen de heer Louis Leclerc, en
de heer Marcel Leclercq werd aangeduid om het mandaat van
de heer Jean Brat, ontslagnemer, te voleindigen.

De mandaten van de heren Mogin en Devillers verstrijken
na de gewone algemene vergadering van februari 1958, dit van
de heer Marcel Leclercq, na de gewone algemene vergadering van
februari 1957.

De heer Maurice Mogin werd door zijn collega's aangeduid als
voorzitter van"het College der censoren.

** *

Het overlijden, tijdens het afgelopen boekjaar, van de heren ere-
regenten Georges Laloux en Eugène Van Rompa heeft onze
Instelling diep getroffen.
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PERSONEEL

Het vertrek van de heer Philippe Festeraerts, inspecteur-generaal,
chef van de Rijkskas, van de heer Joseph Dupont, agent te Bergen, en
van de heer Jules Chevalier, afdelingshoofd bij de dienst Open Bewaar-
nemingen, die de leeftijdsgrens bereikten, heeft de Bank beroofd van
de toegewijde medewerking welke deze ambtenaren haar steeds ver-
leenden in de loop van een carrière die volledig ten dienste stond van
onze Instelling.

Na lange jaren nauwgezette arbeid werden eveneens op pensioen
gesteld: de heren Alphonse Blaise, Antoine Deridder, Mevr. Yvonne
Holemans-Ooms, de heer Maurice Jadin, Juffr. Lavinia Kets, Mevr.
Yvonne Leclercq-Lejeune, de heren Frédéric Luyckx, Richard Mangel-
schotz, Jean Michiels, Mevr. Isabelle Noël-Helpens, de heren Jacques
Paul, Léon Rousseau, Henri Simons, Herman Van der Maelen, Maurice
Van Linthout, Alfred Wouters, Gustave Wynant, van het personeel van
het Hoofdbestuur, de heer Julien De Wildeman, van het agentschap
Gent, de heer Alois-Petrus Pauwels, van de bijbank Antwerpen, de
heer Jan Thys, van het agentschap Turnhout en de heer Henri
Walterus, van het agentschap Leuven.

Aan de andere kant had de Bank het verlies te betreuren van de
heren Henri Appeljan, Paul Carion, Emile De Landtsheer, Mevr. Ger-
maine Dewart-Blondel, de heren Jean Huyberechts, Fidèle Lhoost,
Mevr. Anna Thoua-Van Langendonck, van het personeel van het
Hoofdbestuur, de heren Frans Bouderloo, van het agentschap Gent,
Maurice Chabot, van de bijbank Luik en Raymond Swijsen, van het
agentschap Mechelen.

** *
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Om de aan onze Instelling bewezen diensten te belonen, werden
bevorderingen en wedde- en loonsverhogingen, gesteund op de ver-
dienstecijfers, met ingang van 1 januari 1956 toegekend.

Het Beheer feliciteert van harte de nieuwe bevorderden en stelt
er prijs op eens te meer hulde te brengen aan de toewijding waarmede
de personeelsleden van het Hoofdbestuur, van de bijbanken en van de
agentschappen de hun toevertrouwde taak vervullen.

** *

De Afvaardiging van het personeel kwam verscheidene malen
met de Directie van de Bank en de Chef van het Personeel samen.

Nuttige gedachtenwisselingen over talrijke kwesties vonden
plaats, met het gemeenschappelijk oogmerk het welzijn van het per-
soneel te verbeteren.

Op 1 januari 1956 werd de uurregeling voor de arbeid in zekere
mate gewijzigd, met het doel aan het personeel om de beurt op zater-
dagmorgen vrijaf te geven, zonder de werking der diensten hierdoor
te beïnvloeden.
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ONTLEDING VAN DE BALANS
EN VAN DE WINST- EN VERLIESRE.KENING

OVER HET BOE'KJAAR 1955

ACTIVA

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

per kg. fijn goud, vertegenwoordigt de goudvoorraad per 31 decem-
ber 1955 . . fr. 46.384.879.865,75
waarvan,

goud ID het buitenland
goud ID België

. fr. 46.215.877.925,-

. fr. 169.001.940,75
fr. 46.384.879.865,75

Op 31 december van VOrIg Jaar bedroeg de goudvoorraad
fr. 38.910.933.799,29.

Het tegoed op het buitenland 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 het buitenland.

Tegoed op
het buitenland

Het bedraagt :
Per 31 december 1955 Per 31 december 1954

a) in buitenlandse
deviezen . fr. 249.098.620,85 3.335.274.147,70

b) in Belgische
franken . fr. 9.477.495,50 3.261.694,25

fr. 258.576.116,35 3.338.535.841,95
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Vorderingen op het
buitenland in het
kader van
betalingsakkoorden

Per 31 december 1954 bedroegen de vorderingen op het buiten-
land in het kader van betalingsakkoorden op de actiefzijde van de
balans:

a) E.B.U.
b) landen, leden van de KB.U.
c) andere landen .

· fr. 8.596.250.000,-
· fr. 708.965.736,77
· fr. 579.836.810,37
fr. 9.885.052.547,14

De overeenkomst die op 1 juli 1954 tussen de Belgische
Staat en de Bank werd gesloten in verband met de uitvoering van
het Internationaal akkoord van Parijs dd. 19 september 1950
houdende oprichting van een Europese Betalingsunie, beperkt tot
fr. 10.065.625.000,- de verbintenis die door de Bank werd aan-
gegaan, uit eigen middelen de kredieten te financieren die door de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie worden verleend aan de
Europese Betalingsunie.

Een bijkomende overeenkomst werd op Il mei 1955
getekend tussen de Belgische Staat, de Bank en de Nationale
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, luidens dewelke
de Bank erin toestemt de voorschotten te verlenen boven de
hoogtegrens van fr. 10.065.625.000,-, op voorwaarde dat de
Belgische Staat of, voor rekening van deze laatste, de Nationale
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, aan de Bank
een bedrag in Belgische frank stort dat overeenstemt met het
gebeurlijk overschot. De tussenkomst van de Nationale Maatschappij
voor Krediet aan de Nijverheid is nochtans beperkt tot een bedrag
van maximum één miljard frank.

Deze bijkomende overeenkomst, alsmede de overeenkomst van
1 juli 1954, liepen ten einde op 30 juni 1955. Beide werden verlengd,
eerst tot 31 juli 1955, en daarna tot 30 juni 1956.

De Staat waarborgt de Bank tegen om 't even welk kapitaal-
verlies, wisselverschil, of andere, die zijzou kunnen ondergaan bij
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de uitvoering van de verbintenissen die voor België voortvloeien uit
de bepalingen van het akiword van Parijs.

Op 31 december 1955 vertegenwoordigen de voorschotten aan
de Europese Betalingsunie fr. 9.137.500.000,-, waarin begrepen is
het saldo groot één miljard frank van de vordering van 2,5 miljard
frank die op 30 juni 1952 werd geconsolideerd en terugbetaalbaar is
in vijf annuïteiten van 500 miljoen frank (zie verslag over het boekjaar
1952, blz. 90).

Vergeleken met het bedrag dat op de balans per 31 decem-
ber 1954 geboekt stond, is het totaal van de voorschotten die door de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie aan de Europese Betalings-
unie werden verleend, met fr. 541.250.000,-. vermeerderd, niet-
tegenstaande de periodieke stortingen in goud of in dollars gedaan
door de landen waarmede bilaterale terugbetalings- en delgings-
akkoorden werden gesloten (zie verslag over het boekjaar 1954,
blz. 94 à 96) voor een globaal bedrag van fr. 1.191.200.000,- en de
toekenning aan België van zijn aandeel in de buitengewone terug-
betalingen die door Frankrijk aan de Europese Betalingsunie gedaan
werden, te weten in februari 1955 fr .. 546.400.000,- in dollars, m
december 1955, fr. 422. 550.000,- in goud.

De rubriek b) « landen, leden van de E.B.U. » waarvan het
bedrag per 31 december 1955 fr. 712.396.716,33 beloopt, begrijpt
essentieel de courante voorschotten aan deze landen, bestemd om
einde iedere maand in de schoot van de Unie verrekend te worden met
de verbintenissen tegenover deze zelfde landen die voorkomen op de
passiefzijde.

De rubriek c) « andere landen » vertegenwoordigt de vorde-
ringen, in vreemde munten en in Belgische franken, van de Bank op
landen die geen deel uitmaken van de E.B.U. en waarmede bilaterale
betalingsakkoorden werden gesloten.

Deze vorderingen stonden op de balans per 31 december 1955
geboekt voor fr. 821.197.382.-.
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De tussenkomst van de Bank in de uitvoering van gezegde
akkoorden is geregeld door de overeenkomst tussen de Belgische Staat
en de Bank, dd. 25 februari 1947.

Zoals blijkt uit het verslag over het vorig jaar (blz. 96 en 97)
wordt bovendien, door een bijkomende overeenkomst die op 14 sep-
tember 1954 gesloten werd tussen de Staat, de Bank en de Nationale
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, de tussenkomst van de
Bank in de financiering van deze akkoorden beperkt tot het verschil
tussen de creditsaldi en de debetsaldi, in haar boeken, van de reke-
ningen die aan de buitenlandse circulatiebanken geopend werden uit
hoofde van die akkoorden.

Boven deze marge, en ten belope van twee miljard frank, heeft
de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid de verbin-
tenis aangegaan de nodige provisie aan te leggen.

Overeenkomstig deze bepalingen is de Nationale Maatschappij
voor Krediet aan de Nijverheid tussengekomen tijdens de periode van
juni tot oktober 1955 voor bedragen die opgenomen werden in
een bijzondere rekening « Speciale provisie (Overeenkomst van
14-9-1954) : N.M.K.N. » en 125 miljoen frank niet hebben over-
schreden.

