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In de loop van het jaar 1957 kende de economische bedrijvigheid
van de Verenigde Staten een teruggang waarvan een geleidelijke uit-
breiding werd gevreesd.

In 1958 daalde inderdaadde waarde van de wereldhandel. De
grondstoffennoteringen bleven gemiddeld op een laag peil; de vracht-
prijzen herstelden zich weinig of niet; de uitvoerprijzen voor ver-
scheidene industriële produkten liepen terug:

Gedurende het tweede halfjaar verbeterde nochtans de econo-
mische toestand in de Verenigde Staten : de daling van de particuliere
investeringsuitgaven kwam tot staan, het verbruik nam weer toe en de
inkrimping van de voorraden vertraagde. De openbare uitgaven
werden aanzienlijk verhoogd. Weliswaar blijft een deel van het
produktievermogen in dat land nog steeds ongebruikt en de werk-
loosheid is er nog zeer omvangrijk. Er vertoonden zich echter weer
inflatore spanningen; ze kwamen o.m. tot uiting in eenzeer krachtige
stijging van de aandelennoteringen en veroorzaakten een verhoging
van de rentestand.

De Belgische nijverheid ondervond vanaf 1957 de weerslag van
de neergaande conjunctuur. De bestellingen uit het buitenland werden
door een reeks ongunstige factoren beïnvloed: in de eerste plaats de
restrictieve economische politiek in sommige 1anden en, bijkomstig,
de Amerikaanse recessie, die gepaard ging met een vermindering van
de uitvoer naar de Verenigde Staten en Canada op het einde van 1957
en in het begin van 1958, alsook de scherpe daling van de inkomens
der producenten van non-ferro metalen, inzonderheid Kongo. Daarna
hadden de Belgische uitvoerders te kampen met dealgemene verzwak-
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king van de industriële investeringen, de verdere verslechtering van de
toestand in de landen welke door de daling van de grondstoffen werden
getroffen en de gevolgen van de verscherpte prijsconcurrentie op
engere markten. Hieruit volgde een teruggang van de algemene
industriële bedrijvigheid. Nieuwe sectoren begonnen in nood te ver-
keren. Het gaat hier om industrieën die door een duurzame vermin-
dering van de vraag worden getroffen of met een scherpere mededin-
ging op de binnen- en buitenlandse markten hebben af te rekenen.
Moeilijkheden rezen eveneens op in de landbouw, waarvan de binnen-
landse markt, zoals in een groot aantal landen, vaak door overheids-
maatregelen inzake prijzen of invoer wordt beschut. Over het geheel
steeg de werkloosheid doorheen de seizoenbewegingen. De werkge-
legenheid kromp in en het totaal aantal gepresteerde arbeidsuren
verminderde meer dan in evenredige verhouding.

Het economische getij vertoonde noch een evenwijdige, noch een
gelijldijdige ontwikkeling in de andere Europese landen.

De binnenlandse vraag verzwakte betrekkelijk vroeg in Nederland,
dat in 1957 eenpolitiek van bestedingsbeperking had ingevoerd, doch
het bedrijfsleven werd niet ernstig, noch lang getroffen. Het algemene
peil van de industriële produktie daalde enigszins in Groot-Brittannië.
In Frankrijk en in Duitsland bleef de groeibeweging van de econo-
mische bedrijvigheid voortduren tot het einde van het jaar.

Naast onbetwistbare verschillen vertoonde de ontwikkeling in de
Europese landen nochtans een opvallende overeenstemming : in elk
land sloot het betalingsverkeer met een gunstiger saldo. Hetzij dat de
balans van de lopende transacties verbeterde, hetzij dat het particuliere
kapitaalverkeer van richting veranderde, hetzij dat openbare leningen
in het buitenland konden worden geplaatst, de deviezenreserves van
de meeste landen van West-Europa namen in omvang toe. Hun
gezamenlijke aangroei vertegenwoordigt het grootste deel van de $ 2,1
miljard goud die in de eerste tien maanden van 1958 uit de Verenigde
Staten wegvloeiden.
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Dank zij dit herstel der Europese balansen, vooral tegenover het
dollargebied, werd het mogelijk het kredietbeleid aan te passen : de
rentetarieven werden over het algemeen verlaagd, de beperkingen
verzacht en bij het einde van het jaar konden het Verenigd-Koninkrijk,
Frankrijk, Duitsland, Italië en de Beneluxlanden, weldra gevolgd door
de meeste andere lidstaten van de Europese Organisatie voor Econo-
mische Sumenwerking, in gemeen overleg hun deviezenregime zelfs
ingrijpend hervormen : de niet-ingezetenen mogen voortaan de saldi
uit de lopende transacties in dollars omzetten.

Frankrijk trof bovendien bijzondere maatregelen, waaronder een
sanering van de begroting, een ruime vrijmaking van het handelsver-
keer en een monetaire aanpassing, om tot de gemeenschappelijke
markt te kunnen toetreden op de overeengekomen datum en zonder
een beroep te doen op afwijkende bedingen.

De invoering van het nieuwe deviezenregime en de vervanging
van de Europese Betalingsunie door het Europese Monetaire Akkoord
zijn ongetwijfeld een belangrijke stap naar het stelsel van de volledige
inwisselbaarheid en een klaarblijkelijke vooruitgang op de weg naar
de vrijmaking van de internationale handel.

België, waarvan het deviezenregime reeds een feitelijke conver-
tihiliteit benaderde, heeft zich vanzelfsprekend bij die beweging
aangesloten.

** *

Wegens de gelijktijdige daling van het volume en de prijzen van
de invoer, vertoonde de handelsbalans een merkbare verbetering ten
opzichte van 1957. Terzelfder tijd nam het overschot op het diensten-
verkeer met het buitenland nog toe, vooral dank zij een vermeerdering
van de ontvangsten in verband met de Wereldtentoonstelling te
Brussel. Het totale overschot op de lopende transacties groeide dan
ook aanzienlijk aan. De betalingsbalans sloot met een belangrijke
aanwas van de buiten1andse reserves; die van de Bank vermeerderden
met fr. 17 miljard.
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Op te merken valt dat deze reserves gedeeltelijk voortkomen van
een toeneming van de buitenlandse schuld van de overheid; gedeel-
telijk vertegenwoordigen zij eveneens de tegenwaarde van de voor-
raadintering in de Belgische economie; hun stijging zou dan ook slechts
van tijdelijke aard kunnen zijn.

Op het ogenblik zelf veroorzaakten die netto deviezenontvangsten
nochtans, als tegenpost, een aanzienlijke geldschepping in Belgische
franken; tegelijkertijd gaf de afneming van de industriële bedrijvigheid
aanleiding tot terugbetalingen van bankkredieten.

In die omstandigheden streefde de Bank ernaar de voorwaarden
van de kredietverlening aan de particuliere sector voortdurend te ver-
beteren : de looptijd van de uitvoerwissels die tot het visum zijn toe-
gelaten werd verlengd, evenals de toegestane termijnen voor de bin-
nenlandse handelswissels; de kredieten op warrants werden uitgebreid
en de rentetarieven geleidelijk verlaagd.

Nochtans bleef de overheidssector de voornaamste kredietaanvra-
gel' om het ongedekte begrotingssaldo te financieren en de voor-
naamste begunstigde van de omvangrijke liquiditeiten die ten gevolge
van de economische recessie vrij kwamen.

Dit ongedekte saldo werd niet alleen veroorzaakt door de con-
juncturele daling van de gewone ontvangsten, doch ook en vooral door
de verdere stijging van de uitgaven. De anticyclische invloed zou
gelijkaardig geweest zijn, maar de staatsfinanciën zouden onbetwist-
baar een gezondere toestand hebben gekend, indien dit saldo had
kunnen gefinancierd worden met reserves aangelegd tijdens de
opgaande conjunctuur.

Op het, hopelijk nabije, tijdstip waarop de economie een nieuwe
bloeiperiode zal ingaan, ware het wenselijk dat de ervaring opgedaan
gedurende de jongste conjunctuurcyclus niet worde verwaarloosd.

Bij gebrek aaneen beschikbare conjunctuurreserve, zag de Staat
zich ertoe genoodzaakt de marktliquiditeiten aan te spreken naarmate
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zij aangroeiden. Weliswaar heeft hij aldus spaarmiddelen aangetrok-
ken waarvoor het publiek of de institutionele beleggers een belegging
zochten; aan zijn bestendige tussenkomst op de markt zijn nochtans
twee nadelen verbonden : ZIJ veroorzaakte een, aanmerkelijke
stijging van de schuld op korte en zeer korte termijn en zij is van.dien
aard dat zij de daling van de rentestand remt.

** *

De openbare schuld op korte termijn steeg naar verhouding ster-
ker dan de totale schuld; bij het einde van 1957 bedroegen de uit-
staande certificaten op zeer korte termijn fr. 1,5 miljard; zij bereikten
fr. 5,5 miljard één jaar later. Tevens vermeerderde het uitstaande
bedrag der bij aanbesteding uitgegeven schatkistcertificaten van
fr. 0,6 miljard bij het begin van het jaar tot fr. 5,2 miljard einde
december.

De risico's van deze schuldaangroei zijn duidelijk in geval van een
herleving van de economische bedrijvigheid. In de mate waarin
het publiek de terugbetaling zou vragen van de tijdelijk inactieve spaar-
rniddelen die het aan de banken en de andere financiële instellingen
toevertrouwde, zouden deze op hun beurt de schatkistcertificaten in
hun bezit ter incassering moeten aanbieden.

** *

In een tijd van economische recessie moet het streven van de
monetaire overheid vanzelfsprekend op een verlaging van de rente-
tarieven gericht zijn.

Het Rentenfonds heeft inderdaad het geleidelijke herstel van de
noteringen op de markt der overheidsfondsen aangemoedigd. Ook de
daling van de geldrente op korte termijn werd in de hand gewerkt.
De aanbestedingen van schatkistcertificaten geschiedden bij het begin
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van het jaar tegen 5,39 pct voor het papier met één jaar looptijd; in
december was de rente ervan tot 3,92 pct. gedaald. Dit was eveneens
het geval met de rentevoet voor het daggeld : van 2,25 pct. in decem-
ber 1957 was hij tot 1,10 pct. één jaarlater teruggelopen; de certifi-
eaten op zeerkorte termijn vertoonden een gelijklopende verminde-
l'mg.

Die aanpassmg van de rentestructuur werd bevorderd door de
wijzigingen welke de Bank aan haar eigen tarieven aanbracht. Deze
laatste werden vijfmaal verlaagd, in de ganse mate waarin de ont-
wikkeling van de rentestand in het buitenland het toeliet en rekening
gehouden met het feit dat de discontovoet van de Bank sedert novem-
ber 1957 meer direct de rentetarieven van de banken en die van de
schatkistcertificaten op korte termijn beïnvloedt.

Nochtans staat het vast dat de rentestructuur nog scherper zou
gedaald zijn indien de Schatkist niet zo dringend en doorlopend de
geld- en kapitaalmarkten had aangesproken.

** *

De geleidelijke totstandkoming van de gemeenschappelijke markt
en morgen wellicht van de vrijhandelszone, samen met een verruiming
van de transferabiliteit der valuta's, waardoor het land in een ruimer
geheel wordt opgenomen, biedt betere vooruitzichten voor de goede
werking van zijn economie.

We kunnen ons slechts verheugen over die vooruitgang naar een
aanzienlijk verruimde markteconomie. Maar ligt die ontwikkeling vol-
komen in de lijn van de doeleinden die ons land sedert jaren nastreeft,
toch dient bijzondere aandacht gevestigd op de binnenlandse disci-
pline die hiermee moet gepaard gaan.

Op korte termijn stelt die integratie economische-structuur-
problemen waaraan een oplossing zal moeten gegeven worden.
Deze laatste wordt blijkbaar minder bepaald door opportunistische
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maatregelen tot aanwakkering van de binnenlandse vraag, dan door
een grondige rationalisatie.

Gewis zijn autonome inspanningen die de binnenlandse beste-
dingen beïnvloeden nuttig om de teruggang van de economische
bedrijvigheid te bestrijden. Doch in een open economie met kleine
afmetingen, zou de gezamenlijke activiteit in gevaar worden gebracht,
indien de uitvoerindustrieën een marginale positie op de wereldmark-
ten zouden gaan innemen.

Nieuwemogelijkheden op het gebied van de expanSIe en de
vooruitgang liggen ongetwijfeld in het verschiet, doch alleen de verste-
viging van ons concurrentievermogen zal het mogelijk maken ze te
benutten. Die versteviging is dus meer dan ooit een gebiedende eis
van onze economische politiek.

De politiek die onontbeerlijk is voor het behoud van een hoge
bedrijvigheid en werkgelegenheid buiten dewelke geen werkelijke
economische en sociale vooruitgang denkbaar is, veronderstelt de aan-
wezigheid van een reeks voorwaarden.

In het bijzonder dient een evenwicht in stand gehouden tussen,
enerzijds, de verbruiksuitgaven van de overheid en de particulieren
en, anderzijds, de investeringsuitgaven, opdat de bedrijven, in een
klimaat van economische groei, in zulke voorwaarden zouden worden
geplaatst dat zij voortdurend hun produktie kunnen opvoeren en
tevens hun kostprijzen verlagen.

Hoewel de middelen tot verhoging van de produktiviteit hoofd-
zakelijk worden bepaalddoor de eigen techniek van elke sector, door
de bedrijfsorganisatie, door de sociale verhoudingen in de nijverheid
en door de aanwending van doelmatige rationalisatiemethodes, ligt de
eerste voorwaarde voor die verhoging van de produktiviteit steeds in
de mogelijkheid op een toereikende schaal te investeren en zulks tegen
rentekosten die voor het verwachte rendement van die nieuwe inves-
teringen draagbaar zijn.

-13 -



Sedert de ommekeer. in de conjunctuurontwikkeling was de
politiek van de Bank, op haar eigen gebied en in het kader van het
economische beleid van de overheid, in de eerste plaats gericht op het
behoud van de stabiliteit van de munt, op het versoepelen van de
kredietverlening en op de handhaving van de dalende tendens van de
rentestand, om zodoende het beroep op het krediet van de particuliere
sector te vergemakkelijken en vooral zijn investeringen te bevorderen.
Deze laatste zijn niet alleen geboden in een periode van economische
teruggang om de bedrijvigheid te steunen, doch ook op lange termijn
om het concurrentievermogen van het land te verstevigen.

Het welslagen van die politiek is echter in ruime mate afhankelijk
van de overheid, zowelomwille van de omvang van haar beroep op
de kapitaalmarkt als wegens de rentevoet die zij er doet gelden wan-
neer zij haar uitgiften op de grens van de mogelijkheden houdt.
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GELD- EN FINANCIEWEZEN

1. Geldhoeveelheid en quasi-monetaire Iiquiditeiten bij de banken en de
spaarkassen.

De geldhoeveel-
heid en de quasi-mone-
taire liquiditeiten bij de
banken en de spaar-
kassen vermeerderden
tussen september 1957
en september 1958
gezamenlijk met
fr. 22,1 miljard, tegen
fr. 4,3 miljard over de
vorige twaalf maanden.

De
taire

quasl-mone-
liquidi teiten

namen sterker toe dan
de geldhoeveelheid. De
verhouding tussen het

Geldhoeveelheid en quasi-monetaire liquiditeiten
bij de banken en de spaarkassen

(In miljarden franken)

I

Geldhoeveelheid I Quasi- '

I
monetaire

Einde maand Chartaal Giraal I li quidi- Totaal

I
geld geld teiten
(1) (2) (4) (3) (4)
00

I

I

___ '0

1955 December ......... 110,7 82,0 104,5 297,2
1956 December ......... 114,4 84,5 111,4 310,3
1957 December ......... 115,5 82,9 119,1 317,5

1956 September ......... 112,8 83,2 108,7 304,7
1957 September ......... 114,4 80,0 114,6 309,0
1958 September ... (5) 118,0 84,0 129,1 331,1

(1) Biljetten vau de Nationale Bank van België, munten en muntpapier,
na aftrek der bedragen aangehouden door de onder (2) vernoemde geldschep-
pende instellingen.

(2) Tegoeden van ingezetenen in direct opeisbare rekeningen, in Belgische
franken, bij de banken, het Bestuur der Postchecks, de Nationale Bank van
België, de Nationale Kas voor Beroepskrediet en het Gemeentekrediet van
België, excl. de bedragen door die instellingen zelf aangehouden.

(3) Creditrekeningen van de Schatkist bij de National. Bank van België;
bcnkdepositc's in deviezen van ingezetenen; bankdeposito's op termijn, in
Belgische franken, van _ingezetenen; inlagen op spaarboekjes en deposito's
in rekeningen-courant bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas; spaar- en depo-
siterekeningen bij de particuliere spaarkassen; obligaties en kasbons van de
banken en van de particuliere spaarkassen.

(4) De tegoeden van de Luxemburgse en Kongolese ingezetenen kunnen, over
het algemeen, niet worden afgezonderd van dle der Belgische ingezetenen en ze
zijn dan ook grotendeels in de cijfers van die kolommen begrepen.

(5) De rekeningen op meer dan één maand van de financiële maatschap-
pijen bij 'de banken die, voor de andere maanden welke in de tabel
voorkomen, onder het girale geld zijn begrepen, konden voor de maand
september 1958 naar de quasi-monetaire liquiditeiben overgebracht worden.girale geld en het char-

tale geld steeg enigs-
zms, in tegenstelling met de voorafgaande ontwikkeling.
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a) Chartaal geld.