In het verslag van verleden jaar (blz. 97) werd eveneens
gepreciseerd dat, in sommige gevallen, de Nationale Maatschappij voor
Krediet aan de Nijverheid zou moeten tussenkomen alvorens de
globale grens, vastgesteld voor de tussenkomsten van de Bank, bereikt
werd, en dit in toepassing van de bepaling luidens dewelke de
respectieve bedragen der tussenkomsten van de Bank en van de
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, voor elk
betalingsakkoord, in gemeen overleg met de Staat zouden worden
vastgesteld. In verband met een betalingsakkoord is de Nationale
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid krachtens deze bepaling
in januari 1956 tussengekomen voor het dekken van een overschrijding
van de hoogtegrens der tussenkomst van de Bank.
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De rekening van de Schatkist werd gecrediteerd voor het over-
schot der interesten door de vreemde landen betaald boven die welke
hun verschuldigd zijn krachtens de met deze landen gesloten
akkoorden. Daarentegen werd zij gedebiteerd voor de interesten die
de Staat aan de Bank verschuldigd is krachtens de overeenkomsten
van 25 februari 1947, 1 juli 1954 en 14 september 1954 betreffende
de voorschotten door de Bank toegestaan voor de uitvoering van deze
akkoorden. De interesten door de Staat aan de Bank betaald zijn
begrepen in de resultaten die, op de Winst- en Verliesrekening, onder
de rubriek « Disconto, wissel, interesten en provisies » voorkomen,

Deze rubriek heeft als tegenpost op de passiefzijde « Te leveren
deviezen en goud» en staat III de balans per 31 december 1955
voor . fr. 515.093,-

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

Per 31
post

december 1954 bedroeg deze
· fr. 1.447.779.555,-

De portefeuille van het door de Bank gedisconteerd en in België
betaalbaar handelspapier bedraagt per 31 decem-
ber 1955 . . fr.
tegen, per 31 december 1954 .

8.399.312.558,74
9.511.683.785,35· fr.

De voorschotten op overheidsfondsen, gedaan overeenkomstig de
bepalingen van artikel 17, 8° der statuten, bedragen per 31 decem-
ber 1955 . . fr. 209.982.919,47

Per 31 december 1954 beliepen zij · fr. 290.893.890,72
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Overheidseffecten
(art. 20 der
statuten.
Overeenkomst van
14 september 1948)

Deze portefeuille begrijpt volgende waarden :
Per 31 december 1955 Per 31 december 1954

8.800.000.000,- 7.895.000.000,-a) Schatkistcertificaten . fr.

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

c) Andere Belgische over-
heidseffecten . fr. 118.000.000,- 44.000.000,-

Totaal. . fr. 9.701.000.000,- 9.122.000.000,-

783.000.000,- 1.183.000.000,-

Naar luid van de overeenkomst gesloten dd. 14 september 1948
tussen de Staat en de Bank mag het bedrag van de portefeuille effecten
uitgegeven of gewaarborgd door de Belgische Staat, en door de Bank
behouden tengevolge van de overeenkomstig artikel 17, 3° en 9° der
statuten gedane verrichtingen, niet hoger gaan dan tien miljard frank.

Krachtens de overeenkomsten die op 15 april 1952 gesloten
werden, enerzijds met de Belgische Staat, anderzijds met de Luxem-
burgse Staat, heeft de Bank een kredietmarge. beperkt tot 333 mil-
joen frank, ter beschikking van deze laatste gesteld. Deze kredietmarge
werd in 1955niet aangewend.

De door de Bank binnen het raam van de bepalingen der
hiervorengenoemde overeenkomsten toegestane voorschotten, worden
afgerekend à rato van de discontovoet der Bank voor het geaccepteerd
in een bank gedomicilieerd papier, behalve wat betreft de som van
fr. 2.465.000.000,-, gedeelte van de schuld van de Belgische Staat
tegenover de Bank dat, per J3 september 1948, het geconsolideerd
bedrag, groot 35 miljard frank, te boven ging. Op bedoelde som zijn
van toepassing de bepalingen van artikel 33 van de organieke wet
krachtens dewelke een vergoeding van 0,25 pct. 's jaars aan de Bank
wordt toegekend, op het gedeelte van de omloop dat overeenstemt
met de renteloze voorschotten aan de Belgische Staat.
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De rente opgebracht door de portefeuille overheidseffecten is
opgenomen in de resultaten die geboekt staan op het credit van de
Winst- en Verliesrekening, onder de rubriek « Disconto, wissel,
interesten en provisies ».

Krachtens artikel 37 van de statuten wordt de winst die voor
de Bank voortspruit uit het verschil tussen de rente berekend à
3 1/2 pct. en de rentevoet van haar verrichtingen van disconto,
voorschot en belening, aan de Staat toegekend langs het debet van
de Winst- en Verliesrekening.

Genoemde bepaling is van toepassing op de verrichtingen
begrepen in de volgende rekeningen van de activa : « Handelspapier
op België », « Voorschotten op overheidsfondsen » en « Overheids-
effecten ».

De deel- en pasmunt wordt als volgt onderverdeeld :
Per 31 december 1955 Per 31 december H54

Zilvergeld en pasmunt . fr. 427.593.982,05 202.240.396,75
Biljetten der Thesaurie . fr. 272.205.770,- 345.466.150,-

fr. 699.799.752,05 547.706.546,75

De hoogtegrens van de kasvoorraad der Bank in muntstukken en
in biljetten in omloop voor rekening van de Schatkist die, overeen-
komstig een briefwisseling tussen de Minister van Financiën en de
Bank, op 700 miljoen frank werd gesteld, is onderworpen aan vol-
gende modaliteiten, die op 14 oktober 1955 werden vastgesteld:

1°) ingeval de hoogtegrens overschreden wordt op alle week-
staten die tijdens een bepaalde maand werden gepubliceerd, betaalt
de Schatkist aan de Bank, op de datum van de laatste staat van die-
zelfde maand, het gemiddeld overschot van bedoelde maand;

2°) telkens, niettegenstaande de aldus gedane terugbetaling, de
kasvoorraad van de Bank in deelmunt gedurende de volgende maand

- 99-

Deel-
en pasmunt



Tegoed bij de
Dienst der
Postchecks

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

Overheidsfondsen
(art. 18 en 21
der statuten)

boven dit bedrag van 700 miljoen frank blijft, betaalt de Schatkist
aan de Bank, op de datum van de laatste weekstaat van die maand,
de totale som die, op bedoelde datum, de contractuele grens van
700 miljoen frank overtreft.

Het tegoed van de Bank bij de Dienst der Postchecks beloopt :
per 31 december 1955 . fr. 1.057.995,42
pel' 31 december 1954 . fr. 1.867.662,47

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

Op de balans pel' 31 december 1955 staat
zij geboekt voor. . fr. 34.660.494.790,12

Er wordt aan herinnerd dat de Bank, op 15 december 1954, op
verzoek van de Staat, erin toegestemd heeft dat de aflossing voorzien
bij art. 3, litt. b, tweede alinea del' wet van 28 juli 1948 geschorst
wordt voor het boekjaar 1955, zoals dit het geval was voor de jaren
1953 en 1954, onder voorwaarde dat de Staat deze aflossing zou
hervatten vanaf het boekjaar 1956 en derwijze zou aanvullen dat het
totaal bedrag der aflossingen die moesten verricht worden voor de
boekjaren 1953 tot 1955, in zes jaar aangezuiverd worde, ten belope
van minstens één zesde per jaar, betaalbaar op 1 maart van de jaren
1957 tot 1962.

De overheidsfondsen en andere krachtens artikels 18 en 21 der
statuten verworven effecten, belopen :
per 31 december 1955 .
tegen, per 31 december 1954 .

. fr. 1.914.326.675,38
1.792.053.561,18. fr.
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Deze rubriek staat per 31 december 1955
geboekt voor. . fr.
tegen fr. 151.408.528,83 per 31 december 1954.

171.249.653,67

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

De waarde van de gronden en gebouwen staat in de balans per
31 december 1955 te boek voor. . fr. 1.179.300.698,28
tegen, per 31 december 1954 . fr. 1.060.455.096,92

De verhoging met fr. 118.845.601,36 stemt overeen met de in
1955 gedane uitgaven voor de constructie van de nieuwe gebouwen
van de Bank te Brussel, ten belope van fr. 118.082.515,36 en voor
de eenstructie van het nieuwagentschap te Malmédy, ten belope van
fr. 765.446,-.-, na aftrek van fr. 2.360,-, opbrengst van de verkoop
van een klein stuk grond te Oudenaarde.

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

Deze rekening, waarvan de tegenwaarde op de passiefzijde voor-
komt onder het hoofd (( Pensioenkas van het Personeel », staat op
de balans per 31 december 1955 ingeschreven
voor . fr.
tegen, per 31 december 1954 .

810.051.400,04
743.761.180,71. fr.

De verhoging met fr. 66.290.219,33 begrijpt een gewone toelage
van fr. 25.000.000,-, de incassering van loten en premiën, alsmede
de reglementaire afhoudingen gedaan op de bezoldigingen. Ze begrijpt
bovendien een buitengewone toelage van fr. 23.256.000,-, die
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Afgeschreven en
te verzilveren
waarden

Overgangsrekeningen
van de actiefzijde

bestemd is om de wiskundige reserves der niet-ingegane renten te
vermeerderen, om de Pensioenkas van het Personeel toe te laten deze
renten, op het ogenblik der pensionering, uniform op 75 pct. van de
laatste bezoldiging uit te betalen.

Zoals gepreciseerd in het verslag over het jaar 1952, blz. 99 en
100, omvat thans het stelsel, dat op 1 januari 1953 van kracht werd,
een verdeling van de last der renten onder de Pensioenkas en de
algemene onkosten der Bank.

De tussenkomst van de Bank uit dien hoofde bedraagt
in 1955 . fr. 9.350.000,-
tegen . fr. 9.700.000,-
in 1954.

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

De som van fr. 34.506.568,75 die op het credit van de Winst- en
Verliesrekening per 31 december 1955 geboekt staat in de rubriek
« Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden» vertegenwoor-
digt in hoofdzaak de opbrengst van het tegeldemaken van een pand
dat, overeenkomstig artikel 34 van haar statuten, in bezit was van de
Bank tot dekking van een aanhangige oude vordering.

Per 31 december 1955 ZIJn de overgangsrekeningen van de
actiefzijde als volgt samengesteld:

a) Interestenprorata te ontvangen
gingen en rekeningen geopend
betalingsakkoorden

op beleg-
krachtens

. fr. 121.826.947,80
Te transporteren : fr. 121.826.947,80
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Transport : fr.

b) Interestenprorata op overheidsfondsen ver-
worven krachtens de statuten . fr.