De omloop van de biljetten en van de teken- en pasmunten ver-
meerderde tussen november 1957 en november 1958 met fr. 4,2 mil-
jard, tegen fr. 1 miljard over de vorige twaalf maanden,

Het totaalbedrag van de biljetten en munten van de Schatkist
onderging weinig of geen verandering, doch de biljettenomloop

nam nog enigszins uit-
breiding.Chartaal geld

(In miljarden franken)
De uitgiften van

biljetten der Bank
weerspiegelden de ge-
wone seizoenbewegin-
gen inkrimping m
januari bij de afwikke-
ling van de eindejaars-
vervaldag en mede
onder invloed van de
emissie van een staats-
lening, daarna vermeer-
dering in de volgende
maanden tot een top-
cijfer van fr. 117,4 mil-
jard in juli, vervolgens
een terugvloeiing en

ten slotte, bij het einde van het jaar, opnieuween stijging waardoor de
omloop met fr. 4,7 miljard die van december 1957 te boven gmg.

Biljellen I Munten I
Einde maand van de en Tola.1

N.B.B. I muntpapier I (2)
(1)

1955 December ............... 107,6 4,9 110,7

1956 November ............ 110,0 4,7 112,9
December ............... 111,5 4,7 114,4

1957 November ............ 111,0 4,7 113,9
December ............... 112,7 4,7 115,5

1958 Januari ............... 110,2 4,7 113,1
Februari ............... 111,0 4,7 I 113,9
Maart .................. 111,7 4,7 114,5
April ..................... 113,1 4,7 115,9
Mei ..................... 114,2 4,7 116,9
Juni ..................... 115,3 4,8 118,2
Juli ..................... 117,4 4,8 120,2
Augustus ............... 116,4 4,8 119,3
September ........... 115,2 4,8 118,0
Oktober ............... 115,8 4,8 118,8
November ............ 115,2 4,8 118,1
December ............... 117,4 4,8

(1) Na aftrek van de bedragen door de Nationale Bunk van België
aangehouden.

(2) Na aftrek vun de bedragen door de geldscheppende instellingen een-
gehouden.

b) Giraal geld.

De direct en op ten hoogste één maand opeisbare deposito's bij
de Nationale Bank, de banken, de parastatale instellingen en het
Bestuur der Postcheks stegen gezamenlijk met fr. 7,3 miljard tussen
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november 1957 en november 1958 C), terwijl zij tijdens de vooraf-
gaande twaalf maanden met fr. 2,4 miljard waren ingekrompen.

De direct en op ten hoogste één maand opeisbare creditsaldi van
bedrijven en particulieren bij de banken en de parastatale instellingen,
die het grootste deel van het girale geld vertegenwoordigen, vermeer-
derden met fr. 5,1 miljard in de beschouwde periode. De toeneming

Giraal geld
(In miljarden franken)

In handen 'van de bedrijven en particulieren (1)

I
--

In honden Direct

van de
opeisbare

Rekeningen- deposito's
Einde maand Schatkist Tegoeden en op Totaalcourant ten hoogsteen de op post- Totaalbij de één maandlagere

N.B.B.
rekening bij de

overheid banken en
parastatale
instellingen

I

1955 December ......... 7,9 0,6 21,0 52,5 74,1 82,0

1956 November ......... 5,7 0,3 21,6 54,2 76,1 81,8
December ........ 6,4 0,6 21,9 55,6 78,1 84,5

1957 November ......... 5,4 0,5 21,8 51,7 74,0 79,4
December ........ 6,4 0,9 22,4 53,2 76,5 82,9

1958 Januari ............ 5,6 0,5 23,0 50,0 73,5 79,1
Februari ........ 5,2 0,4 22,9 50,7 74,0 79,2
Maart ............... 6,4 0,4 22,2 53,5 76,1 82,5
April ............... 6,7 0,5 23,7 54,1 78,3 85,0
Mei .................. 6,7 0,4 23,1 56,3 79,8 86,5
Juni ............... 7,6 0,4 23,2 56,8 80,4 88,0
Juli .................. 6,3 0,4 24,1 55,7 80,2 86,5
Augustus ... (2) 7,6 0,4 23,2 55,0 78,6 86,2
September ... (2) 8,1 0,3 22,4 53,2 75,9 84,0
Oktober ...... (2) 6,2 0,3 22,8 54,7 77,8 84,0
November ... (2) 6,3 0,6 23,0 56,8 80,4 86,7

(1) Excl. de geldscheppende instellingen, doch mei. parastatale Instellingen.
(2) De bankrekeningen op' meer dan één maand van de financiële maatschappijen die, tot in juli 1958, in de direct opeis-

ôere deposito's en in de deposito's op ten hoogste één maand bij de banken waren opgenomen, konden vanaf augustus 1958
uitgeschakeld worden.

geschiedde snel III de maanden maart en mer; zij werd ongedaan ge-
maakt in september ten gevolge van de inschrijvingen op de 5 pct.-
staatslening met 10 jaar looptijd, waarna zij in oktober en november
duidelijk hernam.

(1) De uitbreiding in de loop van die periode was in werkelijkheid iets groter; inderdaad, konden de
termijnrekeningen van de financiële maatschappijen bij de banken, die in november 1957 begrepen
waren in de direct en op ten hoogste één maand opeisbare deposito's, naderhand, dank zij een verbe-
tering van het statistische materiaal, worden uitgeschakeld, zodat zij in november 1958 niet meer bij
het girale geld waren geteld.

-17 -



De tegoeden van bedrijven en particulieren in postrekening ver-
meerderden met fr. 1,2 miljard tussen .novemher 1957 en november
1958. Zij bereikten hun maximum voor die periode in juli met
fr. 24,1 miljard.

De deposito's van de Schatkist en van de lagere overheid bij de
geldscheppende instellingen stegen met fr; 0,9 miljard tussen novem-
ber 1957 en november 1958.

Onder invloed van de conjunctuurteruggang werden minder
transacties met bankdeposito's vereffend dan vorig jaar. De omloop-
snelheid van die deposito's gaf een teruggang te zien, die wijst op een
vermeerdering van de inactieve kasvoorraden.

Giraal geld
Omloopsnelheid en totaalcijfers der uitgevoerde betalingen (1)

Omloopsnelheid der Totaalcijfers van de betalingen
uitgevoerd door middel van

Maandgemiddelden
direct tegoeden direct I tegoeden

Iper typemaand van 25 dagen opeisbare in Totaal
opeisbare in bsakdeposlto's postrekening

bankdeposito's postrekening (in miljarden franken)

1956 ........................... 2,00 3,02 85,5 70,6 156,1
1957 ........................... 2,13 3,25 92,0 76,6 168,6

1956 (eerste11 maanden) 1,98 3,00 84,1 70,3 154,4
1957 (eerste11 maanden) 2,11 3,23 91,2 76,2 167,4
1958 (eerste11 maanden) 2,05 3,25 87,9 80,3 168,2

"
,. ,.

(1) De totaalcijfers der UItgevoerde betalmgen ZIJn benaderingacijfers voor het totaal der debetsaldi, nn uitschakeling
van zekere dubbeltellingen waar het gaat om de tegoeden bij het Bestuur der Postchecks; wat de direct opeisbare bank-
deposito's betreft, strekt de telling zich niet uit tot alle banken. De omloopsnelheid is berekend door de verhouding te
maken tussen het aldus verkregen totaal der debetsaldi voor een periode en het gemiddelde tegoed voor dezelfde periode.

Verschillend was de ontwikkeling bij de tegoeden in postrekening,
die minder conjunctuurgevoelig zijn. Van 1957 tot 1958 stegen de
betalingen door middel van die tegoeden en de omloopsnelheid
ervan nam enigszins toe.

c) Quasi-monetaire liquiditeiten bij de banken en de spaarkassen.

Tussen september 1957 en september 1958 groeiden de quasI-
monetaire liquiditeiten bij de banken en de spaarkassen aan met
fr. 14,5 miljard, tegen fr. 5,9 miljard in de vorige twaalf maanden.
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De creditrekeningen van de Schatkist bij de Bank vermeerderden
met fr. 0,5 miljard van september 1957 tot september 1958. De
stijging betrof de rekening waarop de opbrengst gestort wordt van
de buitengewone conjunctuurbelasting die bij de wet van 12 maart
1957 werd ingevoerd.

Quasi-monetaire liquiditeiten bij de banken en de spaarkassen
(In miljarden franken)

Banken (2) AlgemeneNationale Pertf-
Bank -Deposito'e Spaar-

culiere
Einde maand

in Belgische franken en
van Deposito's Obligatie. Lijfrente- spaar- Totaal

België in deviezen op meer I op en kasbons ka. kassen
(1) dan bank-

(3) (4)
80 dagen boekjes

1955 December ...... 0,1 2,4 11,4 12,0 3,8 58,7 16,1 104,5

1956 December ...... - 3,2 9,8 12,5 4,3 63,1 18,5 111,4

1957 December ...... 0,3 3,2 11,0 12,3 4,9 66,8 20,6 119,1

1956 September ... - 2,6 11,1 12,5 4,2 60,3 18,0 108,7

1957 September ... - 3,9 9,5 12,6 4,5 64,0 20,1 114,6

1958 September (5) 0,5 2,6 14,4 12,5 6,3 69,9 22,9 129,1

(1) Creditrekeningen van de Schatkist.
(2) Tegoeden van Belgische, Luxemburgse en Kongolese ingezetenen.
(3) Inlagen op spaarboekjes en deposito's in rekeningen-courant.
(4) Spaar- en depoaitorekeniugen , en obligaties en kasbons.
(5) De termijnrekeningen van de financiële maatschappijen bij de banken konden voor de maand september 1958 opge-

nomen worden in de deposito's op meer dan 80 dagen van deze banken, wat niet het geval was met de andere maanden die
in de tabel voorkomen,

Bij de banken daalden de deviezendeposito's met fr. 0,7 miljard
III het laatste kwartaal van 1957 en met fr. 0,6 miljard in de eerste
negen maanden van 1958; sedert december 1957 wordt geen rente
meer uitgekeerd op de commerciële deviezenrekeningen. Daarentegen
namen de deposito's in Belgische franken op meer dan één maand
met fr. 1,5 miljard toe in hot laatste kwartaal van 1957 en met fr. 3,4
miljard in de eerste negen maanden van 1958; die aangroei C) werd
bevorderd door de verhoging van de rentevoeten welke de banken,
sedert de hervorming van de geldmarkt in november 1957, uitkeren.
De deposito's op boekjes bleven praktisch ongewijzigd. Ten slotte

(1) In 1958 is een deel van de stijging toe te schrijven' aan een verbetering van. het statistische
materiaal; immers, de termijnrekeningen van de financiële maatschappijen bij de banken konden voor
september 1958 begrepen worden in de deposito's op meer dan één maand, terwijl zij voordien. bij het
girale geld waren geteld.
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vermeerderden de uitstaande obligaties en kasbons in een snel tempo,
onder invloed van de verruiming van de kapitaalmarkt, en wel van
fr. 4,5 miljard in september 1957 tot fr. 6,3 miljard één jaar later.

De aangroei van de quasi-monetaire liquiditeiten op deposito-
boekjes en in rekeningen-courant bij de Algemene Spaar- en Lijfrente-
kas beliep, van september 1957 tot september 1958, fr. 5,9 miljard,
tegen fr. 3,7 miljard in de voorafgaande twaalf maanden. Die snellere
toeneming deed zich voor niettegenstaande de inschrijvingen op over-
heidsleningen in de beschouwde periode een groter deel der
besparingen aantrokken dan in de vorige periode.

Onder de verschillende deposito's en rekeningen bij de Algemene
Spaar- en Lijfrentekas zijn de deposito's op spaarboekjes van particu-
lieren van de grootste betekenis. In 1958 vermeerderde het maandge-
middelde van de inleggingen op die boekjes met fr. 0,2 miljard
ten opzichte van 1957. Daar de terugbetalingen ongeveer van

dezelfde omvang waren
Algemene Spaar- en Lijfrentekas

Inlagen op particuliere spaarboekjes (1)
(In miljarden franken)

Periode I Inleggingen I Terug·

I
Saldibetalingen

1956 Maandgemiddelde ... 1,2 1,0
I

+ 0,2
1957 Maandgemiddelde ... 1,4 1,2

I
+ 0,2

1958 Maandgemiddelde ... 1,6 1,2 + 0,4
1958 Januari ............... 1,9 1,2 + 0,7

Februari ............... 1,4 1,1 + 0,3
Maart .................. 1,4 1,3 + 0,1
April ..................... 1,4 1,2 + 0,2
Mei ..................... 1,5 1,3 + 0,2
Juni ..................... 1,5 1,2 + 0,3
Juli ..................... 1,8 1,2 + 0,6
Augustus ............... 1,5 1,1 + 0,4
September ....... .. 1,5 1,2 + 0,3
Oktober ............... 1,7 1,1 + 0,6
November ............ 1,5 1,0 + 0,5
December ............... 1,8 1,4 -I- 0,4

..(1) Van juli 1958 af, voorlopige cijfers.

als vorig jaar, bedroeg
het maandgemiddelde
van de nettotoeneming
der spaardeposito 's
fr. 0,4 miljard, tegen
fr. 0,2 miljard in 1957.

De grens van de
spaardeposito' s van
particulieren, waarop
een rente van 3 pct.
wordt uitgekeerd, werd
sedert 1 januari 1958
van fr. 200.000 op
fr. 250.000 gebracht.

Dit percentage wordt met 0,3 pct. vermeerderd voor de sommen die
van 1 januari tot 31 december blijven ingeschreven. De rente uitge-
keerd boven de fr. 250.000 is op 2 pct. vastgesteld.
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De spaar- en depositorekeningen en het uitstaande bedrag
obligaties en kasbons der particuliere spaarkassen stegen met fr. 2,8
miljard tussen september 1957 en septemher 1958.

2. Tegenposten yan de geldhoeveelheld en yan de quasi-monetaire Iiquidi-
teiten .bij de banken en de spaarkassen.

De vermeerdering met fr. 13,6 miljard van de geldhoeveelheid en
van de quasi-monetaire liquiditeiten bij de banken en de spaarkassen
in de eerste drie kwartalen van 1958, vond haar voornaamste tegenpost
in een overschot van de transacties met het buitenland ten belope van
fr. 12,3 miljard. Het saldo van de verrichtingen met de overheid was

Tegenposten van de geldhoeveelheid en van de quasi-monetaire liquiditeiten
bij de banken en de spaarkassen
(Schommelingen in miljarden franken)

I Geldhoeveelheid
Tegenposten : Verrichtingen met

Periode en quasi-

I I
particuliere

I
I monetaire buitenland overheid dlversenliquiditeiten sector

1956 ........................... + 13,1 + 2,8 - 0,2 + 12,0 - 1,5
1957 ........................... + 7,2 + 1,4 - 2,2 + 9,1 - 1,1
1958 16 kwartaal ............ + 3,0 + 3,8 + 1,3 - 1,8 - 0,3

2" » ............ + 10,7 + 5,6 + 4,1 + 0,6 + 0,4
3e » ....... (,,) - 0,1 + 2,9 - 0,2 - 2,5 - 0,3
eerste 3 kwartalen (,,) + 13,6 + 12,3 + 5,2 - 3,7 - 0,2

..
(v) Voorlop1gecijfers.

eveneens positief ten belope van fr. 5,2 miljard, terwijl de transacties
met de particuliere sector een inkrimping met fr. 3,7 miljard veroor-
zaaiden.

a) Verrichtingen met het butténlanë.

Zoals zij in de tegenposten van de geldhoeveelheid en van de
quasi-monetaire liquiditeiten bij de banken en de spaarkassen zijn
aangetekend, omvatten de verrichtingen met het buitenland niet 'de
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Betalingsbalans

kapitaaltransacties van de overheid; deze laatste kunnen, als de
opbrengst ervan aan de geldscheppende instellingen wordt verkocht,
gelijkgesteld worden met kredieten van deze instellingen aan de
Schatkist of aan de lagere overheid en zij worden, om die reden, in
de verrichtingen met de overheid opgenomen. Bovendien strekt de
telling van de verrichtingen met het buitenland zich niet uit tot de
betalingen van en aan de koloniale maatschappijen door debitering
en creditering van hun rekeningen bij de Belgische banken.

Daarentegen worden in de betalingsbalans alle transacties tussen
de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en het buitenland geteld,

in zover zij aanleiding
gegeven hebben tot een

van fr. 3 miljard trad
(1) De balansen der jaren 1952, 1958 en 1954 zijn niet nauwkeurig verge-

lijkbaar met die van de latere jaren. in de plaats van een

tekort van fr. 0,9 miljard. Over dezelfde tijd vermeerderde het over-
schot op de andere goederentransacties, de diensten en de particuliere
schenkingen gezamenlijk van fr. 6 miljard tot fr. 7,9 miljard, vooral
wegens de stijging der ontvangsten uit het vreemdelingenverkeer in
verband met de Algemene Wereldtentoonstelling te Brussel. Over het
geheel, steeg het gunstige saldo van de lopende transacties van fr. 5,1
miljard tot fr. 10,9 miljard.

Betalingsbalans van de B.L.E. U. (1)

(In miljarden franken)

+ 15 ~ Saldo van de lopende rekening
IZ::ISaldo van het particul. kapitaalverkeer
IIIilIIISaldovan het overheidskapilaalverkeer

-10
+10,7

1952 '1957 1958
le halFjaor

_. ~2-····

+15

-5

transfer
komst

door tussen-
van het Bel-

gische of Luxemburgse
bankwezen gedurende
de verslagperiode.

Van het tweede
halfjaar van 1957 tot
het eerste halfjaar van
1958 daalde de uitvoer
in mindere mate dan de
invoer : een overschot



De netto-uitvoer van Belgisch-Luxemburgs en buitenlands parti-
culier kapitaal bereikte fr. 2,3 miljard voor de eerste zes maanden van
1958, d.i. hetzelfde bedrag als in het tweede halfjaar van 1957. De
beleggingen in handelspapier lieten een tekort van fr. 1,1 miljard,
tegen een overschot van fr. 0,3 miljard, doch het negatieve saldo van
de andere partiouliere kapitaalbewegingen liep terug van fr. 2,6 mil-
jard tot fr. 1,2 miljard; in laatstgenoemd bedrag zijn de inschrijvingen
begrepen op de lening groot fr. 2 miljard die de Koloniale Schatkist
infebruari-maart 1958 op de Belgische markt uitgaf.

Betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
(In miljarden f~ànken)

I
1957 1958

1956 1957
Ie halfjaar I 2e halfjaar

Ie halfjaar
(v)

Fvo.b.cuitvoer ....................................... 140,1 141,8 73,1 68,7 67,3
F.o.b.·invoer .......................................... 134,7 141,2 71,6 69,6 64,3

+ 5,4 + 0,6 + 1,5 - 0,9 + 3,0
Saldo der andere goederentransacties (1) ... + 3,7 + 4,1 + 2,2 + 1,9 + 1,6
Saldo der goederentransacties .................. + 9,1 + 4,7 + 3,7 + 1,0 + 4,6
Saldo der andere lopende transacties (2) (3 ) + 4,2 + 5,3 + 1,2 + 4,1 + 6,3
Saldo der lopende rekening ..................... + 13,3 + 10,0 + 4,9 + 5,1 + 10,9
Nettobeweging van het Belgisch-Luxemburgs

en buitenlands particulier kapitaal :
Handelspapier .................................... + 1,0 - 0,9 - 1,2 + 0,3 - 1,1
Andere kapitalen (3 ) (4.) ..................... - 9,0 - 6,8 - 4,2 - 2,6 - 1,2

Nettobeweging van het overheidskapitaal :
Lange ter~i.in .............................. : ..... - 2,0 + 0,2 - 0,8 + 1,0 + 0,2
Korte termijn .................................... - 1,6 + 1,4 - 0,3 + 1,7 + 1,6

Niet-bepaalde transacties (5 ) en vergissingen
en weglatingen ................................. - 1,3 - 1,8 - 0,6 - 1,2 + 0,3

Totaal overeenstemmend met de beweging
van de netto goud- en deviezenvoorraad van
het bankwezen ................................. + 0,4 + 2,1 - 2,2 + 4,3 + 10,7

..
(v) Voorlopige cijfers,
(1) Financiële doorvoer, loonwerk en niet-monetair goud.
(2) Verplaatsingen in het buitenland, vervoer, verzekeringen, investeringaopbrengaten, overheidstransacties, grensarbeiders

en buitenlandse arbeiders, particuliere schenkingen, enz.
(3) Het iB soms moeilijk een onderscheid te maken tussen de verplaatsingen in het buitenland, die in de andere lopende

transacties begrepen zijn, en het particuliere kapitssi ander dan het handelspapier. Het blijkt dat in 1956 en 1957 zekere
uitgaven voor verplaatsingen in het buitenland al. uitvoer van particulier kapitaal geboekt werden, terwijl in 1958 het omge-
keerde geval zich kan hebben voorgedaan.

(4) Deze cijfers omvatten de inschrijvingen op de leningen. uitgegeven door de Koloniale Schatkiat op de Belgische markt,
nI. : - fr. 2,1 miljard in 1956, nihil in 1957 en - fr. 2 miljard in het eerste halfjaar van 1958.

(5) De niet-bepaalde transacties omvatten blijkbaar vooral guederentranaaobiea, yerplaatsingen in het buitenland en
bewegingen van Belgiseh-Luxemburga en buitenlande partioulier kapitaal, die niet over die versohillende rubrieken kunnen
gesplitst worden.

De bewegingen van het overheidskapitaal waaronder de kapitaal-
verrichtingen van de overheid en de door de Staat gewaarborgde lenin-
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Netto goud- en
deviezenvoorraad
van de Bank

gen geboekt zijn, sloten in het eerste halfjaar van 1958 met een netto-
invoer van fr. 1,8 miljard. Enerzijds incasseerde de Staat verder het
provenu van de lening van $ 10 miljoen die in 1957 door de Inter-
nationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling werd verstrekt, en ver-
meerderde hij zijn uitstaande kortlopende certificaten met fr.I,! mil-
jard in Kongo, met fr. 600 miljoen in Zwitserland en met fr. 1,4 mil-
jard in Duitsland; anderzijds betaalde hij schatkistcertificaten aan
Ruanda-Urundi terug, stortte hij in maart een deel van zijn inschrij-
ving op het kapitaal van de Europese Investeringsbank en gaf hij aan
Kongo de opbrengst door in Belgische franken van de tijdens het half-
jaar in Duitsland geplaatste schatkisicertificaten. Verder ontvingen
verschillende parastatale instellingen buitenlandse leningen met staats-
waarborg voor een totaalbedrag van iets meer dan fr. 2 miljard; daar-
tegenover werd een vroeger door een parastatale instelling verkregen
lening van fr. 0,9 miljard terugbetaald.

Per saldo vertoonden de netto goud- en deviezenreserves van de
geldscheppende instellingen gedurende het eerste halfjaar van 1958
een aangroei van fr. 10,7 miljard, tegen fr. 4,3 miljard tijdens de vorige
zes maanden.

In het derde kwartaal namen de netto goud- en deviezenreserves
nog toe. Het saldo van de lopende transacties bleef positief. De uitvoer
van particulier kapitaaloverschreed de invoer, doch de bewegingen
van het overheidskapitaal sloten met een boni. De Staat nam o.m. lenin-
gen op bij Amerikaanse banken, alsook in Zwitserland. Hij betaalde de
$ 50 miljoen terug die hij in april 1957 op het Internationale Mone-
taire Fonds had getrokken, alsmede schatkistcertificaten aan de Cen-
trale Bank van Belgisch-Kongo en van Ruanda-Urundi. Op 30 septem-
ber stortte hij een nieuwe tranche van zijn inschrijving op het kapitaal
van de Europese Investeringsbank.

De netto goud- en deviezenreserves van de Bank stegen van
Ir. 57 miljard per einde 1957 tot' fr. 74,1 miljard één jaar later. Op dit
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peil overschreden zij met fr. 14,9 miljard het vorige topcijfer dat in
juni 1956 werd opgetekend.

De voorraad goud, U.S.-dollars, Canadese dollars en vrije Zwitserse
franken, die in december 1957 fr. 47,7 miljard bedroeg, bereikte
fr. 64,9 miljard in december 1958. Op laatstgenoemde datum vertegen-
woordigde de metaalvoorraad 51,7 pct. van het bedrag der direct
opeisbare verplichtingen, tegen 38,9 pct. twaalf maanden tevoren.

Netto goud- en deviezenvoorraad van de Nationale Bank van België
(In miljarden franken)

I Tegoeden Netto·
I Itegoeden of Overigein -verplichtin-

U.S.' en Vordering gen in bilate- netto-
Einde maand

Goud- Canadese op de raIe akkoor- tegoeden of Totanl Beweging
voorrand dollars

E.B.U. den met de -verplich-en vrije E.B.U.· IZwitserse lauden tingen
franken en E.M.A.

I

1955 December ...... 46,4 0,2 9,1 0,4 - 56 1 (
56:9) + 0,8

1956 December ...... 46,2 1,0 9,7 - 0,3 0,3
\ + 0,1

1957 December ...... 45,8 1,9 6,8 1,5 1,0 57,0
1958 Januari ...... 47,3 2,0

!
7,0 0,4 0,9 57,6 + 0,6

Februari ...... 48,7 1,5 7,0 1,8 0,5 59,5 + 1,9
Maart ......... 49,9 0,7 7,4 1,5 1,0 6Q,5 + 1,0
April ............ 51,4 1,4 7,6 1,7 1,0 63,1 + 2,6
Mei ............ 55,0 1,3 7,9 1,2 0,9 66,3 + 3,2
Juni ............ 57,0 0,9 8,2 0,5 0,9 67,5 + 1,2
Juli ............ 59,1 1,0 7,8 0,6 0,8 69,3 + 1,8
Augustus ...... 60,6 1,4 7,8 0,3 0,4 70,5 + 1,2
September .., 61,4 1,1 7,8 0,4 0,1 70,8 + 0,3
Oktober ..... 62,5 1,1 7,7 0,8 0,3 72,4 + 1,6
November ...... 63,5 0,8 7,8 0,1 0,3 72,5 + 0,1
December ...... 63,5 1,4 7,8 1,0 0,4 74,1 + 1,6

De vordering op de Europese Betalingsunie vermeerderde van
fr. 6,8 miljard tot fr. 7,8 miljard tijdens het afgelopen jaar.

Het netto-overschot van de Belgisch-Luxemburgse Economische
Uniebij de Europese Betalingsunie bedroeg fr. 10,9 miljard van begin
december 1957 tot einde november 1958; krachtens de geldende over-
eenkomsten werden 75 pct. van dit bedrag in goud of dollars vereffend,
zodat de vorderingop de Europese Betalingsunie uit dien hoofde met
fr. 2,7 miljard toenam. Bovendien verleende de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie een 'krediet van fr. 0,3 miljard aan de Europese
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Betalingsunie ; dit krediet, sarnen met de gelden verstrekt door VIer
andere lidstaten, diende tot financiering van een lening van de Euro-
pese Organisatie voor Economische Samenwerking aan Frankrijk om
het te helpen zijn buitenlandse verplichtingen na te komen.

Schommelingen van de vordering
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie op de Europese Betalingsunie

(In miljarden franken)

Min : Goud of dollars ontvangen (+) of afgestaan (-) Saldo
Netto-

door de B.L.E.U. overeen-

overschot Terug-
stemmend

'I'erug- met een
(+) of betaling betaling

Aandeel stijging
in-tekort Vereffe- van de van gebila- Buiten- <+)

Periode (-) speciale terali- buiben- of een
Ding van gewone daling (-)

van de het netto- in 1952 seerde gewone lening Totau! van de
B.L.E.U. verde- terugbe- vorderingoverschot aan de ringen talingen

aan
van dein d'a of -tekort E.B.U. op de Frankrijk B.L.E.U.aan deE.B.U. toegestane debiteur-

I
op de

lening landen
E.B.U. E.B.U.

1956 ............. , .... + 10,9 + 8,2 + 0,4 + 1,6 + 0,1 - + 10,3 + 0,6
1957 .................. - 3,3 - 2,5 + 0,4 + 1,7 - - - 0,4 - 2,9
1958 .................. + 10,9 + 8,2 - + 1,6 + 0,4 - 0,3 + 9,9 + 1,0
1958 Ie kwartaal ... + 3,7 + 2,8 - + 0,4 - - 0,1 + 3,1 + 0,6

2e » ... + 4,4 + 3,3 - + 0,4 - - 0,1 + 3,6 + 0,8
3e » ... + 1,6 + 1,2 - + 0,4 + 0,4 - + 2,0 - 0,4
4e » ... -L 1,2 + 0,9 - + 0,4 - - 0,1 + 1,2 -I

Verder werden voor fr. 2 miljard terugbetalingen ontvangen;
hiervan vertegenwoordigden fr. 1,6 miljard aflossingen van vroeger
gebilateraliseerde vorderingen en fr. 0,4 miljard het aandeel van de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie in de buitengewone terug-
betalingen van Italië en Portugal.

De verschillende zopas beschreven verrichtingen verklaren de
stijging met fr. 1 miljard van de vordering op de Europese Betalings-
unie in 1958.

Daar die post van haar balans nooit de fr. 10,1 miljard benaderde,
waarvoor zij de financiering met haar eigen middelen heeft toegezegd,
stemde de Bank toe in de schorsing, tot 31 december 1958, van de
overeenkomst van11 mei 1955 waarbij de Nationale Maatschappij voor
Krediet aan de Nijverheid de verbintenis aanging boven dit bedrag
een speciaal reservefonds, ten belope van fr. 1 miljard, aan te leggen.
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Op 27 december 1958 kondigden de meeste lidstaten van de
Europese Betalingsunie aan dat de niet-ingezetenen voortaan de saldi
voortvloeiend uit de lopende transacties in dollars mochten omzetten;
zo mogen in België de tegoeden op buitenlandse transferabele rekenin-
gen sedert die datum worden aangewend tot aankoop van U.S.-dollars
of Canadese dollars op de gereglementeerde markt of worden overge-
schreven 'op het credit van elke andere buitenlandse rekening. Ten
gevolge van die maatregelen nam de Europese Betalingsunie een einde
en trad het Europese Monetaire Akkoord, dat de oprichting van een
Europees Fonds en van een multilateraal betalingsverkeer voorziet, in
werking.

De nettotegoeden of -verplichtingen in bilaterale akkoorden met
de E.B.U.-Ianden vertegenwoordigden de rekeningsaldi van de buiten-
landse centrale banken, die de volgende maand in de Unie werden
verrekend. Bovendien had de Bank, in december 1958, vorderingen
en schulden tegenover die landen in het kader van het Europese
Monetaire Akkoord.

Het positieve saldo van de andere nettotegoeden of -verplichtingen
van de Bank verminderde van fr. 1 miljard in december 1957 tot
fr: 0,4 miljard in december 1958. De tussenkomst van de Nationale
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid in de financiering van
de betalingsakkoorden met de niet-leden van de Europese Betalings-
unie, krachtens de overeenkomst van 14 september 1954, was bij het
einde van 1958 nagenoeg even groot als één jaar vroeger, nI. één half
miljard, nadat zij in juni en juli een maximum van fr. 0,7 miljard had
bereikt.

b) Verrichtingen met de overheid.

De verrichtingen van de geldscheppende instellingen en van de
spaarkassen met de overheid omvatten de geldschepping ten behoeve
van de overheid, de tussenkomsten van de geldscheppende instellingen
op de markt der overheidstondsen en 'het verwerven van vorderingen
op de overheid door de spaarkassen.'
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Er doet zich een geldschepping voor ten behoeve van de overheid,
o.m. wanneer de banken schatkistcert.ificaten opnemen of op over-
heidsleningen inschrijven enwanneer de tegoeden van de particulieren
in postrekening aangroeien; verder, wanneer de overheid zich Bel-
gische franken verschaft door aan het bankwezen de deviezen te

verkopen voortkomend
van kap i t a a Iv e r-
richtingen met het
buitenland. In de eerste

Transacties met de overheid
(Schommelingen in miljarden franken)

'I'ussen-
komsten Vorde-Geld- van de

schepping geldschep- ringen

ten
pende van de

Periode instel- Totaal
behoeve tingen

spaar-

van de op de kassen

overheid
markt op de

der overheid
overheids-

fondsen

1956 ........................ - 3,1 + 2,9 - - 0,2
1957 ........................ - 2,3 - 0,6 + 0,7 - ,2,2
1958 Ie kwartaal ...... - 0,3 + 0,3 + 1,3 + 1,3

2e » ...... + 2,7 + 2,0 - 0,6 + 4,1
3e » . (v) - 4,2 + 2,1 + 1,9 - 0,2
eerste3 kwart. (v) - 1,8 + 4,4 + 2,6 + 5,2

..

negen maanden van
1958 daalde de' geld-
scheppende finan-
ciering ten behoeve van
de overheid met fr. 1,8
miljard.

De tussenkomsten
van de geldscheppende
instellingen op de
markt der overheids-

fondsen nemen de vorm aan van aankopen van vroeger uitgegeven
staatsfondsen en van kredieten aan het Rentenfonds die dienen tot
financiering der portefeuille overheidsfondsen van laatstgenoemde
instelling. Die tussenkomsten beliepen fr. 4,4 miljard over de eerste
drie kwartalen van 1958.

(v) voorlopige cijfers .

Ten slotte verwierven de spaarkassen tussen december 1957 en
september 1958 fr. 2,6 miljard vorderingen op de overheid.

Over het geheel stond als tegenpost van de verrichtingen met de
overheid aldus een vermeerdering van fr. 5,2 miljard van de geld-
hoeveelheid en van de quasi-monetaire liquiditeiten bij de banken en
de spaarkassen.

'Die ontwikkeling dient gezien in' het meer algemene kader van
de toestand der openbare financiën.
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Op de gewone begroting voor het dienstjaar 1958 ovèrschrijden Begrotingen

de aangevraagde kredieten met fr. 10,4 miljard de vermoedelijke ont-
vangsten; bij de sluiting van het dienstjaar za] dit tekort wellicht
wegens schrapping van sommige niet aangewende kredieten tot een
kleiner bedrag kunnen teruggebracht worden.

De aanvankelijke ramingen voorzagen een overschot van fr. 5 mil-
jard.