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

d) Vervroegde storting van de bedrijfsbelasting
op de inkomsten voor 1954 (zie hieromtrent
blz. 107 en 108 van dit verslag). . fr.

e) Ministerie van Landsverdediging : terugvor-
dering van tijdens de bezetting door geheime
formaties weggenomen kasgelden. Dit
geschil blijft aanhangig voor de Rechtbank
van 1ste Aanleg te Hoei. . fr.

f) Waarden van het Fonds van de Honderdste
Verjaring. De inkomsten van dit Fonds,
gevormd bij gelegenheid van de Honderdste
Verjaring der Bank, moeten toelaten prijzen
en beloningen toe te kennen aan bijzonder
verdienstelijke leden van het administratief
en het technisch personeel . . fr.

g) Buitenlandse correspondenten, deviezen ge-
blokkeerd ingevolge buitenlandse valuta-
wetgevingen . fr.
(De laatste drie rekeningen sub el . f / en

g / hebben hun tegenwaarde in de overgangs-
rekeningen op de passiefzijde).

Totaal. . fr.

- 103-

121.826.947,80

34.312.326,55

21.196.753,12

40.000.000,---

2.243.400,-

2.654.147,60

1.486.577,53

223.720.152,60



Bankbiljetten
in omloop

Rekeningen-courant
en diversen

PASSIVA

Het bedrag der biljetten van de Bank in circulatie beloopt, per
31 december 1955 _ . fr. 107.555.750.400,-

omloop
Per 31 december 1954 bedroeg deze

. fr. 102.678.691.700,-

Deze bedragen zijn, per coupure, als volgt onderverdeeld :

fr.
fr.
fr.

1.000
500
100

· fr.
· fr.
· fr.

Pel' 31 december 1955

93.368.367.000,-
7.759.302.500,-
6.428.080.900,-

Per 31 decomber 195,1

89.223.066.000,-
7.248.613.000,-
6.207.012.700,-

Totaal · fr. 107.555.750.400,- 102.678.691.700,-

De rekeningen-courantsaldi en diversen ZIJn als volgt
onderverdeeld :

Schatkist, gewone
rekening. · fr.

Schatkist, rekeningen
Akkoord voor Econo-
mische Samenwerking fr.

Instellingen door bijzondere
wet beheerd en openbare
besturen . . fr.

Te transporteren : fr.

Per 31 december 1955

11.423.044,48

56.465.100,48

276.599.117,83
344.487.262,79
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Per 31 decernber 1954

28.510.495,69

88.420.165,45

268.970.223,37
385.900.884,51



Transport : fr. 344.487.262,79 385.900.884,51

Banken in België . · fr. 1.888.280.573,64 1.996.863.819,12

Banken in het buitenland :
gewone rekeningen . fr. 171.035.153,- 1.034.476.393,90

Partienlieren

Te betalen waarden

· fr. 347.682.855,51

· fr. 390.141.474,19
fr. 3.141.627.319,13

280.186.106,02

361.922.167,23

4.059.349.370,78

Deze opsommmg dient nader omschreven betreffende twee
punten:

I") Scheikist (rekeningen Akteoord voor Economische Samen-
werking).

Het bedrag van fr. 56.465.100,48 geboekt per 31 december 1955,
evenals dat van fr. 88.420.165,45 op de balans per 31 december 1954,
heeft uitsluitend betrekking op de uitvoeringsperiode van het
Marshall-plan 1950-1952. De vermindering t.O.V.vorig jaar is toe te
schrijven aan verschillende stortingen in de Rijkskas ten gunste O.m.
van de Belgische Dienst Opvoering Productiviteit en van zendingen
voor technische hulp.

2°) Te belalen 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, te betalen taksen, betalingen te doen aan leveranciers en
aan de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, aanhangige credit-
berichten, lopende verrichtingen die later het voorwerp zullen
uitmaken van betalingen of inschrijvingen op het credit der
rekeningen-courant.
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Verbintenissen
tegenover het
buitenland in
het kader van
betalingsakkoorden

Totaal der
verbintenissen
op zicht

Te leveren deviezen
en goud

Pensioenkas van
het Personeel

De saldi der verbintenissen tegenover het buitenland in het
kader van betalingsakkoorden zijn de volgende, vergeleken met
vorIg Jaar :

Per 31 december 1955 Per 31 december 1954

Landen, leden van de
E.B.U. . fr.

Andere landen. . fr.

fr.

277.339.695,50
747.240.050,02

71.287.769,38
462.483.775,48
533.771.544,861.024.579.745,52

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 betalingsakkoorden.

Per 31 december 1955 belopen zij fr. 111.721.957.464,65 tegen
fr. 107.271.812.615,64 per 31 december 1954.

Deze rubriek is in de balans per 31 decem-
ber 1955 geboekt. voor. . fr.
en stond ID de balans per 31 december 1954

71.061.948,30

voor . fr. 1.498.238.642,30

De rekening « Debiteuren wegens termijnverkopen van deviezen
en goud », die er de tegenwaarde van is, staat op de actiefzijde slechts
voor . fr. 515.093,-

Het verschil vertegenwoordigt uitsluitend contante verbinte-
nissen in vreemd geld.

Deze rekening vormt de tegenpost der waarden van de Pensioen-
kas van het Personeel op de actiefzijde.
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Zij vertegenwoordigt per 31
ber 1955 .
tegen, per 31 december 1954 .

decem-
· fr.
· fr.

810.051.400,04
743.761.180,70

Per 31 december 1955 waren de overgangsrekeningen van de
passiefzijde, de volgende :

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

b) Herdisconto van de portefeuille wissels en
schatkistcertificaten . fr.

e) Voorschotten gestort door derden . fr.

d) Kasmiddelen gedurende de bezetting weg-
genomen door geheime formaties, en te
recupereren . fr.

e) Fonds van de Honderdste Verjaring . fr.

f) Crediteuren wegens geblokkeerde deviezen fr.
De drie rekeningen sub d / e / en f / hebben
hun tegenwaarde in de overgangsrekeningen
van de actiefzijde.

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

h) Provisie voor de constructie van gebouwen fr.

i) Fiscale voorziening · fr.
· fr.Totaal.

1.302.274,90

34.225.259,56
69.268,-

2.243.400,--

2.654.147,60

1.486.577,53

30.000.000,--
148.550.000,-

63.258.018,29
283.788.945,88

Zoals uit het verslag van verleden jaar (blz.IlO en 111) blijkt,
bedroeg het saldo van de rekening « Fiscale voorziening »
fr. 9.033.009,- rekening gehouden met de vervroegde stortingen
voor bedrijfsbelasting op de inkomsten van de boekjaren 1953 en
1954, t.W. resp. 60 en 40 miljoen frank; voor het betalen van
belastingen was er dus een bedrag beschikbaar van fr. 109.033.009,-.
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Op het credit van de Winst- en Verliesrekening van het boekjaar
1955 komen twee nieuwe rubrieken voor: « Restorno op mohiliën-
belasting » en « Beschikbaar geworden fiscale voorziening ». De bedra-
gen die onder deze rubrieken voorkomen vertegenwoordigen fiscale
ontheffingen die dit jaar aan de Bank werden betaald resp. ten belope
van fr. 43.959.210,- en fr. 30.623.340,-. Zij hebben aanleiding
gegeven tot moratoire interesten voor een totaal bedrag van
fr. 10.232.935,- die in de rekening « Disconto, wissel, interesten en
provisies » werden geboekt.

Deze verschillende terugbetalingen zijn het gevolg der minnelijke
oplossing van een fiscaal geschil met het Bestuur der directe belas-
tingen.

Tot op heden heeft bedoeld Bestuur de fiscale aangifte van de
Bank voor haar inkomsten van 1954nog niet onderzocht.

De ontheffingen met betrekking tot dat jaar kunnen dus thans
nog niet geboekt worden. Zij zullen later op het credit worden gebracht
van de Winst- en Verliesrekening van het jaar waarin zij zullen ont-
vangen worden.

Nochtans heeft de Bank beslist de vervroegde storting van
40 miljoen frank, die door haar in 1954werd gedaan, te boeken onder
de overgangsrekeningen van de actiefzijde, in afwachting dat deze
som haar worde terugbetaald.

Het saldo van de rekening « Fiscale voorziening » beloopt aldus
op 31 december 1955 fr. 63.258.018,29,bedrag dat als volgt is inge-
deeld :
fr. 9.033.009,- saldo per 1 januari 1955,
fr. 60.000.000,- terugbetaling gedaan in 1955 van de vervroegde

storting met betrekking tot het boekjaar 1953,
fr. 40.000.000,- bedrag van de vervroegde storting met betrekking

tot het boekjaar 1954door het Bestuur der Belas-
tingen terug te betalen (vordering die voorkomt
onder de overgangsrekeningen van de actiefzijde),

---------
fr. 109.033.009,- Te transporteren.
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fr. 109.033.009,- Transport.

fr. 45.774.990,71 betalingen in 1955 gedaan voor belastingen, in
hoofdzaak de Nationale Crisisbelasting op het
dividend betaalbaar gesteld per 1 maart 1955,-----------------

fr. 63.258.018,29 saldo per 31 december 1955.

Het afnemen van een bedrag der resultaten langs het debet van
de Winst- en Verliesrekening voor het stijven van de rekening « Fiscale
voorziening », zoals voorheen gedaan werd, is dit jaar niet nodig.

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

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

Het Reservefonds, voorzien bij artikel 14 der statuten van de Reservefonds

Bank, is verdeeld in volgende rubrieken :
Per 31 deceruber 1955 Per 31 december 1954

Statutaire reserve.
Voorzieningsfonds

. fr.

. fr.
314.745.570,84
245.292.651,67

283.227.494,45
243.149.674,77

Rekening der afschrijvingen
op gebouwen, materieel
en meubelen . fr.

fr.
1.079.300.698,28
1.639.338.920,79

960.455.096,92
1.486.832.266,14

De vermeerdering vertegenwoordigt het aandeel in de verdeling
der winsten, per 31 december 1954, dat aan de statutaire reserve toe-
kwam, alsmede de afschrijving per 31 december 1955 ten belope
van fr. 118.845.601,36 van de uitgaven van het boekjaar voor de
constructie van de nieuwe gebouwen van de Bank.

Het verschil tussen het bedrag van de rubriek « Gebouwen,
materieel en meubelen » op de actiefzijde en dit onder de rubriek
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« Rekening der afschrijvingen op gebouwen, materieel en meubelen»
op de passiefzijde, zegge een rond bedrag van honderd miljoen frank,
vertegenwoordigt een redelijke raming voor de gronden alleen.

Bovendien werd het Voorzieningsfonds vermeerderd langs het
debet van de Winst- en Verliesrekening, met de winsten in 1955
verwezenlijkt op de verkoop en de incassering van effecten die
de portefeuille overheidsfondsen van de Bank vormen, zegge
fr. 2.142.976,90.

Artikel 8 van de wet van 8 maart 1951 waarbij de wetten en
besluiten betreffende de inkomstenbelastingen met ingang van het
dienstjaar 1951 werden gewijzigd, voorziet, onder zekere voor-
waarden, de vrijstelling van deze winsten of van een gedeelte ervan.
Het vrijgestelde gedeelte dat, luidens art. 27, § 2bis van deze
samengeordende wetten moet onbeschikbaar blijven, bedraagt
fr. 1.269.630,70.

Te verdelen
netto-winst

Het batig saldo van de Winst- en Verliesrekening, t.W. de netto-
winst, te verdelen overeenkomstig de bepalingen van art. 38 der
statuten, beloopt fr. 359.163.089,54.
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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 importkredieten
door de Bank geopend aan financiële instellingen
van de overheidssector en aan Belgische onder-
nemingen, alsmede de exportkredieten geopend
door bemiddeling van buitenlandse circulatie-
banken . fr.

De diverse bewaarnemingen zIJn samen-
gesteld uit:

Onderpanden van de voor-
schottenrekeningen op
Belgische overheidsfond-
sen . fr. 12.504.091.685,-

Waarborgen gegeven door
de discontocedenten . fr. 19.962.750,-

Obligaties van de Muntsa-
neringslening . fr. 8.125.000,-

Te transporteren : fr. 12.532.179.435,-
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25.653.951,60

31.998.478,89

Te inkasseren
waarden

Geopende
documentaire
kredieten

Diverse
bewaarnemingen



Diverse ontvangen
borgtochten

Waarborg·
certificaten
van de Schatkist
ontvangen

Borgtochten
verleend
ten gunste
van het Personeel

Transport : fr. 12.532.179.435,-

Internationaal Muntfonds fr. 8.323.889.561,24

Internationale Bank voor
,,yederopbouw en Onl-
wikkeling 1.782.778.920,-. fr.

Andere bewaarnemingen fr. 44.558.647.053,82
Totaal. . fr 67.197.494.970,06

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

Deze certificaten waarborgen de voorschot-
ten door de Bank verleend voor de uitvoering
van betalingsakkoorden overeenkomstig de bepa-
lingen van de wet van 28 juli 1948 houdende
wijziging van de besluitwet n' 5 van 1 mei 1944,
betreffende de voorwaarden in zake aankoop en
verkoop van goud en buitenlandse munt. . fr.

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.
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153.405.538,50

2.640.000.000,-

106.701.025,-



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

Diverse waarden toebehorend aan de Staat:

Gewone aandelen
N.M.B.S. · fr. 1.000.000.000,-

Deelhebbende obligaties
N.M.B.S. . fr. 638.305.187,--

Schatkistbons van de Rege-
ring van het Groothertog-
dom Luxemburg (Bel-
gisch-Luxemburgs
Akkoord) · fr. 1.431.040.576,-

Obligaties van de Regering
der Bondsrepubliek
Duitsland (overeenkom-
sten van Londen dd.
27-2-1953) · fr. 423.905.400,-

4 1/2 pct certificaten N.M.
voor Goedkope Woningen
en Woonvertrekken . fr. 4.005.160.000,-

4 1/2 pct certificaten van
de N.M. voor de Kleine
Landeigendom · fr. 713.850.000,-

206.755.812,50Diverse waarden · fr.

fr. 8.419.016.975,50

Diverse waarden door de Staat Ln bewaring
genomen:

Waarden door derden gede-
poneerd . . fr. 5.840.733.273,31

Te transporteren : fr. 5.840.733.273,31 8.439.016.975,50
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Transport : fr. 5.840.733.273,~1 8.439.016.975,50

Dienst van de ingeschreven
schuld . fr. 15.186.817.100,--

Deposito- en Consignatiekas
fr. 47.627.177.865,39

Als borgstelling gedepo-
neerde waarden . fr. 2.029.779.530,65

fr. 70.684.507.769,35

lVaarden afgegeven ingevolge het Besluit van de
Regent dd. 17 januari 1949 betreffende hel
van onwaarde maken van de niet aangegeven
Belgische effecten aan toonder . fr.

Af te leveren waarden.

Irujeirokken effecten

· fr.

· fr.

62.231.936,-
994.925.807,50

7.011.387,50
Fonds voor Delging van de Staatsschuld. . fr. 5.878.702.760,-

Muntfonds :

Overheidsfondsen .fr. 4.959.160.310,-

Totaal. . fr. 91.025.556.945,85

Rentenfonds,
gedeponeerde
effecten

Effecten door de Bank in bewaring genomen,
toebehorend aan het Bentenfonds, opgericht
krachtens de besluitwet van 18 mei 1945 . fr. 3.537.908.166,50

Algemene Spaar- a) Voorlopige beleggingen · fr. 8.141.938.809,23
en Lijfrentekas

b) Beleende fondsen · fr. 10.055.350,-

c) Neergelegde waarborgen · fr. 121.877.497,-

Totaal. · fr. 8.273.871.656,23
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VERDELING VAN DE NETTO-WINST VAN HET BOEKJAAR 1955

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

335.163.089,542. Van het overschot, hetzij fr.
a) 10 % aan de reserve
b) 8 % aan het personeel

3. Van het overschot, hetzij fr. 274.833.733,43
a) Aan het Rijk 1/5e .

b) Aan de aandeelhouders, een tweede dividend .
c) Het saldo aan de reserve

Totaal van de te verdelen netto-winst.

33.516.308,95
26.813.047,] 6

54.966.746,68
218.857.142,85

1.009.843.90

359.163.089,54

DIVIDEND TOEGE'KEND VOOR HET BOEKJAAR 1955

Eerste globaal bruto dividend. · Ir. 24.000.000,-

Tweede globaal bruto dividend · fr. 218.857.142,85
Totaal. · fr. 242.857.142,85

Mobiliënbelasting · fr. 72.857.142,85
Globaal netto-dividend · fr. 170.000.000,-

voor 400.000 aandelen, t.W. een netto-dividend van fr. 425 per
aandeel.

Dit dividend IS betaalbaar 1 maart 1956 op vertoon van
coupon n' 154.

De Regentenraad

Hubert ANSIAUX, Vice-gouverneur,
Jean VAN NIEUWENHUYSE, Directeur,
Franz DE VOGHEL, Directeur,
Marcel LEFEBVRE, Directeur,
André HUYSSENS, Regent,
Léon-A. BEKAERT, Regent,
Yvan FEYERICK, Regent,
August COOL, Regent,
Alfred PUTZEYS, Regent,
Alfons CONIX, Regent,
André RENARD, Regent,
André DE GUCHTENEËRE, Regent,
Robert VANDEPUTTE, Regent,
Hector MARTIN, Regent.

De Gouverneur,
Maurice FRERE.
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Balans

Winst= en Verliesrekening

Orderekeningen



ACTIVA
BALANS PER

Goudvoorraad

Tegoed op het buitenland .

Vorderingen op het buitenland in het kader van betalingsakkoorden :

a) E.B.U.

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

Tegoed bij de Dienst der Postchecks .

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

Overheidsfondsen (art. 18 en 21 der statuten)

Te innen waarden

Gebouwen, materieel en meubelen

Waarden van de Pensioenkas van het Personeel.

Afgeschreven en te verzilveren waarden

Overgangsrekeningen

Totaal van de activa

46.384.879.865,75

258.576.116,35

9.137.500.000,-

712.396.716,33

821.197.382,-

515.093,-

8.399.312.558,74

209.982.919,47

8.800.000.000,-

783.000.000,-

118.000.000,-

699.799.752,05

1.057.995,42

34.660.494.790,12

1.914.326.675,38

171.249.653,67

1.179.300.698,28

810.051.400,04

pro memorie

223.720.152,60

115.285.361. 769,20

- 118-



31 DECEMBER 1955
PASSIVA

Totaal van de passiva

Bankbiljetten in omloop .

Rekeningen-courant en diversen

!gewone rekening . . . .

Schatkist Rekeningen Akkoord voor Economische
Samenwerking ..

Organismen door bijzondere wet beheerd en openbare
besturen

Banken in België

Banken in het buitenland: gewone rekeningen

Particulieren

11.423.044,48

56.465.100,48

276.599.117,83

1.888.280.573,64

171.035.153,-

347.682.855,51

390.141.474,19Te betalen waarden

Verbintenissen tegenover het buitenland in het kader
van betalingsakkoorden :

Landen, leden van de E.B.U.

Andere landen .

277.339.695,50

747.240.050,02

Totaal der verbintenissen op zicht

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
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107.555.750.400,-

3.141.627.319,13

1.024.579.745,52

111. 721.957 .464,65

71.061.948,30

810.051.400,04

283.788.945,88

400.000.000,--

314.745.570,84

245.292.651,67

1.079.300.698,28

359.163.089,54

115.285.361. 769,20



Algemene onkosten .
Onkosten op aankoop, verkoop en verzending van goud
Gewone toelage aan de Pensioenkas van het Personeel .
Buitengewone 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 X % .

b) Zegelrecht op de biljettenomloop .
Overschrijving naar de overgangsrekeningen van het passief als provisie voor

onkosten op aankoop, verkoop en verzending van goud .
Overschrijving naar de overgangsrekeningen van het passief als provisie voor

constructie van gebouwen .
Overschrijving naar het Voorzieningsfonds van de winst op verkoop en incassering

van effecten
Te verdelen netto-winst

DEBET WINST- EN VERLIESRE!KENING

3.490.267,75
150.649.867,-

....

307.401.765,82
5.585.851,51

25.000.000,-
23.256.000,-
28.477.092,70

118.845.601,36

154.140.134,75 I·l'
l' {

6.861.033,48

148.550.000,-

2.142.976,90
359.163.089,54

1.179.423.546,06
....