De ongunstige ontwikkeling ten opzichte van die rammgen IS

aan twee oorzaken te wijten : hogere uitgaven en mindere belasting-
opbrengsten. De aangevraagde kredieten werden ten opzichte van het
aanvankelijke bedrag met fr. 12,6 miljard vermeerderd om o.m. de
verhoogde toelagen te
financieren voor de
Rijksdienst voor
Arbeidsbemiddeling en
Werkloosheid, het
Rijksfonds voor Ziekte-
en Invaliditeitsver-
zekering, het onderwijs
en sommige econo-
mische sectoren,. zoals
de spoorwegen en de
de steenkolenmijnen, waarvan de structurele moeilijkheden door de
lopende recessie werden verscherpt. De minderwaarde der belasting-
opbrengsten, ten bedrage van fr. 2,8 miljard, komt op rekening van
een minder gunstig eonjunctuurverloop dan bij het opstellen V3n de
begroting was voorzien.

Gewone begroting
(In miljarden franken)

Bron : Algemene Toelichting bij de Begroting van Ontvangsten en Uitgsven
voor het dienstjaar 1959.

Dienstjaar I Dienstjaar Dienstjaar
1956 1957 1958
(1) (1) (2)

Uitgaven ..................... 86,1 94,1 105,9
Ontvangsten .................. 90,3 100,0 95,5

Saldo ... + 4,2 + 5,9 -10,4
(1) Definitieve resultaten.
(2) Uitgaven : aanvankelijke kredieten, amendementen, bijzondere wetten

en geamendeerd bijkredietenblad, incl. de aangevraagde kredieten ter dekking
van de vorderingen der vorige dienstjaren.

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

Het totaalbedrag der voor het dienstjaar 1958 aangevraagde
kredieten overschrijdt met fr. Il,8 miljard de werkelijke
uitgaven van het dienstjaar 1957, terwijl de ontvangsten wellicht
van het ene dienstjaar op het andere met fr. 4,5 miljard zullen gedaald
zIJn.
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Stand van de
Schatkist

Daar iederbegrotingsjaar in januari begint en ten vroegste op
het einde van maart van het volgende jaar wordt afgesloten, lopen
verschillende dienstjaren gedeeltelijk dooreen. In de stand van de
Schatkist zijn de begrotingsuitgaven en -ontvangsten per kalender-
jaar, zonder onderscheid van dienstjaar, geteld; daar de interne over-
schrijvingen werden uitgeschakeld, weerspiegelt hij slechts de werke-
lijke ontvangsten en uitgaven.

Stand van de Schatkist
(In miljarden franken)

Bron : Documentatieblad van het Minieterie van Financiën.

I I Il
1957

I
1958

1956 1957 (eerste 9 (eerste 9
maanden) maanden)

Gewone begroting :

IUitgaven .................................... 81,4 88,0 67,8 75,7
Ontvangsten ................................. 87,8 95,3 71,9 70,9
Saldo .......................................... + 6,4 + 7,3 + 4,1 - 4,8

Buitengewone begroting :
Uitgaven .................................... 14,7 15,3 11,0 13,5
Ontvangsten ................................. 0,3 0,3 0,2 0,3
Saldo .......................................... - 14,4 - 15,0 - 10,8 - 13,2

Totaal begrotingssaldo ........................ - 8,0 - 7,7 - 6,7 - 18,0
Financiering 'Van het begrotingstekort :

Binnenlandse gevestigde leningen ...... + 14,3 + 7,9 + 7,7 + 9,9
Binnenlandse vlottende schuld ......... - 5,4 - 1,1 - 5,1 + 5,1
Buitenlandse gevestigde leningen ...... + 0,2 + 1,6 + 1,5 + 6,1
Buitenlandse vlottende schuld ............ + 1,0 + 1,8 + 0,3 + 3,9
Gelden van derden ........................ - 1,4 - 1,6 + 1,4 + 0,5
Kasvoorraad ................................. - 0,7 - 0,9 + 0,9 - 1,5

In de eerste negen maanden van 1958 lieten de gewone begro-
tingsverrichtingen een tekort van fr.4,8 miljard, tegen een overschot
van fr. 4,1 miljard over de overeenstemmende periode van 1957 :
de uitgaven namen sterk toe, terwijl de ontvangsten in verband met
de economische recessie enigszins verminderden.

Ook het tekort op de buitengewone begroting vermeerderde ten
gevolge van een stijging der uitgaven.

Het gezamenlijke begrotingstekort bereikte fr. 18 miljard, tegen
fr. 6,7 miljard over de eerste drie kwartalen van 1957.
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Om dit tekort te financieren, deed de Schatkist een beroep op de
binnenlandse en buitenlandse kapitaalmarkten. Daar deze in tijden van
conjunctuurteruggang een kenmerkende geldverruiming vertonen,
verschaften zij de Staat belangrijk grotere middelen dan in 1957.

De in september uitgegeven gevestigde lening bracht de Schat-
kist nagenoeg fr. 10 miljard netto op, d.i. een hoger bedrag dan de
emissies van vorig jaar.

De binnenlandse vlottende schuld steeg met fr. 5,1 miljard in de
eerste negen maanden van 1958, terwijl zij in de overeenkomstige
periode van 1957 met een
gelijk bedrag was verminderd,
hoofdzakelijk ten gevolge van
terugbetalingen van kort-
lopende schatkistcertificaten
aan Belgisch-Kongo en aan de
banken en van certificaten op
halflange termijn, alsmede
wegens de daling der depo-
sito' s van particulieren bij het
Bestuur der Postchecks. De

Voornaamste middelen van financiering van het
gewone en buitengewone begrotingssaldo

(In miljarden franken)

rz:::::1 Binnenlandse gevestigde schulden
~ Binnenlandse vlottende schuld
IIIIIIIIBuilenlondse vlottende schuld +

buitenlandse gevestigde leningen
--\-' ----11-----+--.,.,,---1+10

stijging in de verslagperiode
van 1958 moet worden toege-
schreven aan de uitgifte van
halflange certificaten en aan de
inschrijvingen op korte en
zeer korte certificaten door de parastatale instellingen en de banken.

8,0 7,7 6,7 18,0

De Schatkist ging eveneens nieuwe deviezenschulden aan, vooral
op korte termijn, meer bepaald tegenover Duitse banken en Zwitser-
land.

-10 '----:-19::-:56~--'----:c19:-::57=---''--1-95-7---'--19-58-----"-10

Eerste 9 maanden

De beschikbare cijfers nopens de stand van de Schatkist reiken Openbare Schuld

niet verder dan einde september, doch die betreffende de openbare
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schuld verschaffen bepaalde gegevens over de ontwikkeling voor het
gehele jaar.

Staatsschuld
(In miljarden franken)

Bron : Bestuur van de Thesaurie en van de Openbare Schuld.

Directe schuld

binnenlandse schuld
I

buiten- I Indirecte TotaleEinde maand

I
schuldkort-

I
lundse lotale (3 ) schuld

gevestigde I halflange I lopende totnle

I
schuld schuld

schuld schuld schuld schuld (2) I(1)

1955 December ......... 157,'2 '24,9 90,0 '27'2,1 '23,4 '295,5 16,1 311,6
1956 December ......... 167,'2 '23,4 86,0 '276,6 '24,4 301,0 16,8 317,8
1957 December ......... 170,1 '24,7 84,64 '279,4 '26,'2 305,6 18,0 3'23,6
1958 Januari ............ ]68,8 '28,9 83,64 '281,3 '26,1 307,4 18,0 3'25,4

Februari ............ 168,3 '28,9 85,3 '28'2,5 '26,6 309,1 18,0 3'27,1
Maart ............... 168,0 '28,9 87,6 '284,5 '27,1 311,6 17,9 3'29,5
April ............... 167,6 '28,5 9'2,6 '288,7 '27,7 316,4 18,0 334,4
Mei .................. 167,4 '28,5 9'2,8 '288,7 '27,6 316,3 19,9 336,'2
Juni ............... 166,8 '26,7 95,'2 '288,7 '27,9 316,6 19,8 336,4
Juli .................. 166,5 '26,7 96,5 '289,7 '28,9 318,6 19,7 338,3
Augustus ......... 166,3 '26,7 97,3 '290,3 3'2,35 3'2'2,6 18,8 341,4
September ......... 176,9 '26,3 88,1 '291,3 '29,7 3'21,0 18,7 339,7
Oktober ............ 176,5 '26,1 91,8 '294,4 '29,7 3'24,1 18,6 34'2,7
November ...... ... 175,9 '26,1 94,3 '296,3 '29,7 3'26,0 ]8,6 344,6
December ......... 175,5 '26,1 95,9 '297,5 '29,5 3'27,0 18,6 345,6

( 1) Incl. de tegoeden van parbleulieren op posbrekening.
(2) Exc!. de interregeringsschulden voortvloeiend uit de oorlog 1014·1918.
(3) Schuld uitgegeven door parastatale instellingen en waarvan rente en terugbetaling ten laste van de Staat zijn.
(4) Incl. het uitstaande bedrag op de post « Rekealng-coumnt van de Schatkist « welke op die data in het actief der

balans van de Nutionale Bank van België voorkwam.
(5) Als gedeeltelijke tegenwaarde van de aangroei van de buitenlandse schuld op korte termijn, had de Schatkist, op

81 augustus 1958, een provisie van $ 50 miljoen aangelegd, die, in september, naugewend werd voor de terugbetaling van
de schuld van België tegenover het Internationale Monetaire Fonds.

De directe staatsschuld steeg van fr. 305,6 miljard bij het einde
van 1957 tot fr. 327 miljard einde 1958; de aangroei bedroeg aldus
fr. 21,4 miljard tegen fr. 4,6 miljard in 1957.

De directe binnenlandse gevestigde schuld bereikte III december
1958 fr. 175,5 miljard tegen fr. 170,1 miljard één jaar vroeger; de
stijging met fr. 5,4 miljard overtrof die voor 1957, in welk jaar de
markt voor de overheidsfondsen zeer eng was. De uitgifte van de 5 pct.
gevestigde lening met 10 jaar looptijd in september, bracht nominaal
fr. 10,7 miljard op.

De directe binnenlandse schuld op halflange termijn vermeer-
derde met fr. 1,4 miljard; die aangroei vertegenwoordigt het saldo van
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verschillende bewegingen : enerzijds de uitgifte, in januari, van
5 1/2 pct.-schatkistcertificaten met 6 jaar en 3 maanden looptijd,
waarop voor fr. 7,5 miljard werd ingeschreven, anderzijds de terug-
betaling van certificaten uitgegeven in 1948 en 1949 en van certi-
ficaten waarop Ruanda-Urundi vroeger had ingeschreven met voor-
schotten van de Belgische Schatkist, alsook de vermindering van de uit-
staande bankcertificaten met 2 en 3 jaar looptijd.

De directe binnenlandse schuld op korte termijn vermeerderde
met fr. II,3miljard in 1958. De stijging betreft de schuld van de
Schatkist aan de parastatale instellingen en, in mindere mate, aan
Kongo en de banken; ze slaat hoofdzakelijk op de zeer korte certificaten
van 15 dagen tot 4 maanden waarop de Bank inschreef en die zij aan
deze verschillende afnemers overdroeg naar gelang van de markt-
ontwikkeling, alsook op de certificaten op 6, 9 en 12 maanden die
sedert januari 1958 bij openbare aanbesteding worden geplaatst. De
debetrekening van de Schatkist bij de Bank, ontstaan uit de over-
schrijding van de grens van fr. 10 miljard in oktober 1957 en die einde
december 1957 nog fr. 1,3 miljard bedroeg, werd bij het begin van
februari 1958 volledig aangezuiverd, doch het bedrag der schatkist-
certificaten in het bezit van de Bank vermeerderde van fr. 6,6 miljard
in december 1957 tot fr. 7,8 miljard in december 1958.

De directe buitenlandse schuld steeg van fr. 26,2 miljard bij het
einde van 1957 tot fr. 29,5 miljard twaalf maanden later. De vlottende
schuld verhoogde met fr. 3,7 miljard. In februari en maart verkreeg
de Schatkist van een Duits bankenconsortium kortlopende kredieten
in Duitse marken, waarvan zij de opbrengst in Belgische franken,
d.i. fr. 1,4 miljard, aan Kongo doorgaf. In augustus nam zij een krediet
van $ 60 miljoen op bij Amerikaanse banken, doch de volgende maand
betaalde zij $ 50 miljoen terug die zij in april 1957 op het Inter-
nationale Monetaire Fonds had getrokken. Bovendien ontleende zij in
Zwitserland op korte termijn. De gevestigde buitenlandse schuld
slonk met fr. 0,4 miljard, want de aflossingen waren groter dan de ca.
fr. 200 miljoen die de Schatkist geïncasseerd had op de 5 3/4 pct.-
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lening van $ 10 miljoen met 15 jaar looptijd aangegaan in september
1957 bij de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling.

De indirecte schuld vermeerderde slechts met fr. 0,6 miljard; de
toeneming ten gevolge van de lening groot fr. 2 miljard die het
Wegenfonds in april tegen 5 1/2 pct. en met 7 jaar looptijd uitgaf,
werd dus grotendeels ongedaan gemaakt door de aflossingen van de
Staat, inzonderheid door de terugbetaling van fr. 1 miljard certificaten
op 5 of 10 jaar welke in 1948 door de Nationale Maatschappij van
Belgische Spoorwegen waren uitgegeven.

Over de eerste negen maanden van 1958 verminderde het beroep
van de Schatkist op de directe kredieten van de geldscheppende instel-
lingen met fr. 2,5 miljard. Het was reeds in het eerste kwartaal van
het jaar met fr. 0,9 miljard gedaald, ten gevolge van de inkrimping

der deposito's van par-
ticulieren bij het Be-
stuur der Postchecks.

Geldschepping
ten behoeve
van de overheid

Geldschepping ten behoeve van de overheid
(Schommelingen in miljarden franken)

Schatkist I
Kredieten Kapitaal-
ontvangen trans- Lagere Tota.1Periode vun de actiesIgeldschep- met het overheid

pende in- buiten-
stellingen land

1956 ........................ + 0,1 - 3,8 + 0,6 - 3,1

1957 ........................ - 0,7 + 0,6 - 2,2 - 2,3
1958 le kwartaal ...... - 0,9 + 0,4 + 0,2 - 0,3

2e " ...... + 2,6 + 0,3 - 0,2 + 2,7
3e » . (v) - 4,2 + 0,7 - 0,7 - 4,2
eerste3 kwart. (v) - 2,5 + 1,4 - 0,7 - 1,8

..

Doch deze laatste
stegen opnieuw in het
tweede kwartaal; daar
anderzijds de banken en
het Gemeentekrediet
meer nieuwe schatkist-
certificaten opnamen,
vermeerderde de recht-

(v) Vocrlopige cijfers. streekse financiering
van de Schatkist door

de geldscheppende instellingen in die periode. In het derde kwartaal,
ten slotte, verminderde zij opnieuwomdat de Schatkist kredieten aan
de Bank konterugbetalen dank zij haar gevestigde lening in september;
die terugbetalingen, samen met een inkrimping der tegoeden van parti-
culieren in postrekening, waren belangrijk groter dan de inschrij-
vingen op schatkistcertificaten en obligaties van de gevestigde lening.
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De kapitaalverrichtingen van de Schatkist met het buitenland
leidden tot een netto-overdracht vandeviezen aan de geldscheppende
instellingen ten belope van fr. 1,4 miljard.

Over het geheel en zo rekening gehouden wordt met de evolutie
van de kredietverlening aan provincies en gemeenten, verminderde
de geldscheppende financiering ten behoeve van de overheid met
fr. 1,8 miljard in de eerste negen maanden van het jaar.

De tussenkomsten van de geldscheppende instellingen op de
markt der overheidsfondsen hadden een geldschepping van fr. 4,4 mil-
jard in de eerste drie
kwartalen
tot gevolg.

1958 Tussenkomsten van de geldscheppende instellingen
op de markt der overheidsfondsenvan

(In miljarden franken)

In de eerste negen
maanden van het jaar
kochten de Nationale
Bank, de banken en het
Belgische Muntfonds
voor fr. 1,7 miljard
overheidsfondsen op de
markt aan. Zulks is een

I Aankopen I ~chomme·1van lingen van
Periode overheide- de voor- I Totaal

fondsen schottenI op de markt I aan hetRentenfonds

1956 ........................... + 1,4 + 1,5 + 2,9
1957 ........................... + 1,2 - 1,8 - 0,6
1958 Ie kwartaal ............ + 0,4 - 0,1 + 0,3

2e » ............ + 0,5 + 1,5 + 2,0
3e » ...... (v) + 0,8 + 1,3 + 2,1
eerste3 kwartalen (v) + 1,7 + 2,7 + 4,4

.'(v) Voorlopige cijfers.gevolg van de aangroei
van de bankdeposito 's, inzonderheid van de termijndeposito 's, die
de banken ertoe bewoog hun bezit aan overheidspapier op halflange
en lange termijn te vermeerderen.