ORDEREKENINGEN PER

Te inkasseren waarden
Geopende documentaire kredieten
Diverse bewaarnemingen :

Onderpand v! d voorschotrekeningen op Belg. overheidsfondsen
Waarborgen verleend door discontocedenten
Obligaties van de Muntsaneringslening .
Internationaal Muntfonds
Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
Andere bewaarnemingen

Diverse ontvangen borgtochten

Waarborgcertificaten van de Schatkist ontvangen

Borgtochten verleend ten gunste van het Personeel

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. akk.)
Obligaties van de Regering van de Bondsrepubliek Duits-

land (overeenkomsten van Londen dd. 27-2-1953)
4 X % Certif. N.M. vr Goedkope Woning. en Woonvert.
4 X % Certif. 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 .
Ingetrokken effecten
Fonds voor delging van de Staatsschuld.
Muntfonds :

Overheidsfondsen

Rentenfonds, gedeponeerde effecten

Algemene Spaar- en Lijfrentekas :
Voorlopige beleggingen .
Beleende fondsen.
Neergelegde waarborgen



PER 31 DECEMBER 1955 CREDIT

Disconto, wissel, intresten en provisies
Provenu dr overheidsfondsen en andere effecten verworven krachtens de statuten
Winst op verkoop en incassering van effecten .
Rechten op bewaarnemingen, courtages en huur der brandkasten.
Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden
Restorno op mobiliënbelasting .
Beschikbaar geworden fiscale voorziening .
Geldelijke verplichtingen en vergoedingen van de Staat

a) Restorno van het zegelrecht op de biljettenomloop (koninklijk besluit
dd. 24 augustus 1939, art. 34)

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

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

Overschrijving van de rekening « Provisie voor constructie van gebouwen» .

I

i

-

689.590.853,86
87.569.581,40
2.142.976,90

13.361.369,15
34.506.568,75
43.959.210,-
30.623.340,-

114.901.434,-

92.813.737,-

1.954.475,-
68.000.000,-

1.179.423.546,06

31 DECEMBER 1955

25.653.951,60

31.998.478,89

12.504.091.685, -
19.962.750,-
8.125.000,-

8.323.889.561,24
1.782. 778.920,-

44.558.647.053,82
67.197.494.970,06

153.405.538,50

2.640.000.000,-

106.701.025,-

20.000.000,-

1.000.000.000,-
638.305.187,-

l.431.040.576,-

423.905.400,-
4.005.160.000,-

713.850.000,-
206.755.812,50

8.419.016.975,50

5.840.733.273,31
15.186.817.100,-
47.627.177.865,39

2.029.779.530,55
70.684.507.769,35

62.231.936, -
994.925.807,50

7.011.387,50
5.878.702.760,-

4.959.160.310,-
91.025.556.945,85

3.537.908.166,50

8.141.938.809,23
10.055.350,-

121.877.497,-
8.273.871.656,23





Verslag van het College der Censoren





Mijne Heren,

Op 28 februari 1955 heeft het College der censoren met spijt
afscheid genomen van zijn voorzitter, de heer Victor Parein, die de
leeftijdsgrens had bereikt.

De heer Parein werd door de Algemene vergadering der aandeel-
houders van 26 augustus 1929 tot censor verkozen en op 18 juli 1945
als voorzitter van het College aangeduid.

De bekwaamheid van de heer Parein, zijn ervaring en de belang-
stelling die hij voor de zaken van de Bank toonde, werden door
iedereen op prijs gesteld. Zijn adviezen waren gezaghebbend.

De Algemene vergadering heeft de heer Parein een verdiende
hulde gebracht, door hem deeretitel van zijn functie te verlenen.

Het College der censoren hecht eraan hem nogmaals zijn gevoe-
lens van achting en erkentelijkheid uit te drukken.

** *

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 54 der statuten, heeft
het College, in zijn zitting van 30 maart 1955, een nieuwe voorzitter
verkozen. De heer Maurice Mogin werd met eenparigheid van stem-
men aangeduid om deze functie waar te nemen.

** *
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Mijne Heren,

Het College der censoren heeft, in 1955, de uitoefening van zijn
statutaire opdracht voortgezet.

De Regentenraad heeft de begroting der uitgaven voor het boek-
jaar 1956, alsmede de balans en de winst- en verliesrekening, afge-
sloten per 31 december 1955, binnen de vastgestelde termijnen aan
het College voorgelegd.

De hegroting werd gestemd na grondig onderzoek van de
bewijsstukken die door de diensten werden overgelegd.

Alvorens de balans en de winst- en verliesrekening goed te
keuren, heeft het College verschillende verificaties der boekingen
gedaan, alsmede steekproeven in de inventarisbestanddelen. Deze
controles hebben volledig voldoening geschonken.

Overeenkomstig artikel 70 der statuten, heeft de Algemene raad
definitief de verdeling der winsten geregeld.

** *

Tijdens het afgelopen jaar hebben de leden van het College der
censoren deelgenomen aan verscheidene inspecties der diensten.

Een omstandige en klare documentatie werd telkens te hunner
beschikking gesteld.
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Het College houdt ervan ZIJndank te betuigen aan de Directie
die, in alle omstandigheden, er in grote mate toe bijgedragen heeft zijn
opdracht te vergemakkelijken, en tevens aan de personeelsleden, voor
de toewijding die zij steeds betonen bij het vervullen van hun taak.

De leden van het College der censoren,

Fernand DUCHENE, Secreiaris,

Auguste JADOUL,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
René GEURTS.
Edmond KONINGS,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ.

De Voo-rz{ttet.

Maurice MOGIN.
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Hoofdbank

Bijbanken = Agentschappen

Discontocomité en -kantoren

Groothertogdom Luxemburg





HOOFDBANK

DIRECTIECOMITE, REGENTENRAAD,

COLLEGE DER CENSOREN

GOUVERNEUR H. Maurice FRERE.

VICE-GOUVERNEUR H. Hubert ANSIAUX.

DIREOTEUREN : HH. Jean VAN NIEUWENHUYSE,
Franz DE VOGHEL,
Marcel LEFEBVRE.

REGENTEN HH. André HUYSSENS,
Léon-A. BEKAERT,
Yvan FEYERICK,
August COOL,
Alfred PUTZEYS,
Alfons CONIX,
André RENARD,
André DE GUCHTENE:I1:RE,
Robert VANDEPUTTE,
Hector MARTIN.

OENSOREN HH. Maurice MOGIN, Voorzitter,
Fernand DUCHENE, Secretaris,
Auguste JADOUL,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
René GEURTS,
Edmond KONINGS,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ.

SEORETARIS Juffr. Elisabeth MALAISE.

SOHATBEW AARDER H. Jean-Jacques VINCENT.

Regeringscommissaris H. Joseph VANHEURCK.
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ALGEMENE DIENSTEN

Titularissen :

Thesaurie :
Hoofdkas
Rijkskas :

DE SCHATBEWAARDER
HH. F. SIMONART

L. REISGEN

Disconto-Portefeuille :
Disconto :
Portefeuille

R. MAGDONELLE
F. VERBRUGGEN
G. MULLIE

Buitenland :
Wissel
Wisselreglementering
Buiienconirôle

C. de STRYCRER
J. van WEDDINGEN
E. LECRIQUE
F. FLAMAND

Effecten
Open Bewaarnemingen
Overheidsfondsen

T. ROSSAER'I.'
J. LIEBAERT
M. HUWAERT

Studiën en Documentatie
Studiën:

P. RAUCH
J. MERTENS de WILMARS

Statistiek : H. GAUTIER
Documeniatie en statistiek van het krediet : Juffr. G. VAN POU CRE

Algemeen Secretariaat HH. M. JORDENS

Juridische dienst : E. de MIOMANDRE

Algemene Boekhouding G. PREVOST

Algemene Inspectie : R. GALLET

Dienst Ilan het Personeel E. COENEN

Drukkerij en Technische diensten C. AUSSEMS

Biljetten : M. GOELEN

Gebouwen: M. VAN GOETHEM

M edico-Sociale dienst Dr L. HANNAERT

Discontocomité
Brussel:

HH. P. ECTORS,
J. de COOMAN d'HERLINCRHOVE,
P. DELBAERE,
O. BOSSAERT, (*)
E. HAYOIT,
M. WAUCQUEZ.

(*) Do heer Bossaert neemt geen deel aan de werkzaamheden van het Discontocomité gedurende zijn ministerieel
manda.at.
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BIJBANKEN

Antwerpen

Beheerder: H. A. NEVEN.

Diseontokantoor HH. C. BOOST,
J. COLLIN,
R. GORIS,
F. VERREPT.

Luik

Beheerder: H. M. CHAUVIAUX.

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

Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg)

Beheerder : H. J. VANDERGUCHT.

Diseon tokan toor HH. A. GROENEN,
J. NEUBERG,
N. BRAUN.

AGENTSCHAPPEN

AGENTSCHAPPEN MET EEN DISCONTOKANTOOR

Agenten Leden der Discontokantoren

Aalst HH. L. DEHOUX, HH. C. VAN DER HAEGEN,
P. MICHIELS,
F.-P. CALLEBAUT.

Aarlen - .F, LEFEVER, HH. M.LEFEVRE,
F. LEPAGE,
V. POSSCHELLE.
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Aat

Bergen

Brugge

Charleroi

Dendermonde

Dinant

Doornik

Eeklo

Gent

Agenten

HH. J. LELEUX,

P. FABRI d'ENNEILLES,

F. COLLUMBIEN,

L. HAULOT,

J. VANDEN BOSCH,

J. LEMAITRE,

P. POTVIN,

C. SIBILLE,

G. THIRIAUX,
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Leden der Discontokantoren

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

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

HH. R. TERMOTE,
R. RAPAERT de GRASS
I. JANS SENS de BISTHOVEN.

HH. L. DEWANDRE,
A. GILLIEAUX,
F. PHILIPPE,
Graaf C. de BRIEY.

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

HH. R. DECOUX,
M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLENFAGNE

de VOGELSANCK.

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

HH. R. VAN BRABANDT,
C. VAN DAMME,
P. van GINDERACHTER.

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



Agenten

Geraardsbergen HH. F. VANHERP,

Hasselt A. DE VULDER,

Hoei J. POTVIN,

Kortrijk M. DE SCHAEPMEESTER,

La Louvière J. LEJUSTE,

Leuven J. HAUTAIN,

Mechelen G. MATAGNE,

Moeskroen A. FRANÇOIS,

Namen Baron
de MOREAU d'ANDOY,
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Leden der Discontokantoren

HH. G. FLAMAN'l"
J. RENS,
P.-E. WILLOCX.

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

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

HH. J. DUMON'l',
P. DE WITTE,
Baron J. de BETHUNE.

HH. L. GRAFE,
L. PONCEAU,
M. HAUTIER.

HH. A. BAUCHAU,
G. de LAVELEYE,
R. van der VAEREN,
P. van der VAEREN.

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

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

HH. F. mCGUET,
O. mCGUET,
Baron L. HUAR'l'.



Neufchâteau

Nijvel

Oostende

Oudenaarde

Péruwelz

Philippeville

Roeselare

Ronse

Sint-Niklaas

Agenten

HH. M. CABY,

G. GINION,

J. VILENNE,

P. HERTSCHAP,

G. WALNIER,

J. TIELEMANS,

K. DEWAELE,

E. BURLION,

H. ALLAER, a.i.,
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Leden der Discontokantoren

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

HH. E. de STREEL,
E. DES CAMPE,
R. LE CHIEN.

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

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

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

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.FOPPE,
A. DE BAER.



Tienen

Tongeren

Turnhout

Verviers

Waver

Zinnik

Boom

Ieper

Malmédy

Agenten

HH. F. DE KEYSER,

E. HUYBRECHT,

J. MASSET,

E. RENARD,

R. PINSART,

A. TOURNAY,

Leden der Discontokantoren

HH. J. GILAlN,
L. HALFLANTS,
J. DELACROIX.

HH. W. WILSENS,
J. BEAUDOIN,
Ridder J. de SCHAETZEN

van BRIENEN.

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

HH. A. PELTZER,
L. DUESBERG,
A. VRANCKX.

HH. C. HOURDEAU,
J. PATRIARCHE,
J.-E. VAN DEN HAUTE.

HH. L. BASTIN-PONCEAU,
H. le MAISTRE d'ANSTAING,
F. GILBERT.

AGENTSCHAPPEN ZONDER DISCONTOKANTOOR

Agenten

HH. M. WELLEMANS,

L. NEIRYNCK,

V. BRANDELAER,

Marche-en-Famenne

F. LEFLERE.Veurne

A. D'HAUWE,
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BIJLAGEN





BIJLAGE 1

OVERHEIDSFONDSEN IN HET BEZIT VAN DE BANK

OP 31 DECEMBER 1955

Overheidsfondsen verworven krachtens artikelen 18 en 21 der statuten

3 1/2 pct.
3 1/2 pct.
4 pct.
4 pct.
4 pct.
4 1/2 pct.
4 1/2 pct.
4 1/2 pct.
4 1/2 pct.
4 1/2 pct.
4 1/2 pct.
4 1/4 pct.
4 1/4 pct.
4 pct.
4 pct.
4 pct.
4 pct.
4 pct.
4 pct.
3 pct.

3 pct.

3 pct.

3 pct.

4 pct.

4 pct.

4 pct.
4 1/4 pct.

Belgische Schuld 1937.
Belgische Schuld 1943.
Belgische Geünificeerde Schuld, Ie reeks.
Belgische Geünificeerde Schuld, 2e reeks.
Bevrijdingslening 1945.
Belgische Lening 1951.
Belgische Lening 1952/62, 1" reeks.
Belgische Lening 1952/64, 2" reeks.
Belgische Lening 1953/73.
Belgische Lening 1953/68.
Belgische Lening 1954/72.
Belgische Lening 1954/74, 1" reeks.
Belgische Lening 1954/74, 2e reeks.
Schatkistcertificaten 1949.
Belgische Lotenlening 1941.
Oorlogsschade 1921.
Oorlogsschade 1922.
Oorlogsschade 1923.
Lloyd Royal belge.
Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (januari-

juli) , le reeks.
Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (januari-

juli) , 2e reeks.
Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (januari-

juli) , 3e reeks.
Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (januari-

juli) , 4" reeks.
Kasbons Nationale Maatschappij van Belgische Spoor-

wegen 1950, 1" reeks.
Kasbons Nationale Maatschappij van Belgische Spoor-

wegen 1950, 2e reeks.
Koloniale Schuld 1936.
Koloniale Schuld 1955/67.
Loten Congo 1888.
Maatschappelijke aandelen 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.
Aandelen Bank voor Internationale Betalingen, voor

25 pct. volgestort, Danziger emissie.
Genotsaandelen Nationale Maatschappij van Belgische

Spoorwegen.





WEEKSTATEN

IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1955

I-

BIJLAGE 2



ACTIVA

.
WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1955

(in miljoenen franken)

DATA
Goud-

voorraad

Teqoed

op het

buitenland

Vorderinqen op het buitenland
in het kader van betalinqsakkoorden

Europese

Betalingsunie

Landen,
leden
van

de E.B.U.

Andere

landen

--------,--~---,-----~----
Debiteuren

weqena
termijn-

verkopen
van

deviezen
en qoud

I I ! Overheidseffecten I
! i I (art. 20 der statuten I
I i 'lovereenkomsten van 14·9-48 en 15-4·52) _,

I Voorschotten _----,- _
Handelspapier i Papier uit- ,I

op I g~geven door Andere
h id l ' mstellmgenover el s- Schotkist- waarvan de Belgische

fondsen certificaten verbintenissen overheids-
door de Staat effecten
gewaarborgd

I zijn

op Belqië

Deel· en

pasmunt

Teqoed bij

de Dienst

der Postchecks

I I
I Geconsoli- I

deerde
vorderinq

op de Staat
(art. 3. § b
van de wet

van
28 juli 1948)

Overheids-

fondsen

(art. 18 en 21
der statuten)

!

Gebouwen,

materieel en

meubelen

Waarden

van de

Pensioenkas

van het

Personeel

6 januari 1955
13» ......
20 »
27 »

3 februari
10. »
17 »
24 »

3 maart
10 »
17 »
24 »
31 »

7 april
14 »
21 »
28 »

5 mei
12 »
18 »
26 »

2 juni
9 »

16 »
23 »
30. »

7 juli
14 »
20 »
28 »

4 augustus
11 »
18 »
25 »

1 septomber ...
8

15
22
29

»
»
»
»

6 oktober
13 »
20. »
27 »

3 november .
9» ..

17» ..
24» ..

1 december .
8» ..

15 »
22 »
29 »

38.911
38.988
39.044
39.0.44

39.0.44
39.115
39.581
39.834

40..251
41.118
41.204
41.203
41.20.3

41.488
41.741
41.882
41.938

42.1ô4
42.277
42.333
42.390.

42.50.3
42.161
42.162
41.936
41.936

42.236
42.236
42.236
42.236

42.236
42.264
42.376
42.518

42.772
42.849
43.578
43.747
43.832

45.0.07
45.740.
45.994
45.993

45.487
45.487
46.0.88
46.0.88

46.0.88
46.263
46.892
46.555
46.442

3.664 I

3.646 I4.0.85
4.0.73

4.133
4.0.44
4.453
4.0.34

3.50.5
2.498
2.751
2.756
2.753

2.464
2.199
2.744
3.0.0.4

2.80.7
2.50.3
2.436
2.240.

2,123
Un8
1.990. I

1.971 I
1.799

1.821
1.494
1.658
1.631

1.953
1.581
1.641
1.478

1.20.4
1.116

978
866
742 I

697
686
458
368

40.8
413
416
30.4

75
284
408
534
IlO.

8.596
8.596
8.916
8.916

8.877
8.877
8.531
8.531

8.492
8.492
8.90.3
8.903
8.814

8.814
8.814 I
9.451
9.451

9.412
9.412
9.341
9.341

9.30.2
9.30.2
9.40.0.
9.400
9.311

9.311
9.311
9.113
9.113

9.0.33
9.0.33
9.134
9.135

9.092
9.0.92
9.214
9.214
9.214

9.122
9.329
9.329
9.329

9.286
9.286
9.445
9.445

9.40.2 I
9.40.2
9.653
9.230.
9.230.

872
939
482
60.5

785
90.7
556
798

1.293
1.40.5

621
698

1.396

1.30.3
1.236

411
757.

954
1.0.83

681
663

685 I
70.0.
188
233
30.2

395
469
351
592

693
751
314
50.1

858
1.274

890.
1.0.13
1.0.42

1.10.5
380
592
768

1.172
1.354

771
1.129

1.386
1.569

543
621
711

620.
584
531
536

581
594
620.
504

490.
499
481
521
570.

60.1
592
599
594

60.0.
589
585
567

533
473
460
482
514

530.
564
558
592

646
658
659
752

775 I792
769
778
772

762
821
836
838

852
870.
873
848

843
823
766
747
816

1.448
1.468
1.543
1.543

1.543
1.543
1.543
1.618

1.133
395
395
395
395

395
375
375
375

375
375
375
375

375
30.0.
225
225
225

7.495
7.389
6.70.3
6.471

6.752
6.355
5.831
5.575

225
225
150
150.

150.
10.8
123
50.

50.
49
53
77
93

589
589
576
524

12
13
8
8

5.894
5.559
4.40.3
3.993
7.136

6.485
5.535
4.860.
5.616

4.979
7.163
6.834
6.883

7.218
7.181
6.843
7.081
8.286

8.776
10..324

I

10..194
9.923

9.862
9.40.6
8.0.82
7.858

8.352
6.869
5.908 I
5.623
6.672

6.50.5
5.682
4.997
6.674

6.474
5.873
4.0.65
4.0.88

4.716
3.421
3.976
4.742 I
6.762

50.6
50.6

1
1

366
485
313
331

441
345
203
240.

475 I
257
20.2
20.2
785

245
224
170.
274

411
275
281
513

639
329
527
314
971

298
298
265
228

284
245
30.5
197

333
368
517
213
284

469
174
20.9
334

40.3
363
442
279

552
399
183
212
358

7.745
7.770.
6.895
7.470.

8.140.
8.185
7.945
8.545

9.0.60.
9.185
9.10.0.
9.735
7.765

8.80.0.
8.750.
7.680.
7.340.

8.395
5.930.
5.480.
6.120.

6.845
7.660.
6.320.
6.60.5
7.50.0.

8.545
7.50.5
5.915
6.0.0.0.

6.490.
7.0.50.
7.360.
6.975

7.295
7.930
7.350.
7.555
7.940.

7.990.
8.265
7.555
7.340.

8.180.
9.0.60.
9.0.70.
8.230.

9.530.
9.445
8.30.5
8.650.
7.90.0.

991
168
593

18

20.
75
20.
20.

20.
20. I

20.
21

111

153
615
563

1.392

894
587
487
375

766
57

720.
620.
970.

453
168
949
90.1

563
131
20.5
611

962
927

1.315 I

1.278
1.30.0.

1.123
837
998

1.619

760.
83
83
83

83
83
28
28

618

32
35
48
51

10.4
99

157
157

150.
126
114
114
118

117
10.1
117
91

119
326
165
162

144
137
116
151
169

161
40.0.
80.0
937

987
790.
667
652

555
446
447
222
112

119
10.7

83
61

69
152
148

84

132
10.5
117
131
10.8

549
566
590.
60.8

610.
643
685
696

683
713
747
765
780.