De leningen van de geldscheppende instellingen, door het Renten-
fonds aangewend om zijn portefeuille overheidsfondsen te financieren,
stegen met fr. 2,7 miljard in de eerste drie kwartalen van 1958. Voor
geheel het jaar beliep de toeneming fr. 2,3 miljard. Daar hun opeis-
baar passief aanzienlijk vermeerderde en de ·vraag naar handelskrediet
stagneerde, verruimden de banken in aanzienlijke mate hun aankopen
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van overheidspapier, vooral van certificaten van het Rentenfonds. De
kredieten van de Bank aan dit laatste voor de financiering van zijn
portefeuille overheidsfondsen daalden met fr. 0,5 miljard. Zij worden
toegekend in de vorm van voorschotten op onderpand of van discon-

Belangrijkste vormen van financiering van de portefeuille overheidsfondsen
van het Rentenfonds

(Schommelingen in miljarden franken)

Geldschepping Financiering
Periode I door andere I

zonder TotanIdoor de geldscheppende totaal geldschepping
N.B.B. instellingen (1)

1956 ........................... + 1,1 + 0,4 + 1,5 - + 1,5

1957 ........................... - 1,3 - 0,5 - 1,8 - - 1,8

1958 ..................... (v) - 0,5 + 2,8 + 2,3 - 3,0 - 0,7

1958 Ie kwartaal ...... (v) - 0,5 + 0,4 - 0,1 - 1,2 - 1,3
2e » ...... (v) - + 1,5 + 1,5 - 1,7 - 0,2
3e » ...... (v) + 0,9 + 0,4 + 1,3 + 0,2 + 1,5
40 » ...... (v) - 0,9 + 0,5 - 0,4 - 0,3 - 0,7

..
(v) Voorlopige cijfers,
(1) Inzonderheid geldleningen op zeer korte termijn bij niet-geldscheppende instellingen.

tering van kasbons in mindering van de marge van fr. 10 miljard
voorzien voor de overheidseffecten. De Bank, in overeenstemming
met de Schatkist, kiest de tweede vorm van financiering van het
Rentenfonds, wanneer de tussenkomst van dit laatste op de markt der
overheidsfondsen rechtstreeks de Staat ten goede komt. Dit was in
1958 slechts het geval gedurende twee korte periodes, toen het
Rentenfonds als tegenpartij optrad in arbitrageverrichtingen bij de uit-
gifte der leningen van het Wegenfonds in april en van de Staat in
september.

Daar het Rentenfonds, zoals zoëven werd uitgelegd, belangrijke
sommen verkreeg door plaatsing van zijn certificaten bij de banken
en het overheidsfondsen afstootte dank zij de ontspanning op de markt
der overheidsfondsen, kon het in 1958 fr. 3 miljard middelen terug-
betalen, die het vroeger door niet-geldscheppende instellingen waren
ter beschikking gesteld; het ging hier vooralom zeer kortlopend geld
dat op de markt buiten verrekening was opgenomen.
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c) Verrichtingen met de particuliere sector (1).

De kredietverlening van de geldscheppende instellingen en de
spaarkassen aan de particuliere sector omvat al de discontokredieten,
voorschotten en acceptkredieten die aanvankelijk door de geldschep-
pende instellingen aan binnenlandse bedrijven en particulieren werden
verstrekt, alsmede de kredieten welke direct door de spaarkassen
worden toegestaan. De kredieten die oorspronkelijk door de geld-
scheppende instellingen worden verleend, zijn grotendeels door hen-
zelf gefinancierd en, voor het saldo, gemobiliseerd bij openbare of
particuliere instellingen zoals de spaarkassen, de Nationale Maatschap-
pij voor Krediet aan de Nijverheid, verzekeringsmaatschappijen en
buitenlandse banken.

De door de spaarkassen gefinancierde kredieten omvatten der-
halve, naast directe leningen aan de particuliere sector, het door hen

Kredietverlening aan de particuliere sector
door de geldscheppende instellingen en de spaarkassen

(Schommelingen in miljarden franken)

Gefinancierd Gefinancierd
door de Gefinancierd buiten de

geldschep· door de geldschep-
Periode Totaal pende Totaalpende spaarkassen instellingeninstellingen (2) en de(1) spaarkassen

1956 .................................... + 4,5 + 7,5 +12,0 + 1,7 +13,7

1957 .................................... + 3,3 + 5,8 + 9,1 - 0,5 + 8,6

1958 Ie kwartaal ..................... - 3,6 + 1,8 - 1,8 + 1,0 - 0,8
2e » ..................... - 3,0 + 3,6 + 0,6 + 0,2 + 0,4
3'e » ............... (v) - 2,2 - 0,3 - 2,5 + 0,7 - 1,8

eerste 3 kwartalen ...... (v) - 8,8 + 5,1 - 3,7 + 1,5 - 2,2

(v ) Voorlopigecijfers,
(1) Banken, Nationale Bank van België, Nationale Kas voor Beroepskrediet en Herdiscontering- en Waarborginstituut

in de mate waarin het Yiijnportefeuille door een beroep op de voornoemde instellingen financiert.
(2) Algemene Spaarkas en particuliere spaarkassen.

ten laste genomen deel der kredieten van de geldscheppende instel-
lingen.

(1) Die verrichtingen omvatten het verkrijgen van vorderingen op parastatale instellingen, daar deze
laatste het grootste deel der aldus verkregen middelen aan de particuliere sector doorgeven.
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Over de eerste negen maanden van 1958 daalden de uit-
staande kredieten van de geldscheppende instellingen en de spaarkas-
sen aan de particuliere sector met fr. 2,2 miljard. Het deel dat de geld-
scheppende instellingen zelf financieren, verminderde met fr. 8,8 mil-
jard, terwijl het door de spaarkassen ten laste genomen aandeel met
fr. 5,1 miljard vermeerderde.

Beschouwt men in de plaats van de kredieten die de geldschep-
pende instellingen en de spaarkassen gezamenlijk aan de particuliere
sector hebben verstrekt, alleen de discontokredieten, voorschotten en
acceptkredieten welke aanvankelijk door de geldscheppende instel-
lingen aan binnenlandse bedrijven en particulieren werden verleend,
dan bekomt men over de eerste negen maanden van 1958 een verlaging
met fr. 5,8 miljard.

Die evolutie is zowel toe te schrijven aan de ruime liquiditeiten
voortvloeiend uit het overschot op de betalingsbalans als aan een
inkrimping van de financieringsbehoeften van de bedrijven in verband
met de conjunctuurontwikkeling.

Discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten aan de bedrijven en particulieren
(Schommelingen in miljarden franken)

Kredieten aan de binnenlandse bedrijven en particulieren
Kredieten

gefinancierd door de geldscheppende instellingen
gefinnn- nun de

Periode
cierd buitenlandse

bij bij de door de bedrijven
bij de openbare Nationale niet- Totaal

Totaal geldschep- en
banken krediet- Bank pende in- particulieren

instellingen ven België stellingen

1956 ........................ + 0,8 + 0,4 + 3,3 + 4,5 + 1,9 + 6,4 + 0,2
1957 ........................ +. 1,4 - 0,8 + 2,7 + 3,3 - 0,3 + 3,0 + 0,1
1958 Ie kwartaal ...... + 1,2 + 0,1 - 4,9 - 3,6 + 2,2 - 1,4 + 0,1

2e » - ..... + 0,1 + 0,3 - 3,4 - 3,0 + 1,1 - 1,9 + 1,0
3e » ...... - 1,8 - 0,4 - - 2,2 - 0,3 - 2,5 + 0,1
eerste 3 kwartalen - 0,5 - - 8,3 - 8,8 + 3,0 - 5,8 + 1,2

De teruggang beperkt zich echter tot de uitstaande kredieten die
ten laste van de geldscheppende instellingen blijven. De buiten die
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instellingen gefinancierde kredieten vermeerderden met fr. 3 miljard.
De verschuiving in de finan-
ciering van de kredieten wijst
op de ruime liquiditeiten
welke buiten de geldschep-
pende instellingen voorhanden
ZIJn.

Zoals we hierboven aan-
stipten, verminderden, tijdens
de eerste negen maanden van
1958, de kredieten aan binnen-
landse bedrijven en particu-
lieren, welke door de geld- 30

scheppende instellingen gefi-

Discontokredieten, voorschotten en accept-
kredieten aan de bedrijven en particulieren

(In miljarden franken per einde kwartaal)

_Kredieten aan bedrijven en particul.in bu
Kredieten aan bedrijven en particulieren in België:

iGEFINANClfRD BUITEN DE GEWSCHEPPENDE INSTELt/NGEN
BIJ Of BANKEN
BU OPENBARE KRfDIETINSTEWNGEN

81J Of N.B.S.'

nancierd worden, met fr. 8,8
miljard; in dit bedrag kwam
de Bank voor fr. 8,3 miljard
tussenbeide. Daar ze als geld-
gever in laatste instantie op-
treedt, schommelt het door
haar gefinancierde bedrag sterker dan de financiering van de overige
banken.

50

20

10

De discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten die aan-
vankelijk door de geldscheppende instellingen aan buitenlandse bedrij-
ven en particulieren werden verleend, vermeerderden met fr. 1,2 mil-
jard tussen december 1957 en september 1958.

Onder de aangewende bankkredieten slonken de discontokre-
dieten, tussen november 1957 en november 1958, van fr. 30 miljard
tot fr. 27,9 miljard; niettemin hebben de banken hun portefeuille met
fr. 3 miljard verhoogd, daar hun deposito's in die periode met fr. 9
miljard aangroeiden; derhalve verminderde het uitstaande bedrag van
hun herdisconteerde wissels met fr. 5,1 miljard.Hun voorschotten
namen van het ene jaar op het andere met fr. 1,4 miljard af.
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De uitstaande geviseerde bank- en handelsaccepten betreffende de
uitvoer vermeerderden met fr. 1,2 miljard van november 1957 tot

november 1958, hoe-
wel de uitvoerwaarde
in dezelfde periode met
5 pct. daalde. In de laat-
ste maanden van 1957

Banken:
Aangewende discontokredieten en voorschotten

aan de bedrijven en particulieren
(In miljarden franken)

Disconto

Einde maand :Visselsl Herdis- Voor-
Totaalln por- schottentefeuille cOD.teerde

(1) wlssels

1955 December ......... 15,7 9,1 20,4 45,2
1956 November ......... 16,1 10,1 22,0 48,2

December ......... 14,4 13,0 22,3 49,7
1957 November ......... 15,1 14,9 22,5 52,5

December ......... 15,6 15,9 22,8 54,3
1958 Januari ............ 14,3 16,3 22,9 53,5

Februari ......... 15,1 14,9 23,5 53,5
Maart ............... 16,7 13,7 22,5 52,9
April ............... 17,0 12,9 23,3 53,2
Mei .................. 16,8 12,8 23,5 53,1
Juni ............... 16,5 11,9 22,8 51,2
Juli .................. 16,3 11,2 23,0 50,5
Augustus ......... 16,5 11,0 22,0 49,5
September ......... 14,9 12,0 22,9 49,8
Oktober ............ 17,3 10,5 22,2 50,0
November ......... 18,1 9,8 21,1 49,0

..(1) Incl. de bankaccepten bIJ de banken •

Accepten in Belgische franken (1)
(In miljarden franken)

verruimde de Bank de
voorwaarden voor toe-
kenning van haar visum
op wissels getrokken
bij uitvoer van ver-
scheidene produkten;
in 1958 verlengde zij
enigszins, voor de uit-
voer naar bepaalde lan-
den, de looptijd van de
wissels waarop zij haar
visum verleent.

Geviseerde accepten

Einde maand uit hoofde van uitvoer
Niet-geviseerde

Totaaluit ~oofde van I bankaccepten
invoer bankaccepten I handelsaccepten

1955 December ............... 4,9 2,3 0,7 1,8 9,7
1956 November ............ 4,8 2,0 0,9 3,0 10,7

December ............... 5,3 2,0 0,8 3,2 11,3
1957 November ............ 4,0 2,1 0,6 2,3 9,0

December ............... 4,2 2,2 0,6 2,4 9,4
1958 Januari ............... 4,1 2,1 0,5 2,4 9,1

Februari ............... 3,9 2,2 0,5 2,2 8,8
Maart .................. 3,6 2,4 0,5 2,4 8,9
April ..................... 3,3 2,8 0,5 2,2 8,8
Mei ..................... 3,3 3,0 0,5 2,4 9,2
Juni ..................... 3,6 3,0 0,4 2,5 9,5
Juli ..................... 3,7 2,9 0,5 2,4 9,5
Augustus ............... 3,5 2,8 0,5 2,5 9,3
September ............ 3,3 3,0 0,6 2,5 9,4
Oktober ............... 3,5 3,2 0,6 2,5 9,8
November ............ 3,6 3,3 0,6 2,7 10,2

(1) Excl. de niet-geviseerde handelsaccepten . waarvan het uitstaande bedrag niet is gekend.
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Het uitstaande bedrag geviseerde accepten voor financiering van
invoer daalde met fr. 0,4 miljard tussen november 1957 en novem-
ber 1958. Dit kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de teruggang
van de invoerwaarde met ongeveer 8 pct. in die periode. Bovendien
werd de looptijd van de wissels waarop de Bank haar visum verleent
en die reeds in 1957 verkort werd, vanaf 1 januari 1958 opnieuw
verminderd.

De uitstaande deviezenaccepten daalden van fr. 0,5 miljard III

novemher 1957 tot fr. 0,4 miljard in november 1958.

De portefeuille handelspapier gefinancierd door het Herdiscon-
tering- en Waarborginstituut slonk van fr. 5,7 miljard in december
1957 tot fr. 4,1 mil-
jard één jaar later, in
verband met de verrui-
ming van de liquiditei-
ten bij de gezamenlijke
niet-geldscheppende
instellingen.

Herdiscontering- en Waarborginstituut
(In miljarden franken)

Financiering

Handels· Ontleningen
Herdis·Einde maand

portefeuille
op zeer korte termijn

conto
in I buiten bij de

verrekening verrekening N.B-B.

1955 December 5,8 1,5 - 4,0
1956 December 6,0 1,9 - 3,8
1957 December 5,7 0,9 - 4,3
1958 Januari ... 3,8 1,3 1,8 0,5

Februari ... 2,3 1,5 0,6 -
Maart ...... 2,6 0,9 0,4 1,1
April ...... 2,8 2,0 - 0,6
Mei ..__..... 3,4 1,9 0,5 0,7
Juni ...... 4,4 2,1 1,9 0,1
Juli .....____ 3,9 1,5 1,1 1,0
Augustus 3,6 2,3 0,1 1,0
September. 4,4 0,9 0,1 3,1
Oktober ... 2,6 1,5 0,4 0,5
November 2,9 2,2 0,5 -
December 4,1 1,6 0,9 1,4

In het afgelopen
Jaar kon het Instituut
zijn portefeuille hoofd-
zakelijk door middel
van zeer kort geld
financieren. Het kon
meer in het bijzonder,
tamelijk regelmatig en
soms voor hoge bedra-
gen, leningen op de markt buiten verrekening opnemen. Zulks is het
gevolg van de hervorming van de geldmarkt in, november 1957 en
van de ontspanning op de markt der overheidsfondsen, waardoor het
Instituut de beschikking kreeg over een deel der kapitalen die het
Rentenfonds voordien van de niet-verrekenende instellingen ont-
leende.
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Het Instituut deed dan ook een veel minder beroep op het herdis-
contokrediet van de Bank. Dit bereikte zijn hoogste bedrag bij het einde
van september, toen de banken hun geldleningen op zeer korte termijn
sterk verminderden wegens de storting van de inschrijvingen op de
5 pct.-staatslening met 10 jaar looptijd.

De rentetarieven toegepast door het Instituut op invoer- en uit-
voeraccepten werden herhaaldelijk verlaagd, meestal ten gevolge van
de vermindering van de officiële discontovoet.

De portefeuille handelspapier van de Bank werd beïnvloed door de
gestegen bijdrage in de financiering van de accepten door instellingen
buiten het banksysteem; bovendien maakten de banken minder wissels

over, daar ze over meer
werkmiddelen beschik-Nationale Bank van België :

Handelsportefeuille en voorschotten op onderpand
(In miljarden franken)

Einde maand Handels-
papier I

Voorschotten
op onder-

pand

0,2

0,5

2,7

12,1
9,7

10,2
8,9
7,7
6,1
6,7
4,6
7,8
2,9
2,6
4,6

Totaal

1955 December .

1956 December .

8,4

11,4

14,4

8,6

11,9

17,1

1,9
1,3
1,7
2,1
1,6
1,5
1,4
0,5
1,5
0,5
0,6
0,5

ten en de kredietbe-
hoeften van bedrijven
en particulieren vermin-
derden. De portefeuille
daalde van fr. 14,4 mil-
jard per einde 1957 tot
fr. 4,1 miljard per einde
1958. De teruggang

1957 December .

10,2
8,4
8,5
6,8
6,1
4,6
5,3
4,1
6,3
2,4
2,0
4,1

hield ononderbroken

1958 Januari .
Februari .
Maart .
April .
Mei .
Juni .
Juli .
Augustus .
September .
Oktober .
November .
December .

aan, afgezien van de
seizoenstijging in juli
en december en een
toeneming in septem-
ber in verband met de

verkrapping op de markt van het zeer korte geld, wegens de uitgifte
van de staatslening.