773
80.3
826
725

732
749
763
70.0.

690.
70.3
733
739
721

688
682
687
696

699
719
739
757

753
764
792
80.3
724

710.
734
748
70.0.

684
698
720.
729

710.
725
745
741
70.5

2
2
2
2

34.660.
34.660.
34.660.
34.660.

34.660.
34.660.

I

l 34.660.
34.660.

34.660.
34.660.
34.660.
34.660.
34.660.

34.660.
34.660.
34.660.
34.660.

34.660.
34.660.
34.660.
34.660.

I 34.660.
34.660.
34.660.
34.660.
34.660.

34.660.
34.660.
34.660.
34.660.

34.660.
34.660.
34.660.
34.660.

2
2
2
2

2
1
2
2
2

1
2
2
2

2
1
2
2

2
2

34.660. I
34.660.
34.660.
34.660.
34.660.

34.660.
34.660.
34.660.
34.660.

34.660.
34.660.
34.660.
34.660.

34.660.
34.660.
34.660.
34.660.
34.660.

2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

1
3
2
2
2

2
2
2
2

2
2
1
2

2
2
2
2
2

1.792
1.792
1.792
1.792

1.792
1.792
1.792
1.794

1.80.7
1.835
1.860.
1.886
1.90.2

1.90.2
1.90.2
1.90.2
1.90.2

1.90.2
1.90.2
1.90.2
1.90.2

1.90.2
1.90.2
1.90.4
1.904
1.90.1

1.90.7
1.911
1.912
1.912

1.912
1.912
1.912
1.913

1.913
1.913
1.913
1.913
1.913

1.913
1.913
1.910.
1.913

1.913
1.911
1.913
1.90.9

1.908
1.914
1.914
1.915
1.914

967
967

1.0.60.
1.0.60.

1.0.60.
1.0.60.
1.0.60.
1.0.60.

1.0.60.
1.0.60
1.0.60.
1.0.60.
1.0.60

1.0.60.
1.0.60.
~.o.6o.
1.0.60.

1.0.60.
1.0.60.
1.0.60.
1.0.60.

1.0.60.
1.0.60.
1.0.60
1.0.60.
1.0.60.

1.0.60.
1.0.60.
1.0.60.
1.0.60.

1.0.60.
1.0.60.
1.0.60.
1.0.60.

1.0.60.
1.0.60.
1.0.60.
1.0.60.
1.0.60.

1.0.60.
1.0.60.
1.0.60.
1.0.60.

1.0.60.
1.0.60.
1.0.60.
1.0.60.

1.0.60.
1.0.60.
1.0.60.
1.0.60.
1.0.60.

774 I
776
776
776

774
774
775
776

775
775
775
775
775

775
775
779
779

775
775
775
775

779
776
777
777 I

778

776
777
777
778

783
780.
780
780.

783
780.
781
782
782

782
782
784
784

782
782
785
786

791
787
787
787
787



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1955
(in miljoenen franken) PASSIVA

I Rekeninqen-courant Verbintenissen teqenover i

I

I

I

het buitenland in het kader I Totaal Speciale Reserves

i
--- van betalinqsakkoorden provisie Te leveren Pensioenkas i

TOTAAL Bankbiljetten der en TOTAAL

Diversen I Schatkist Banken

I
Diverse

--- (Overeenk. deviezen van het Diversen Kapitaal DATA

ACTIVA in omloop -------------- in het verbintenissen v. 14-9-54) : I afschrilvinqs- PASSIVA

Rekeningen buitenland : rekeningen- Landen. en qoud Personeel

I

I Andere op zicht rekeninqen

I

Gewone Akkoord voor gewone leden van N.M.K.N.
rekening Economische rekeningen

courant de E.B.U.
landen

Samenwerking I

I

924 110.408 102.542 4,1 I 89 I 1.067 1,203 I 67 448 105.420 I 1.460
I

774

I

962 400 I 1.392 110.408 6 januari 1955
1

1

I954 109.785 101.400 4,7 93 1.073 1.592
I

151 458 104.772 1.479 776 966 400 1.392 109.785 13 »

279 108.312 100.719 3,2 93 1.033 1.434 144 476 103.902 1.553 776 163 400

I

1.518 108.312 20 »

336 108.292 100.571 2,8 93 968 1.640
I

136 468 103.879 1.554 776 165 400 1.518 108.292 27 »

I
297 109.615 102.129 4,2 93 935 1.467 106 459 105.193 1.554 774 176 400 1.518 109.615 3 februari

289 109.359 101.615 4,4 93 913 1.676 127 478 104.907 1.568 7U 192 400 1.518 109.359 10 »

345 108.759 100.851 3,8 96 910 1.884 81 477 104.303 1.569 775 194 400 1.518 108.759 17 »

338 109.182 101.265 3,4 96 899 1.742 85 465 104.555 1.727 776 206 400 1.518 109.182 24 »

428 110.178 103.385 4,8 96 165 1.189 79 1.223 106.142 1.168 775 175 400 1.518 110.178 3 maart

430 109.028 102.795 4,9 96 168 1.445 70 1.162 105.741 415 775 179 400 1.518 109.028 10 »

544 107.842 101.981 3,0 96 173 1.279 76 944 104.552 414 775 183
I

400 1.518 107.842 17 »

388 108.077 101.893 2,1 96 184 1.723 79 737 104.714 476 775 194
I

400 1.518 108.077 24 »

415 110.640 104.039 5,9 96 177 2.170 104 716 107.308 437 775 202 400 1.518 110.640 31 »

605 110.641 104.793 3,9 96 175 1.266 267 715 107.316 424 775 208 400 1.518 110.64). 7 april

558 109.942 103.753 2,0 96 184 1.534 347 I 723 106.639 393 775 217 400 1.518 109.942' 14 »

612 108.693 102.903 2,5 96 186 1.221 338 612 105.358 I 398 779 240 400 1.518 108.693 21 »

537 110.497 103.811 2,0 96 221 1.598 851 554 107.133 430 779 237 400
I

1.518 110.497 28 »

589 110.830 104.242 5,2 I 76 207 1.319 1.078 551 107.478 412 775 247 400 1.518 110.830 5 mei

397 110.064 103.241 5,8 76 209 1.464 1.182 521 106.699 417 775 255 400 1.518 110.064 12 »

427 108.587 102.742 3,0 76 202 1.240 476 480 105.219 408 775 267 400 1.518 108.587 18 »

434 109.162 103.096 6,6 76 198 1.372 457 489 105.695 498 775 276 400 I 1.518 109.162 26 »

484 110.710 104.512 4,9 76 218 1
1.504 436 482 107.233 75 420 779 285 400 1.518 110.710 2 juni

446 109.767 103.936 5,8 76 199 1.244 386 I 481 106.328 125 326 776 294 400 1.518 109.767 9 »

539 108.626 102.984 2,1 68 236 1.168 209 479 105.146 125 358 777
I

302 400 1.518 10~M26 16 »

I
523 108.683 102.936 3,2 68 292 1.091 247 446 105.083

I

125 465 777 315 400 1.518 108.683 23 »

588 111.693 105.269 5,8 68 309 1.888 266 496 108.302 125 245 778 325 400 1.518 111.693 30 »

499 112.343 106.401 2,1 68 218 1.277 422 513 108.901 125 280 776 343 400 1.518 112.343 7 juli

624 112.710 106.501 6,9 68 222 1.369 544 535 109.246 125 275 777 369 400 1.518 112.710 14 »

543 1 111.830 105.938 2,2 68 229 1.099 409 573 108.318 125 185 777 507 400 1.518 111.830 20 »

619 112.030 105.806 6,2 68 229 1.336 473 618 108.536 25 201 778 572 400 1.518 112.030 28 »

623 112.636 106.755 6,9 68 200 984 484 624 109.122 25 184 783 604 400 1.518 112.636 4 augustus

697 111.847 105.887 7,0 55 191 1.098 576 564 108.378 25 129 780 617 400 1.518 111.847 11 »

642 110.661 105.034 6,3 55 196 1.001 264 609 107.165 25 150 780 623 400 1.518 110.661 18 »

668 110.567 104.629 3,3 55 193
I

1.171 248 657 106.956 25 254 780 634 400 1.518 110.567 25 »

651 112.069 106.339 4,0 55 192 1.029 245 743 108.607 25 92 783 644 400 1.518 112.069 1 september

672 111.564 105.938 6,2 56 188 979 242 702 108.111 25 76 780 654 400 1.518 111.564 8 »

653 110.880 104.982 4,2 55 187 1.126 172 757 107.283 75 160 781 663 400 1.518 110.880 15 »

678 110.484 104.510 5,8 I 55 185 1.065 178 761 106.760 75
I

273 782 676 400 1.518 110.484 22 »

704 111.848 105.047 5,7 56 180 1.847 195 840 108.171 75 219 782 683 400 1.518 111.848 29 »

777 113.392 106.711 4,9 56 180 1.121 260 949 109.282 25 692 782 693 400 1.518 113.392 6 oktober

725 112.486 105.759 6,1 56 182 1.189 200 990 108.382 25 668 782 711 400 1.518 112.486 13 »

707 111.498 104.853 8,6 56 191 1.050 185 1.020 107.362 25 673 784 736 400 1.518 111.498 20 »

720 113.687 104.573 4,8 56 178 3.531 I 188 1.070 109.601 25 617 784
I

742 400 1.518 113.687 27 »

732 112.936 106.065 4,4 56 181 1.842 206 1.060 109.414 - 72 782 750 400 1.518 112.936 3 november

795 112.862 105.581 6,1 56 174 2.151 194 1.103 109.265 - 141 782 756 400 1.518 112.862 9 »

799 111.347 104.576
I

3,0 56 174 1.605 227 1.070 107.711 - 134 785 799 400 1.518 111.347 17 »

793 110.525 104.104 1,8 56 193 1.077 246 1.046 106.724 - 183 786 914 400 1.518 110.525 24 »

836 112.774 106.282 3,2 56 180 1.222 247 1.053 109.043 - 90 791 932 400 1.518 112.774 1 december

854 112.302 105.4ôô 3,1 56 185 1.058 241 1.057 108.066 - 594 787 937 400 1.518 112.302 8 »

899 111.444 104.449 3,5 56 182 1.171 219 1.093 107.174 - 593 787 972 400 1.518 111.444 15 »

882 111.498 104.937

I

2,8 56 181 1.228 178 1.110 107.693 - 118 787 982 400 1.518 111.498 22 »

912 113.095 106.399 4,9 57 167 1.763 186 747 109.324 - 73 787 993 400 1.518 113.095 29 »





BIJLAGE 3
RENTETARIEVEN

DER DISCONTO- EN VOORSCHOTVERRICHTINGEN

DISCONTO

- Bankaccepten vooraf door de N.B.B. geviseerd.
- Geaccepteerde bij een bank gedomicilieerde wissels
- Warrants .
- Geaccepteerde, niet bij een bank gedomicilieerde wissels
- Niet geaccepteerde bij een bank gedomicilieerde wissels .
- Niet geaccepteerde, niet bij een bank gedomicilieerde wissels
- Promessen

BELENINGEN EN VOORSCHOTTEN

Tarief I Tarief
van kracht van kracht

op 81 december vanaf
1954 4 augustus 1955

pct. pct.