De voorschotten op onderpand liepen terug van fr. 2,7 miljard
ID december 1957 tot fr. 0,5 miljard twaalf maanden later, ten
gevolge van de ontspanning op de geld- en kapitaalmarkten.
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Ten einde gunstige voorwaarden voor een economische her-
leving tot stand te brengen door de kredietverlening zo soepel en zo
goedkoop mogelijk te maken zonder nochtans scherpe disparifeiten
tussen de Belgische en de buitenlandse rentestand, inzonderheid de
Amerikaanse, te veroorzaken, heeft de Bank haar rentetarieven voor
disconto en beleningen in 1958 herhaaldelijk gewijzigd. Over het
geheel werden de percentages voor de in een bank gedomicilieerde,
geaccepteerde wissels, de warrants en de geviseerde bankaccepten
betreffende in- en uitvoer, in vier keren, met 1 pct. verminderd: de
discontovoet werd met 1,25 pct. verlaagd voor de niet in een bank
gedomicilieerde, geaccepteerde of niet-geaccepteerde wissels, alsook
voor de promessen, en met 1,50 pct. voor de niet-geaccepteerde, doch
bij een bank gedomicilieerde wissels. De rentevoet voor de voor-
schotten op overheidsfondsen op meer dan één jaar werd van 6,25
tot 5 pct. verlaagd; die van de voorschotten op schatkistcertificaten
en certificaten van het Rentenfonds met ten hoogste één jaar looptijd
is steeds gelijk aan de rentevoet van de certificaten vermeerderd met
5/16 pct.

** *

Het nominale bedrag der op de binnenlandse markt uitgegeven
overheidsleni~gen steeg van fr. 19 miljard in 1957 tot fr. 26,6 miljard
in 1958. De aangroei had vooral betrekking op de bruto-uitgiften van
de Staat, welke van fr. 12,1 miljard tot fr. 18,2 miljard opliepen; die
toeneming werd slechts gedeeltelijk teniet gedaan door de hogere
terugbetalingen en aflossingen van ter beurze genoteerde effecten van
de directe en indirecte binnenlandse staatsschuld, die van het ene jaar
op het andere van fr. 7,5 miljard tot fr. 10,3 miljard vermeerderden.
Leningen werden geplaatst door Kongo voor fr. 4 miljard, door het
Wegenfonds voor fr. 2 miljard, door de stad Antwerpen voor fr. 0,6
miljard, door de stad Brussel voor fr. 0,8 miljard en door het Gemeente-
krediet voor fr. 1 miljard.

Het beroep van de Belgische en Kongolese industriële en handels-
maatschappijen op de kapitaalmarkt verminderde merkbaar in het
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jaar 1958. Over de eerste zes maanden gezamenlijk bedroegen hun
netto-uitgiften van aandelen en obligaties fr. 2 miljard tegen fr. 4,8 mil-
jard in de overeenstemmende periode van 1957.

Het bedrag van de hypotheekinschrijvingen, berekend op de
grondslag van de geheven rechten, beliep voor de eerste elf maanden
van 1958 fr. 19,2 miljard; het verminderde met fr. 0,8 miljard ten
opzichte van dezelfde maanden van 1957.

De Belgische rentepercentages volgden de dalende tendens die de
voornaamste Europese geld- en kapitaalmarkten sedert het einde van

1957 kenmerkte. De beweging

Rentestand

Officiële discontovoeten duurde voort, ondanks de stij-
ging van de rentestand in
Noord-Amerika in het tweede
halfjaar van 1958.

De wijzigingen die de
Bank aan haar disconto-
tarieven aanbracht, werden
hierboven reeds beschreven.
De vier verlagingen van de
discontovoet voor de in een
bank gedomicilieerde, geac-
cepteerde wissels, respectie-
velijk op 27 maart, 5 juni,
3 juli en 28 augustus, hadden
de automatische aanpassing tot
gevolg van de rentetarieven
voor de termijndeposito 's in
Belgische franken bij de
banken, alsook van de rente-

voet voor de schatkistcertificaten op 4 maanden, tranche B, van de

5~--~----~---

Il
2=:~·········+1·_·-----j-- 2
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1955 1956 1957 1958
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speciale lening en voor de
certificaten van het Renten-
fonds.

Rendementspercentages van de leningen
op lange termijn

De rentepercentages op
korte termijn die niet aan
de discontovoet zijn vastge-
knoopt, daalden eveneens. Zo
verminderde de rentevoet op
het daggeld van 2,25 pct. in
december 1957 tot 1,10 pct.
één jaar later en die voor de
schatkistcertificaten op zeer
korte termijn met 4 maanden
looptijd van 4,25 tot 2,50 pct.
Bij de aanbesteding in januari
bedroeg de gemiddelde rente-
voet voor de schatkistcertifi-
caten met 12 maanden loop-
tijd 5,3875 pct.; bij de eerste
aanbesteding in 1959 bereikte
hij nog slechts 3,86 pct. Die
verschillende dalingen weer-
spiegelen de ontwikkeling van
vraag en aanbod op de mark-
ten van het kortlopende geld.
Wegens de snelle aangroei
van hun middelen gingen de
banken en openbare krediet- 21---+---j--+---t--t--

-_~l__.~o
1952 1954 1956 1958o

België : Staatsleningen met IS tot 20 ja.ax looptijd.
Duitsland : Pandbrieven.
Verenigde Btaten : Federale obligaties met ten minste 12 jaar

looptijd.
Fran/<Tijk : 5 pct.-altijddurende rent ••
Nederland: 8,25 pct.-staatslening 1948-1998.
Verenigd-Koninkrijk: 2,5 pct.-Consols.

instellingen meer kortlopende
kapitalen aanbieden, terwijl de
geldleningen op zeer korte
termijn aan het Rentenfonds

O~19~52~--~~19~5~4~-~1~956~-~~1~95~8~O

Disconto-, rente- en rendementspercentages
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verminderden ten gevolge van de hervorming van de geldmarkt en
de inkrimping van de portefeuille van het Fonds.

De politiek van renteverlaging van het kortlopende geld droeg
bij tot de ontspanning op de kapitaalmarkt. Het rendement van de
staatsleningen met 5 tot 20 jaar looptijd vertoonde een dalende bewe-
ging die alleen bij de uitgifte van sommige grote openbare leningen in

Disconto-, rente- en rendementspercentáges

Rentevoeten gekoppeld Rentevoeten veranderend in functie van vraag
Disconto- aan de discontovoet (1) en aanbod

voet:

I Schatkist-
gcaccep- Schatkist-
teerde, Schatkist- Beuk- öerbificaten Staats-

Einde maand
bij een bank certificaten deposito's certificaten uitgegeven leningenop bij san-

gedomi- op in Belgische Daggeld zeer korte besteding van 5 tot 20
cilieerde 4 maanden franken termijn (12 jaar
wissels

I
(2) (3 maanden) I (4 maanden) meenden) (4)

(3)

1955 December ......... 3,- 1,3125 1,40 l,50 - I - 4,63
1956 December ......... 3,50 1,3125 1,40 1,70 - - 5,54
1957 Deceinber ......... 4,50 3,75 2,70 2,25 4,25 5,3875 6,47
1958 Januari ............ 4,50 3,75 2,70 2,15 4,25 - 6,33

Februari ............ 4,50 3,75 2,70 1,60 4,25 - 6,06
Maart ............... 4,25 3,50 2,45 l,50 4,- 4,9995 5,64
April ............... 4,25 3,50 2,45 1,70 4,- - 5,75
Mei .................. 4,25 3,50 2,45 1,40 3,75 4,6833 5,73
Juni ............... 4,- 3,25 2,20 1,25 3,50 4,491 5,29
Juli .................. 3,75 3,- 1,95 1,25 3,25 4,40 5,06
Augustus ......... 3,50 2,75 1,75 1,20 3,- 4,047 5,02
September ......... 3,50 2,75 1,75 1,20 2,75 3,9804 5,18
Oktober ............ 3,50 2,75 1,75 1,20 2,75 3,9735 5,04
November ......... 3,50 2,75 1,75 1,20 2,75 3,922 4,98
December ......... 3,50 2,75 1,75 1,10 2,50 3,86 4,85

(1) Sedert de hervormmg van de geldmarkt m november 1957.
(2) Certificaten die de banken in de gedeeltelijke dekking van hun opeisbaar passief op ten hoogste één maand mogen

opnemen. Het uitstaande bedrag vun die certificaten uitgegeven op 4 maanden was tot de hervorming van de geldmarkt in
november 1957 weinig belangrijk. Sedertdien bedraagt het fr. 8,9 miljard. Bovendien geeft het Rentenfonds, sedert het-
zelfde tijdstip, een veranderlijk bedrag certificaten tegen dez elfde voorwaarden uit..

(3) Aanbesteding vun de volgende maand.
(4) Begin van de volgende maand.

april en september werd onderbroken. In het begin van 1959 bedroeg
het 4,85 pct. tegen 6,47 pct. vorig jaar. Die marktontwikkeling maakte
het mogelijk overheidsleningen te plaatsen tegen voordeligere voor-
waarden. Het gemiddelde rendementspercentage bij de uitgifte kon
van 6,05 pct. voor de staatslening in januari tot 5,16 pct. voor die in
september worden teruggebracht, terwijl de looptijd van 6 jaar en
3 maanden voor eerstgenoemde lening tot 10 jaar voor de tweede werd
verlengd.
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De markt der niet vast rentende waarden kende tot in mei een
gedrukte stemming. Het volume der op de contantmarkt omgezette
kapitalen slonk tot een zeer laag peil en de koersen brokkelden af,
vooral die van de
effecten der Kongolese
maatschappijen en der
Belgische industriesec-
toren die het meest
door de conjunctuur-
teruggang getroffen

Contantmarkt der niet vast rentende effecten
Bronnen : Nationaal Instituut voor de Statistiek - Beurscommissie te Brussel.

werden.
1958 Januari .. "' .

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

Periode
Indexcijfer

der noteringen
(Basis 1958 = 100)

(1)

Kapitaalornzetten
per maand

(in miljarden
franken)

(2)

164 1,31956

1957 155 1,1

1958 135

131
126
131
128
129
138
137
142
139
141
140
139

0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,8
0,7
0,7
0,8
0,9
0,8
0,9

Een kentering
deed zich voor in juni;
zij werd begunstigd
door het koersherstel
op de voornaamste
buitenlandse beurzen,
door de stabilisatie van
de grondstoffennote-
ringen, door de overvloed aan beleggingzoekende kapitalen en door
de daling van de rentevoet. De transacties breidden zich enigszins uit
en de noteringen bereikten een ietwat hoger peil. De verbetering der
noteringen betrof hoofdzakelijk de effecten van de financiële sector,
de beleggingsmaatschappijen, de holdings en de gas- en elektriciteits-
bedrijven, alsook die bedrijfstakken welke het minst door de ongun-
stige eonjunctuur werden aangetast, nl. de glas- en spiegelglasfabrieken,
de non-ferro metalen en de chemische bedrijven.

(1) Beurzen te Brussel en Antwerpen. Voor 1956 en 1957, gemiddelde van
de re en 15e van iedere maand; voor 1958, gemiddelde van de 10e en de
25e ven elke maand.

(2) Beurs te Brussel.

Dit herstel bleef echter binnen zeer beperkte grenzen. Voor geheel
het jaar bereikten de omgezette kapitalen niet de twee derden van
het cijfer van 1957 en het indexcijfer der noteringen bedroeg slechts
135 tegen 155 vorig jaar.
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ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID EN PRIJZEN

De teruggang van het indexcijfer der Belgische industriële
produktie, die omstreeks het midden van 1957 merkbaar werd, kwam
in de eerste helft van het

Afgezien van de seizoen-
bewegingen bleef de indus-
triële bedrijvigheid vanaf het
derde kwartaal op een vaster
peil, dank zij een gematigde
herleving van de vraag in ver-
schillende sectoren waaronder 150

de ijzer- en staalnijverheid.

beschouwde jaar scherper tot
uiting.

Over de eerste tien maan-
den daalde het algemene in-
dexcijfer met 6 pct. In som-
mige industrietakken afzonder-
lijk beschouwd, en vooral in
de textielnijverheid, werd een
veel sterkere daling waarge-
nomen.

Op het internationale
vlak vertoonde de industriële

Indexcijfers van de industriële produktie
(Buais 1958 = 100)

,\ Duitsland,'

,'\.... ,r:J.\ .. , ..,/ ....\,_,',,' 'I\....-..: .....""..w/ 150

, -, l'
België

1957 1958

bedrijvigheid een kentering in
de Verenigde Staten, terwijl in Europa de tendens tot verslapping zich
duidelijker aftekende. Niettemin vielen sporen van verbetering waar

Bronnen : Belçië : Instituut voor Economisch en SociaalOnder·
zoek.

D'u.itaZand : Btatistisches Bundesemt.
Verenigde Staten : Board of Governors of the Federal

Reserve System.
Fmnkrijk : Institut National de la Statistique et des

Etudes Economiques.
Nederland : Centraal Bureau voor de Statdstiek.
Ycreniqâ-Konlnleriik : Board of Trade.
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Steenkolenmijnen

te nemen, vooral in Nederland; hieruit mag geen fundamentele ver-
andering in de conjunctuuronlwikkeling worden afgeleid.

De steenkoolnijverheid verlaagde haar voortbrenging van 29,1
miljoen ton in 1957 tot 27,1 miljoen in 1958, wegens de moeilijke
afzet zowel op de binnenlandse markt als in het buitenland. Sommige
steenkoolputten werden gesloten en de aanwerving van arbeiders
werd stopgezet; het totaal aantal ingeschrevenen verminderde van
153.100 eenheden op het einde van januari tot 138.600 op het einde
van december. Bovendien nam de gedeeltelijke werkloosheid merkelijk
toe : van het ene jaar tot het andere viel het maandgemiddelde van
het aantal gewerkte dagen, voor de eerste tien maanden, van 23,4 terug
op 21,6.

In verband met de conjunctuurteruggang hadden de gezamenlijke
landen der Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal minder be-
hoefte aan brandstof. Daarenboven worden de steenkolen, in de

sectoren waar ze geen specifieke
aanwending vinden, in periodes
van recessie steeds meer ver-
drongen door de minerale .oliën,
wegens de groeiende prijsdis-
pariteit ten voordele van deze
laatste.

Steenkoolwinning

Bron : Algemene Directie van het Mijnwezen.

I Rendement
van onder-

Produktie en boven-
Maandgemiddelden (in duizenden grondee ar-

I tonnen) I beider. (kg)
per dag

aanwezigheid

1951 ........................ 2.471 734
1953 ........................ 2.505 766
1957 ........................ 2.424 838
1958 le kwartaal ...... 2.538 832

2" » ...... 2.282 843
3e » ...... 2.046 835
4" » . (fi) 2.153 858

..

Wat de Belgische steenkool-
nijverheid betreft, dient even-
eens rekening gehouden met de
toenemende mededinging van
betrekkelijk goedkopere buiten-

landse steenkolen en met de uitvoering van vroeger afgesloten contrac-
ten op lange termijn. De steenkoolinvoer bleef dan ook op een zeer
hoog peil: tijdens de eerste elf maanden van het jaar beliep hij 4,7 mil-
joen ton. In de geografische verdeling van de invoer trad nochtans
wijziging in. Het aandeel van de Verenigde Staten verminderde sedert

«0) Voorlopige Cllfen .
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de aankopen van steenkool in derde landen op 23 februari 1958 op-
nieuwaanvergunning werden onderworpen en de Belgische invoer-
ders een belangrijk aantalleveringscontracten op lange termijn opzeg-
den of de uitvoering ervan verschoven. De invoer uit de andere landen
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, en vooral uit West-
Duitsland, nam daarentegen wegens de prijsverschillen gevoelig toe.

De uitvoer van Belgische steenkolen daalde van 4 miljoen ton
III de eerste elf maanden van 1957 tot 2,6 miljoen ton gedurende
dezelfde periode in 1958.

De voorraden op de mijnterreinen waren in België nooit zo hoog
als thans; zij stegen van 1,4 miljoen ton op heteinde van 1957 tot
6,9 miljoen op het einde van 1958.

Daar de markt steeds meer met kolen overvoerd werd, verlaagden
de mijnen hun verkoopprijzen in april en juni; in het totaal bedroeg
de daling 1,2 pct. Een nieuwe verlaging van gemiddeld 5 tot 8 pct.
wordt vanaf 1 januari 1959 toegepast.

De steenkoolcrisis is eveneens van structurele aard. De structuur-
gebreken waren enige tijd minder opvallend, dank zij de hoogconjunc-
tuur en de financiële hulp van de Hoge Autoriteit. Nochtans blijken
saneringsmaatregelen onvermijdelijk, te meer daar de subsidies een
zware last voor de Schatkist betekenen en de vereveningshulp, die in
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal voorzien was ten voordele van de steenkoolnijverheid, op
10 februari 1958 een einde nam. De Nationale Steenkoolraad belastte
dan ook een groep deskundigen met een onderzoek naar de middelen
om de integratie van de steenkoolnijverheid in de Europese gemeen-
schappelijke markt mogelijk te maken.

Sommigemaatregelen met beperkte draagwijdte werden getrof-
fen omde financiële lasten der steenkolenmijnen te verlichten. De wet
van 5 mei 1958, waarbij de steenkoolwarrant werd ingevoerd, verge-
makkelijkte de financiering der voorraden op de mijnterreinen. Bij een
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Cokesfabrieken

Elektriciteit

koninklijk besluit van 3 november werd het gezamenlijke bedrag
der kredieten, waarvoor de staatswaarborg mag worden verlee~d
krachtens de wet van 12 juli 1955 tot bevordering van de financiering
der investeringen in de steenkoolnijverheid, in hoofdsom, van
fr. 4 tot 5 miljard verhoogd. Harerzijds besloot de Hoge Autoriteit aan
de steenkoolnijverheid van de Gemeenschap financiële hulp te ver-
lenen ten einde verlichting te brengen in de toestand geschapen door
de buitengewone toeneming der voorraden die de continuïteit van
de werkgelegenheid in gevaar brengt.

De teruggang in de ijzer- en staalnijverheid bracht een inkrimping
van de activiteit der cokesfabrieken met zich. De cokesproduktie der
eerste tien maanden daalde van 5,9 miljoen ton in 1957 tot 5,7 miljoen
in 1958. Wegens de verkleining van de afzetmogelijkheden in België
en in het Lorreinerbekken, traditioneel het belangrijkste afzetgebied,
hebben de cokesfabrieken hun verkopen op de Scandinavische markten
nitgebreid. Aldus slaagden zij erin de uitvoer op het peil van VOrIg
jaar te handhaven en de stijging der voorraden te remmen.

De mededinging werd vinniger en de prijzen liepen terug; van
het ene jaar tot het andere beliep de daling voor de hoogovencokes
12,8 pct.

De voortbrenging van elektrische stroom steeg in 1958 slechts
met 1 pct., tegen 6,4 pct. in 1957. De producenten-verdelers evenals
de industriële zelfproducenten hadden af te rekenen met de gevolgen
van de recessie.

De Beheers- en Controlecomités volgden verder een politiek van
rationalisatie der voortbrenging door aanmoediging van de fusie der
bedrijven en van de coöperatie-overeenkomsten onder maatschappijen.
Deze inspanningen waren tevens gericht op de normalisatie en de ver-
laging der elektriciteitstarieven. Na gedeeltelijke aanpassingen in de
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loop van het jaar, kondigden de Comités een algemene prijsverlaging
met 5 pct. aan voor de leveringen van hoogspanningsstroom vanaf
1 januari 1959.

Begunstigd door een structurele verschuiving in de vraag naar Minerale oliën

brandstoffen, bleef de expansie van de petroleumraffinaderijen voort-
duren. Bovendien nam het benzineverbruik tijdens de Algemene
Wereldtentoonstelling te Brussel aanmerkelijk toe. De raffinaderijen
verruimden hun afzetgebied in de buurlanden, o.m. in Nederland en
inWest-Duitsland.

Petroleumraffinaderijen

Bron : Ministerie van Financiën. Bestuur der Accijnzen.

Produktie
Verwerking

I

van Stookoliën
Manndgemiddelden ruwe petroleum Lichte oliën

IFuel-oil Andere

(in miljoenen liters) I (in duizenden tonnen)

1951 .................................... 82,6 18,5 32,9 16,0
1953 ..................................... 307,7 78,5 111,6 65,9
1957 .................................... 519,5 130,2 172,6 104,2
1958 I" kwartaal ..................... 609,4 155,5 200,1 128,9

~ » ..................... 591,5 151,3 193,6 116,1
3e » ..................... 643,5 152,9 220,8 138,5
Oktober ........................ 705,1 164,7 282,3 135,7
November ..................... 649,9 134,8 231,6 129,1

De lage zeevrachten en de zwakke stemming op de wereldmarkten
der minerale oliën gaven in België aanleiding tot een verlaging van de
petroleumprijzen, die in november 10 pct. bedroeg in vergelijking met
het gemiddelde peil van 1957. Vanaf 1 december heeft de Regering
echter de taks op het benzineverbruik met 56 centimes per liter ver-
hoogd en een nieuwe belasting van 36centimes per liter geheven op de
gasolie.

De particuliere groep ondernemingen die besloot een proef- Kernenergie

centrale voor Kernenergie van 11.500 kW te bouwen, welke in 1960
in bedrijf diende genomen, -heeft zich geassocieerd met het Studie-
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IJ zer- en staal-
nijverheid

centrum voor de Kernenergie, openbare nutsinstelling in 1957 opge-
richt. Dit laatste onderneemt, met de financiële hulp van de particu-
liere groep, de bouw van de proefcentrale voor kernenergie te Mol.Het
zalover drie kernreactors beschikken, waarvan er twee voor experi-
menteelonderzoek zullen worden aangewend. Einde 1958 beliepen de
investeringen fr. 1,5 miljard, terwijl600 miljoen voor 1959 zijn voor-
ZIen.

Twee Belgische elektriciteitsbedrijven sloten anderzijds, op 7 juli,
met een Nederlandse maatschappij een akkoord voor de oprichting
van een studiesyndicaat belast met het onderzoek van een ontwerp
van kerncentrale, met een aanvankelijk vermogen van ongeveer
150.000 kW, voor de voortbrenging van elektrische stroom.

De gemiddelde omvang der ingeschreven bestellingen onderging
III de ijzer- en staalnijverheid nagenoeg geen wijzigingen in verge-
lijking met het jaar 1957, dat echter reedsdoor de conjunctuurterug-
gang getroffen was. De produktie van ruwstaal verminderde met

4,2 pct. ten opzichte van 1957.
Produktie van ruwstaal en afgewerkt staal

(In duizenden tonnen)

Bron : Nationaar Instituut voor de Statistiek.

Maandgemiddelden

I
Ruwsbaal

I
Afgewerkt

staal

1951 ........................ 417 325
1953 ........................ 369 280
1957 ........................ 523 371
1958 le kwartaal ...... 527 369

2" » ...... 486 334
3e » ...... 491 331
Oktober ............ 541 396
November ......... 463 v
December ......... 499 v

..
(v) Voorlopige cijfers •

De tendens verbeterde echter in
het tweede halfjaar, ten gevolge
van een krachtige herleving van
de buitenlandse vraag in juni en
III oktober.

In de andere landen van de
Europese Economische Gemeen-
schap, in het bijzonder in West-
Duitsland en in Frankrijk, ver-
minderde de vraag slechts in

1958, nadat ze zich gedurende 1957 nog had kunnen handhaven. De
oprichting van de gemeenschappelijke staalmarkt verleende aan de
Belgische ijzer- enstaalnijverheid blijkbaar een grotere stabiliteit.
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Steenkolen en ertsen konden tegen lagere prijzen aangekocht
worden. Op de binnenlandse markt brokkelde de schrootprijs verder
af : in december bedroeg de teruggang 27 pct.per ton in vergelijking
met het begin van het jaar. Anderzijds maakte de verminderil!'g van de
prijs van het uit derde landen ingevoerde schroot een gevoelige ver-
laging mogelijk van het bedrag der vereveningsheffingen die bij de
binnenlandse prijzen gevoegd werden. Dit stelsel nam op 1 "decem-
ber een einde krachtens een beslissing van de Raad der Ministers van
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal van 25 november, waar-
bij de vrijheid op de gemeenschappelijke schrootmarkt werd hersteld.

De conjunctuurverslapping openbaarde zich hoofdzakelijk in de
daling der verkoopprijzen. De tarieven die in de schoot van de Gemeen-
schap toepasselijk zijn, werden driemaal verlaagd : in maart, mei en
oktober. Op het einde van het jaar noteerde het handelsstaal fr. 4.500
per ton, tegen fr. 5.500 in januari, d.i. een vermindering met 18 pct.
De minimumnoteringen voor de uitvoer naar de landen die geen lid
zijn van de Gemeenschap, werden eveneens verlaagd in februari, april
en mei. De werkelijk toegepaste prijzen waren echter nog lager. Voor
het handelsstaal, dat op het einde van het jaar tegen ongeveer fr. 4.200
per ton werd verkocht, beliep de daling nagenoeg 17 pct. ten opzichte
van de noteringen bij het begin van het jaar.

Over de eerste negen maanden van het jaar steeg de Belgisch-
Luxemburgse uitvoer van ijzer, gietijzer en staal met 3,3 pct. naar
hoeveelheid en verminderde met 8,2 pct. naar waarde in vergelijking
met de vorige overeenstemmende periode. Nederland, belangrijkste
afzetgebied in 1957, bekleedde nog slechts de vierde plaats: de leverin-
gen aan dit land liepen over de eerste negen maanden met 43 pct. terug
ten opzichte van het voorafgaande jaar. De afzet in Frankrijk, West-
Duitsland en de Verenigde Staten, die de drie belangrijkste cliënten
werden, nam daarentegen met respectievelijk 27, 34 en 12 pct. toe.
Argentinië, Venezuela en Indië verhoogden merkelijk hun aankopen,
terwijl het Verenigd-Koninkrijk, de Scandinavische landen en Belgisch-
Kongo ze verminderden.
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Non-ferro metalen De voortbrenging van ruwe non-ferro metalen, met uitzondering
van die van tin en van aluminium, liep terug. In de sector der half-
fabrikaten echter bewoog de bedrijvigheid zich op een hoger peil dan
in het voorafgaande jaar.

Deprijsvorming der verschillende non-ferro metalen is van vrij
uiteenlopende omstandigheden afhankelijk Over het algemeen werden
echter sedert september de prijzen enigszins vaster onder invloed van

een ruimere wereldvraag
en een inkrimping der
voorraden bij de gebrui-
kers. In België volgden de
binnenlandse prijzen de
koersbeweging op de we-

Produktie van non-ferro metalen
(In duizenden tonnen)

Bron : Union des Industries dee Métaux non ferreux.

Ruwe prod ukten Half-
Mnnndgemiddekleu

I I I
labri-

Koper Zink Lood Tin katen
----~_.-

1951 .................. 11,8 16,7 6,1 0,83 16,5
1953 .................. 1'2,5 16,1 6,4 0,8'2 1'2,8
1957 .................. 1'2,7 19,6 8,3 0,79 16,'2
1958 Ie kwartaal --- 1'2,5 19,5 8,0 1,16 16,8

'20 » --- 1'2,0 18,'2 7,5 0,67 16,4
3e Y> ... 13,3 16,3 7,1 0,70 15,'2
Oktober ___ (1)

I

13,9 16,'2 7,'2 0,68 19,0
November _ (1) 13,8 17,0 8,6 0,63 15,0

..
(1) Beweeglijk kwnrtealgemiddelde voor de ruwe metalen.

reldmarkten .

Na een periode van
teruggang steeg de prijs
van het koper te Londen
van januari tot november
met 27 pct., doch daalde

in december opnieuwenigszins. Te Brussel verhoogde de prijs van het
elektrolytisch koper van fr. 25,25 het kg op 3 januari t.ot fr. 31 op
31 december. De vaste prijs van het koper in november was ten dele
het gevolg van de st.akingen in de mijnen van Noord-Rodesia
en Canada.

De zink- en loodprijzen bleven tijdens het laatste kwartaal stabiel.
Op het eiride van het jaar bereikten ze, voor het lood, opnieuw het
peil van januari, terwijl ze, voor het zink, met 20 pct. waren gestegen.
De speculatieve aankopen uitgelokt door de beslissing, op loktober,
van de Verenigde Staten om hun invoer te contingenteren, droegen
hiertoe bij evenals de voorstellen die in de loop der conferenties van
de Organisatie der Verenigde Naties te Londen en te Genève werden
gedaan om de uitvoer- en produktieprogramma's te beperken.

- 56-



De tinprijs daalde te Londen van £ 730 per long ton tot een mini-
mum van £ 640, in verband met de beslissing van de Internationale
Tinraad van 8 september om voorlopig zijn voorraadaankopen stop te
zetten. De koers steeg nochtans snel in oktober en november; op het
einde van decemberbedroeg hij £ 748.

Over de eerste negen maanden van 1958 vermeerderde de geza-
menlijke uitvoer van non-ferro metalen naar hoeveelheid met 4,8 pct.
tegenover 1957. De afzet van koper en lood nam toe, terwijl die van
tin en zink terugliep. De vroegere koersdalingen veroorzaakten echter
een vermindering van de gezamenlijke uitvoerwaarde met 14 pct. In
de geografische verdeling trad van het ene jaar tot het andere weinig
wijziging in. Frankrijk en de Verenigde Staten, gevolgd door Nederland
en West-Duitsland, bleven de voornaamste cliënten. Niettemin vermin-
derde het aandeel der Verenigde Staten in de tinleveringen tot 34 pct.,
daar waar het in 1957 nagenoeg de helft van het uitgevoerde tin ver-
tegenwoordigde.

Gelet op de verscheidenheid der metaalfabrikaten, komt de ge-
zamenlijke activiteits-
vermindering in deze
nijverheid het best tot
uiting in de daling van
het gemiddelde der te
werk gestelde arbeids-
krachten over de
eerste tien maanden
liep het van het ene jaar
tot het andere terug van
206.380 tot 191.600

Metaalverwerkende nijverheid
(In miljoenen franken)

Bronnen : Nationaal Instituut voor de Statistiek - Fabrimétal.

Verzendingen

Buiten- , Binnen-
lnndae land se

markten markt

1.656 2.529

1.639 3.048

2.366 4.267

2.477 4.370
2.266 4.354
2.239 3.955
2.331 4.750

i, Opgenomen
Maandgemiddelden bestellingen

·~~·:~~~~~~~~~.~~.--T-~~-7-4-9----'------;----1

1953 4.195

6.134

5.417
5.718
5.038
5.396

1957 .

1958 Ic kwartaal .
2e » •••••• (v)
3e » •••••• (v)
Oktober . ........ (v)

(1') Voorlopige cijfers.

eenheden. Hiermee wa-
ren in uiteenlopende mate alle bedrijfsgroepen gemoeid, met uitzon-
dering van de sector der hefwerktuigen en die van het spoorweg- en
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trammaterieel, die echter sedert enige jaren met een structurele achter-
uitgang heeft af te rekenen.

De maandelijks genoteerde bestellingen lagen gemiddeld
fr. 1,2 miljard lager dan de waarde der verzendingen. De vraagver-
slapte vooreerst voor de goederen van eerste verwerking en voor de
uitrustingsgoederen en nadien geleidelijk voor de duurzame verbruiks-
goederen. In enkele bedrijfstakken bleef ze echter over het algemeen
betrekkelijk vast. Dit is inzonderheid het geval met de draadtrekke-
rijen, de metaaltrekkerijen en de koudwalserijen, de elektrotechnische
constructie en de fijne mechaniek. Ookde automobielnijverheid vond
baat bij een gunstige buitenlandse vraag. De staalgieterijen, de ijzer-
gieterijen, de diverse mechanische constructics, de werktuigmachines
en de scheepshersteUing werden duidelijk door het recessieklimaat
gekenmerkt.

De verzendingen bleven op het peil van 1957, omdateen min of
meer belangrijke tijd verstreek tussen de inschrijving van de bestel-
lingen en de levering der fabrikaten. De teruggang die werd vast-
gesteld in de sector der produlden van eerste verwerking werd goed-
gemaakt door het snellere tempo der leveringen van transport-
materieel; de afzet van verbruiks- en uitrustingsgoederen bleef betrek-
kelijk stabiel.

De uitvoer van de metaalverwerkende bedrijven, die voor de
eerste tien maanden van 1957 naar waarde fr. 23,3 miljard vertegen-
woordigde, bereikte in de overeenstemmende periode van 1958
hetzelfde peil. Hoewel Nederland en Kongo tijdens het eerstehalfjaar
de belangrijkste afnemers bleven, daalde de uitvoer naar deze landen
niettemin met respectievelijk 13,5 en 6,6 pct in vergelijking met
dezelfde periode van 1957. De afzet in West-Duitsland steeg dasren-
tegen met 63 pct., terwijl die in het Verenigd-Koninkrijk verdubbelde
en de verzendingen naar Latijns-Amerika lichtjes toenamen. De
scheepsbouw boekte een grotere uitvoer naar het Verenigd-Koninkrijk.
De belangrijke stijging van de afzet in West-Duitsland en in het
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sterlinggebied betrof ten dele het elektrotechnisch materieel, waarvoor
ook Latijns-Amerika een belangrijk afzetgebied bleek. De leveringen
aan Frankrijk en aan de Verenigde Staten liepen in het eerste halfjaar
met respectlevelijk 20 en 9 pct. terug.

Het gezamenlijke produktievolume van de scheikundige bedrij-
ven bleef even hoog als tijdenshet voorafgaande jaar, maar de verkoop-
prijzen waren neerwaarts gericht.

De evolutie verschilde van de ene sector tot de andere. De voort-
brenging van primairestikstof en van stikstof voor meststoffen over-
trof merkelijk die van het voorafgaande jaar. Met het oog echter op de
structuuraanpassingen welke de
toepassing van het Verdrag tot
oprichting van de gemeenschap-
pelijke markt zal met zich
brengen, verlaagden de voort-
,brengers,. in augustus jl., hun

In de sectoren van steen-
koolderivaten en van teer ver-
slechterde de toestand enigszins.
Dit was ook het gevalmet de
rubberindustrie en met die van de farmaceutische produkten ; in deze
laatste werden niettemin, op gebied van expansie, initiatieven genomen
die de vertraging van België in deze sector ten dele kunnen goedmaken.

prIJzen.

Scheikundige
nijverheid

Produktie van synthetische ammoniak
en van derivaten

(In duizenden tonnen stikstof)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Primaire I Stikstof
stikstof voor

meststoffen

16,0 14,9
15,2 13,8
19,5 17,2
21,6 19,6
22,7 20,6
23,2 20,2
24,0 22,0

Muuudgemiddelden

1951
1953
1957 ..
1958 10kwartaal

2e »
3e })

Oktober ..

Zowel de invoer als de uitvoer van scheikundige produkten ver-
meerderde ten opzichte van het voorafgaande jaar.

Evenals in 1952 behoorde de textielnijverheid tot de sterkst door TextieIn.ijverheid

de conjunctuurverslapping getroffen sectoren : in de eerste tien maan-
den van het jaar beperkten de bedrijven hun gezamenlijke voort-
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brenging met 21 pct. ten opzichte van de overeenstemmende periode
van 1957. De inkrimping van de vraag, die zich omstreeks het midden
van 1957 openbaarde, gaf anderzijds aanleiding tot aanpassingen van
de verkoopprijzen. Het dieptepunt van de recessie werd blijkbaar in het
tweede kwartaal van 1958 bereikt.