2,75 3,-
2,75 3,-
2,75 3,-
3,25 3,75
4,25 4,50
4,25 4,75
4,50 4,75

- Beleningen en voorschotten in rekening-courant op Schatkist-
certificaten op korte termijn :

Met ten hoogste 120 dagen looptijd .
Met ten hoogste 8 maanden looptijd
Met ten hoogste 12 maanden. looptijd

Mazimum-Percentage van het voorschot: 95 pct.
Beleningen en voorschotten in rekening-courant op ander over-
heidspapier 4,50 4,75

M aximum-Percentage van het voorschot :

a) Schatkistcertificaten met 2 of 3 jaar looptijd .
b) 3,5 pct. Schatkistcertificaten met ten hoogste 15 jaar

looptijd (1942)
c) 4 pct. Schatkistcertificaten met 5, 10, 15 of 20 jaar

looptijd (1943)
d) 4 pct. Schatkistcertificaten met 5 of 10 jaar looptijdnH~ .
e) 4 pct. Schatkistcertificaten met 5 of 10 jaar looptijd

(1948) .
f) 4 pct. Schatkistcertificaten met 5 of 10 jaar looptijd

(1949 )
g) 4 pct. Schatkistcertificaten met 5 jaar looptijd

(1954)
h) 3,75 pct. Schatkistcertificaten met 5 jaar looptijd

(1954)
i) 4,5 pct. obligaties Lening met 10 of 15 jaar looptijd

(1951)
j) 4,5 pct. obligo Lening met 10 jaar looptijd (1952-62)
k) 4,5 pct. obligo Lening met 12 jaar looptijd (1952-64)
1) 3,5 pct. obligo Muntsanering8lening 2" en3e reeks

m) 3,5 pct. obligo Muntsanering8lening 4" reeks (1). .
n) 4 pct. Schatki8tcertificaten van Belqisch. Congo met

5 of 10 jaar looptijd (1950) .
0) 4 pct. obligo Lening 1950-60, Belqisch. Congo.
p) Ander ooerheiâepapier .

90 pct.

90 pct.

90 pct.

90 pct.

90 pct.

90 pct.

90 pct.

90 pct.

90 pct.
90 pct.
90 pct.
90 pct.
90 pct.

90 pct.
90 pct.
80 pct.

- Beleningen en voorschotten in rekening-courant op speciale
E.B.U.-Schatkistcertificaten :
Certificaten met 6 maanden looptijd
Certificaten met 12 maanden looptijd
Certificaten met 18 maanden looptijd
Certificaten met 24 maanden looptijd

Maximum-Percentage van het voorschot: 50 pct.
(1) Vanaf 8 augustus 1955.

2,-
2,1875
2,375

2,50
2,80
3,20
3,50

2,1875
2,1875
2,1875

3,20
3,50





BIJLAGE 4

OFFICIELEWISSEL.KOERSEN PER 31 DECEMBER 1955
vastgesteld door de Nationale Bank yan België

krachtens besluit n' 6 der op 1 mei 1944 in raad vergaderde Ministers
« Belgisch Staatsblad » yan 5 september 1944, n' 22

(B elgische franken)

CONTRACTUELE TRANSFERS
DEVIEZEN OF GEMIDDELDE

I
KOERS Aankoopkoers Verkoopkoers

I

100 Congolese frank - 100,- 100,-

"--------- ._._---_. __ .-

100 Luxemburgse frank - 100,- 100,-

---~----------_ ..-

100 Tsjechoslowaakse kroon 694,44225 692,50 696,50

-~-----------l

100 Oostenrijkse schilling 192,30769 191,72 192,90





BIJLAGE 4bis

OFFICIELE WISSEL.KOERSEN
vastgesteld door de in verrekeningskamer te Brussel vergaderde bankiers

Gemiddelden der dagelijkse noteringen
(B elqieche franken)

1 1 1 1 I 1 100 1 1
1 1 1 1 100 1 $

1955 Zwit. U.S. Franse Canad. I Pond Nederl. Deut. Zweedse Deense Noorse Ital. B.L.E.U.

frank dollar frank dollar Sterling Escudo gulden Mark kroon kroon kroon Lires Argent.
1

akk.

Januari
174,05113,18

I I
Hoogste 11,39 50,15 14,29 51,94 139,46 11,87 9,61 7,20 6,97 I
Laagste 11,37 50,00 14,27 51,69 139,24 174,00 13,16 Il,84 9,59 7,19

I

6,96
Gemiddelde 11,38 50,10 14,28 51,87 139,35 174,03 13,17 11,86 9,60 7,19 6,96

Februari I

Hoogste 11,38 50,24 14,29 51,72 139,45 174,05 13,16 11,85 9,60 7,20 6,97
Laagste 11,37 50,11 14,27 50,80 139,24 174,01 13,13 11,82 9,59 7,19 6,95
Gemiddelde 11,37 50,16 14,28 51,37 139,30 174,04 13,15 11,84 9,60 7,19 6,96

Maart I
51,39 1140,02

1
174,05Hoogste 11,40 50,40 14,32 13,16 11,87 9,63 7,22 7,00 50,05

Laagste 11,37 50,20 14,28 50,69 139,481 174,02 13,13 11,82 9,59 7,19 6,97 49,85
Gemiddelde 11,38 50,36 14,29 51,18 139,66 174,04 13,14 11,84 9,60 7,20 6,98 49,99

April
111,91Hoogste 11,42 50,40 14,32 51,271 140,32 174,05 13,17 9,66 7,23 7,01 49,88

Laagste 11,39 50,12 14,22 50,76 139,93 174,04 13,14 11,87 9,62 7,21 6,99 49,84
Gemiddelde Il,40 50,26 14,26 50,98 140,051174,05 13,15 11,88 9,63 7,22 7,00 49,86

Mei
Hoogste 11,44 50,38 14,30 51,23 . 140,05 174,05 13,18 11,92 9,66 7,22 7,00 49,85
Laagste 11,40 50,11 14,28 50,74 1139,81 174,04 13,15 11,90 9,62 7,20 6,99 49,70
Gemiddelde 11,42 50,26 14,29 50,96 I 139.06 174,04 13,17 11,91 9,64 7,21 6,99 49,80

Juni
Hoogste 11,48 50,40 14,35 51,27 140,00 174,05 13,18 11,97 9,70 7,23 7,00 50,04
Laagste 11,43 50,18 14,29 50,96 139,83 174,03 13,15 11,92 9,66 7,21 6,99 49,89
Gemiddelde 11,45 50,32 14,31 51,11 139,92 174,05 13,16 11,94 9,68

I
7,21 6,99 49,96

Juli
Hoogste 11,49 50,40 14,35 51,22 139,83 174,05 13,16 11,97 9,69 7,23 6,99 49,90
Laagste 11,44 50,24 14,30 50,99 139,11 174,01 13,12 11,90 9,67 7,20 6,95 49,20
Gemiddelde 11,47 50,33 14,33 51,11 139,59 174,03 13,13 11,94 9,68 7,22 6,98 49,74

Augustus
Hoogste 11,44 50,39 14,31 51,25 139,25 174,05 13,15 11,90 9,68 7,20 6,96 8,01 49,05
Laagste 11,43 50,26 14,28 51,00 138,96 174,01 13,09 11,88 9,66 7,19 6,95 7,99 48,50
Gemiddelde 11,44 50,31 14,29 51,08 139,07 174,02 13,11 11,89 9,67 7,19 6,96 8,00 48,69

September
Hoogste 11,44 50,36 14,29 51,13 139,28 174,06 13,16 11,91 9,66 7,21 6,97 8,00 48,80
Laagste 11,41 50,25 14,24 50,79 138,95 174,02 13,12 11,88 9,65 7,19 6,95

I

7,98 48,45
Gemiddelde 11,43 50,31 14,27 50,94 139,10 174,04 13,14 11,90 9,66 7,19 6,96 7,99 48,63

Oktober
Hoogste 11,43 50,33 14,24 50,80 139,58 174,05 13,16 11,90 9,67 7,22 6,98 7,99 48,84
Laagste 11,41 50,15 14,18 50,24 139,27 174,03 13,13 11,88 9,64 7,20 6,96 7,94 48,35
Gemiddelde Il,42 50,22 14,19 50,48 139,40 174,04 13,14 11,89 9,66 7,21 6,97 7,95 48,58

November
Hoogste 11,41 50,18 14,27 50,26 139,88 174,08 13,16 Il,90 9,64 7,23 6,99 7,95 48,61
Laagste 11,40 50,02 14,18 50,00 139,40 174,04 13,12 11,88 9,62 7,22 6,97 7,94 48,41
Gemiddelde 11,41 50,10 14,22 50,12 139,67 174,05 13,14 11,89 9,63 7,23 6,98 7,94 48,51

December
Hoogste 11,41 50,05 14,25 50,10 139,89 174,09 13,16 11,92 9,63 7,23 6,99 7,97 49,58
Laagste 11,41 49,96 14,19 49,90 139,62 174,04 13,14 11,89 9,61 7,22 6,98 7,94 48,61
Gemiddelde 11,41 50,03 14,22 50,05 139,77 174,05 13,15 11,91 9,63 7,23 6,98 7,95 49,19

Het jaar
Hoogste 11,49 50,40 14,35 51,94 140,32 174,09 13,18 11,97 9,70 7,23 7,01 8,01 50,05
Laagste 11,37 49,96 14,18 49,90 138,95 174,00 13,09 11,82 9,59 7,19 6,95 7,94 48,35
Gemiddelde 11,41 50,23 14,27 50,94 139,56 174.04 13,15 11,89 9,64 7,21 6,98 7,97 49,29
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