De afzetprijzen daalden in de verschillende produktiestadia : voor
de afgewerkte produkten en de halffabrikaten bedroeg de teruggang
van januari tot november respectievelijk 4,1 en 9,6 pct. Vooral de
wol- en katoenprodukten waren daarbij betrokken. De ongunstige
invloed op de rentabiliteit van de nijverheid werd ten dele opgevangen
door de daling van de prijs der verwerkte grondstoffen.

De verzwakking van de buitenlandse vraag komt duidelijk tot
uiting in de evolutie van de uitvoer : over de eerste elf maanden van
het jaar verminderde hij naar waarde met ongeveer 20 pct. vergeleken
met dezelfde periode van 1957 .. De afzet in Frankrijk, de Verenigde

Staten en Nederland nam het
Produktie der wolwasserijen en -kammerijen

(In tonnen)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Wasserijen
Maandgemiddelden en Kamwollintcarbonisatie-

bedrijven

1951 ........................ 1.295 1.370
1953 ........................ 1.671 1.632
1957 ........................ 2.001 1.965
1958 le kwartaal ...... 1.945 1.912

20 » ...... 1.857 1.727
3e » ...... 1.530 1.536
Oktober ...... (v) 1.904 2.018

(I) Voorlopige cijfers,

sterkst af. Evenals in andere
sectoren nam de Duitse markt
daarentegen relatief in betekenis
toe.

De bedrijvigheid verslapte
III al de produktiestadia van de
wolnijverheid .

De sector van de wolberei-
ding bood echter het best weer-
stand aan de recessie, dank zij de

fiscale vrijstellingen die de Regering in 1956 en 1958 verleende.

Een koninklijk besluit van 22 november verlengde tot 31 decem-
ber 1960 de verlaging van de overdrachttaks met 5 p.m. voor de con-
tracten in verband met het wassen, de carbonisatie en het kammen
van wol; deze taks moest op 31 december 1958 opnieuw op haar
vroeger peil gebracht worden. Een ander besluit van dezelfde datum
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schorste tot 31 december 1960 de verhoging. met 1,5 pct., van de
overdrachttaks op de invoer van gewassen wol.

De kamwolspinnerijen hadden te lijden onder de verzwakking
van de bestellingen vanwege de weverijen en de breigoednijverheid,
terwijl de vraag van kaard-
wol had af te rekenen met
het weirug gunstige ver-
loop van de voortbrenging
van kledingstoffen en met
de teruggang van de uit-
voer van tapijten naar de

Tijdens de eerste acht
maanden verminderde het
volume van de afzet op
debinnenlandse markt met
35 pct. voor de kaardwolweefsels en met 17 pct.

Verenigde Staten.

Produktie der wolspinnerijen en -weverijen
Indexcijfers van de industriële bedrijvigheid

(Basis 1953 = 100)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Spinnerijen

Maandgemiddelden
Kaardwol I

Weverijen
Karnwol

1951 ........................ 104 81 104

1953 ........................ 100 100 100

1957 ........................ 125 127 124

1958 le kwartaal ...... 95 90 98
2e » ...... 95 94 97
3e » ...... 95 103 v 92
Oktober ............ , v 129

..(v) Voorlopige cijfers,

weefsels. De uitvoer vertoonde een even ongunstige ontwikkeling.
voor de kamwol-

In de katoennijverheid liep
23 pct. terug, die der weverijen
met 22 pct. De prijsdaling, die
voor de garens sterker was dan
voor de ruwe katoen en de weef-
sels, wijst eveneens op een in-
krimping van de vraag. De leve-
ringen van fijne katoengarens op
de binnenlandse markt lagen
gedurende de eerste elf maanden
van 1958 naar hoeveelheid
26 pct. beneden die van dezelfde
periode van 1957. Gedurende
de eerste negen maanden daalde de uitvoerwaarde met 24 pct.

de produktie der spinnerijen met

Katoenproduktie
Indexcijfers van de industriële bedrijvigheid

(Basis 1953 = 100)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

ll9 ll9

100 100

ll5 127

99 III
78 93
90 V 90

Il ll6

Maandgemiddelden Spinnerijen I w e(~)ijel1 .

--,--
1951

1953

1957

1958 Ie kwartaal
2e

3" »
Oktober ..

(v) Voorlopige cijfers.
(1) 1951 : zuiver en met rayonvezels gemengd katoen.
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Voor de weefsels bedroeg de teruggang van de uitvoer 19,6 pct. De
overeenstemmende volumepercentages liggen iets minder hoog.

In de vlasnijverheid heerste een ongunstige toestand wegens de
conjuncturele moeilijkheden en de scherpere mededinging vanwege
sommige landen.

Om de invloed van de buitenlandse concurrentie ongedaan te
maken, besloot de Regering aan de vlasbereiders een tijdelijke finan-
ciële steun ie verlenen in de vorm van een premie van fr. 10.600 per
te werk gestelde arbeider. De storting gebeurt in twee schijven: de
eerste op het einde van 1958, terwijl de tweede zal afhankelijk
gemaakt worden van de aanvaarding van een plan voor de rationa-

VIas-, jute- en rayonproduktie
Indexcijfers van de industriëlebedrijvigheid

(Basis 1953 = 100)
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

I Spinnerijen
Vlas· Rayon-

t Weverijen
Jute- Jute-Maandgemiddelden I (vlas en van rayon en

hennep) weverijen spinnerijen

I
rayonvezels spinnerijen weverijen

----
I

I1951 ........................ 110 94 105
1953 ........................ 100 100 100 100 100 100
1957 .................. ..... 115 102 127 150 96 80
1958 Ie kwartaal ...... 104 89 105 147 105 95

2e » ...... 78 89 94 127 100 89
3e » ...... 76 v 79 86 v 116 9'1 v 87
Oktober ...... (v) 111 150 101

..
(v) Voorlopige cijfers,

Iisatie der produktie en de sanering van de markt, evenals van de
invoering van maatregelen om het verbruik van vlasprodukten aan
te wakkeren.

De uitvoer van vlasgarens en -weefsels daaldegedurende
de eerste negen maanden van 1958 naar waarde met respectie-
velijk 40 en 16,3 pct. III vergelijking met dezelfde periode
van 1957~
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Bij het koninklijke besluit van 22 novomber werd de verlaging
van de overdrachttaks van 10 tot 3 pct. voor de leveringen van vlas-
garens aan de weverijen en van Il tot 1 pct. voor de verkoop van
vlasweefsels tot 31 december 1960 verlengd.

De moeilijkheden waarmee de jutenijverheid sedert 1956 te kam-
, '

pen heeft, verminderden enigszins. In vergelijking met de eerste tien
maanden van 1957 steeg de produktie inderdaad met 5,2 pct. in de
spinnerijen, onder invloed van een gunstige binnenlandse vraag, en
met 16,7 pct, in de weverijen.

De uitvoerwaarde daalde met 17,9 pct.voor de weefsels, doch
steeg met 3 pct. voor de garens en met 24 pct. voor de tapijten,
dank zij de aankopen van West-Duitsland.

De groothandelsprijzen der garens en weefsels werden minder
getroffen door de overheersende stroming op de textielmarkten.

De herneming die in 1957 in de rayonnijverheid was waarge-
nomen, is van korte duur gebleken. Daar de binnenlandse vraag ver-
zwakte, werd de produktie van kunstgarens en -weefsels inderdaad
verlaagd in weerwil van een toeneming van de waarde van de uitvoer
van rayongarens met ongeveer 24 pct. De toestand was nauwelijks
beter in de rayonweverijen.

Een gevoelige verbetering werd ook dit jaar waargenomen in de
sector der synthetische garens en vezels, die baat vond bij een toege-
nomen binnenlandse en buitenlandse vraag. In de loop der jongste drie
jaar is de voortbrenging van synthetische garens en vezels nagenoeg
verdrievoudigd.

De Regering steunde onrechtstreeks de fabrikanten van synthe-
tische en kunstvezels"door de overdrachttaks op de aankoop en de
invoer van grondstoffen met 5 p.m. te verlagen. Deze maatregel, die
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Bouwnijverheid

sedert 10 maart 1958 van kracht is en waarvan de intrekking was
voorzien op 31 december, werd bevestigd door het koninklijke besluit

van 22 november.
Breigoed en confectie

Indexcijfers van de industriële bedrijvigheid
(Basis 1953 = 100) Nadat de voortbrenging van

de breigoednijverheid gedurende
verschillende jaren uitbreiding
had genomen, gaf zij een ver-
mindering te zien ten gevolge
van de afneming van de binnen-
landse en buitenlandse vraag.
Daar Nederland zijn aankopen
gevoelig beperkte, daalde de

gezamenlijke uitvoer met 15,9 pct. tijdens de eerste negen maanden.

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Maandgemiddelden

I
Breigoed Confectie

1953 ........................ 100 100

1957 ........................ 134 104

1958 1· kwartaal ...... 116 105
2· » ...... 115 105
s- » . (v) 130 90
Oktober ...... (v) 164

..
(v) Voorlopige cijfers.

In de confectiebedrijven bleef de recessie beperkt : de produktie
verminderde met ongeveer 6 pct. De uitvoer steeg met 3,7 pct. over
de eerste negen maanden van het jaar.

De verslapping die in het tweede halfjaar van 1957 in de bouw-
nijverheid werd waargenomen, zette zich voort. Vergeleken met het
gemiddelde van 1957 slonk het aantal aan openbare en particuliere
werken te werk gestelde arbeiders met 16 pct.

In de particuliere sector verminderde het aantal toegestane
bouwvergunningen en afgewerkte gebouwen met 10 pct. in de loop
der eerste negen maanden van het jaar. Ook het totaal der begonnen
gebouwen liep terug evenals trouwens het aantal De Taeye-premies :
tijdens dezelfde periode nam dit laatste met ongeveer 8 pct. af. Bij een
koninklijk besluit van 1 september werden de toekenningsvoor-
waarden voor de premies versoepeld, doch de invloed daarvan zal zich
niet vóór de lente doen gevoelen.

•
Hoewel het gezamenlijke bedrag der nieuwaanbestede openbare

werken met ongeveer 32 pct. toenam en opnieuw het peil van 1956
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overschreed, bleven de betalingen aan de ondernemingen 4 pct.
beneden het peil van het voorafgaande jaar.

De slinkende bedrijvigheid op de bouwwerven was nadelig voor
de producenten van materialen, die bovendien hadden af te rekenen
met een inkrimping van hun buitenlandse afzetgebieden. Tijdens de
laatste maanden werd
nochtans een verbete-
ring van de activiteit
ten opzichte van het
begin van het jaar vast-
gesteld.

Produktie van bouwmaterialen

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Gewone Cement VI.kglHs
Maandgemiddelden baksteen (in duizenden (indexcijfers:

(in miljoenen basis 1953
stuks) tonnen) = 100)

-----

1951 ........................ 195 366 108,4
1953 ........................ 172 386 100,0
1957 ........................ 187 392 130,2
1958 le kwartaal ...... 106 285 141,1

2e » ...... 179 370 140,8
3e » ...... 222 367 140,5
Oktober .. . . ........ 213 365 161,8
November ......... 325

De achteruitgang
van de afzet op de
binnenlandse en buiten-
landse markten veroor-
zaakte in de steenbakke-
rijen een daling van de produktie met ongeveer 10 pct. ten opzichte
van het voorafgaande jaar en deed in de Rupelstreek belangrijke
voorraden ontstaan. Daaruit vloeiden prijsverlagingen voort.

De cementfabrieken vertraagden eveneens hun bedrijvigheid.
Op de buitenlandse markten hadden de Belgische producenten het
hoofd te bieden aan een groeiende mededinging vanwege de Oost-
europese landen, West-Duitsland en Japan; tijdens de eerste negen
maanden van hel jaar daalde de uitvoer met 35 pct. De binnenlandse
vraag bleef daarentegen op een bevredigend peil.

De glasfabrieken konden, na de teruggang op het einde van 1957,
een goede bedrijvigheid onderhouden. Vooral de uitvoer van venster-
glas nam toe, in het bijzonder naar het Verenigd-Koninkrijk, de
Verenigde Staten en Canada. Onlangs werd besloten financiële fusies
door te voeren ten einde, op de vooravond van de oprichting van de
Europese gemeenschappelijke markt, de concurrentiepositie van deze
hoofdzakelijk op de uitvoer aangewezen nijverheid te verbeteren.
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De produktie der steengroeven ondervond de schadelijke invloed
van het ontoereikende volume openbare en particuliere werken en van
de teruggang van de buitenlandse vraag.

Dit was ook het geval met de verschillende takken van de
ceramische nijverheid.

Voedingsindustrie De voedingsbedrijven bleken over het algemeen betrekkelijk
weinig gevoelig voor de conjunetuurbewegingen zoals deze zich sedert
de oorlog hebben voorgedaan. Tijdens het voorbije jaar voerden zij
hun activiteit nog op, weliswaar tegen een trager tempo, daar de toe-
neming van de binnenlandse vraag ruimschoots opwoog tegen de in-
krimping van de buitenlandse afzetgebieden. In hun geheel beschouwd,
liepen de prijzen lichtjes terug; de evolutie verschilde nochtans van
de ene categorie produkten tot de andere: de prijzen van de landbouw-
produkten waren neerwaarts gericht, terwijl die van de industrieel
verwerkte produkten zeer vast bleven.

In zeven jaar steeg de produktie van melkerijboter met ongeveer
50 pet.; terwijl het land enkele jaren terug nog een vierde van zijn
behoeften door buitenlandse aanvoer dekte, overtrof het aanbod in
1958 de vraag, inzonderheid ten gevolge van belangrijke sluikinvoer.
In februari daalden de prijzen tot fr. 20 beneden de richtprijs. Dank zij
nieuwe aanwendingen en uitvoer tegen zeer lage prijzen trad sedert-
dien enige verbetering in de toestand in.

De margarineproduktie, die over de eerste tien maanden van
1958 met 7 pct. steeg, zal op het einde van het jaar waarschijnlijk
voor de eerste maal 100.000 ton overschreden hebben. Zij vond
zonder al te veel moeilijkheden afzet op een steeds ruimere markt.

De maalderijen verkeren nog steeds in een moeilijke toestand.
Sedert de maand mei kunnen opnieuw molens gesloten worden, daar
de Raad van State het koninklijke besluit van 7 februari 1956 groten-
deels verbrak.
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In de conservenfabrieken is de herneming van het eerste halfjaar
van 1957 van korte duur gebleken. Terwijl het binnenlandse verbruik
relatief stabiel bleef, liep de uitvoer zo sterk terug dat de voorraden

De voortbrenging van ruwe suiker
van de oogst 1957, die met meer dan
10 pct. in vergelijking met het voorafgaande jaar was gestegen,
zal 400.000 ton overschrijden. Het binnenlandse verbruik bleef
merkelijk beneden de produktie. De toenemingvan de voorraden werd
echter geremd door uitvoer tegen zeer lage prijzen in het kader van
het quotum van 55.000 ton dat door de akkoorden van Londen voor
1958 aan België werd toegewezen, en door leveringen buiten de
akkoorden aan Frankrijk en Duitsland.

gevoelig toenamen. De mededinging van
de vroege en bevroren groenten remde
meer en meer de uitbreiding van de
vraag. Om aan deze problemen en aan de
concurrentie in de gemeenschappelijke
markt het hoofd te bieden, vormden de
belangrijkste producenten een groepe-
l'mg.

Voedingsindustrie
Produktie

Bron : Instituut voor Economisch en Sociaal
Onderzoek.

1951 93

Periode
I

Indexcijfers :
(basis

1953 = 100)

1953 100

1957 110

1958 Ie kwartaal... 105
2e» 117
3e» 118
Oktober d.... 117

De bedrijvigheid der jamfabrieken nam m het eerste halfjaar
toe, doch verminderde vanaf juli.

In de bierbrouwerij hield de concentratiebeweging verder aan.
In weerwil van de verwachtingen welke de Tentoonstelling had doen
ontstaan, nam de bierproduktie weinig of niet toe. Hethandelsverkeer
met het buitenland kende een ongunstig verloop.

Het beschouwde jaar was voor de chocoladefabrieken en de
suikerbakkerijen een weinig minder voorspoedig dan 1957.

De inkrimping van de in- en uitvoer van diamant, evenals de Diverse industrieën

verdere stijging van het aantal getelde werklozen met 56 pct. in de
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eerste tien maanden van het jaar ten opzichte van dezelfde periode in
1957, getuigt, bij ontstentenis van meer omstandige statistieken, van
de teruggang der bedrijvigheid in de diamantnijverheid.

Het was echter niet meer de ontoereikende bevoorrading met
ruwe stenen die de diamantverwerking remde, maar wel de moeilijke
afzet van geslepen stenen op de buitenlandse markten.

De mededinging van andere diamantcentra, en inzonderheid van
Israël, West-Duitsland en Nederland, groeide verder aan.

De afzet van industriële stenen, waarvoor de Verenigde Staten,
evenals voor de sierstenen, de belangrijkste afnemers bleven, had te
lijden onder de besluiteloosheid waarvan de Amerikaanse overheid
in haar programma van voorraadvorming blijk gaf.

De diamantnijverheid vond gedurende de laatste maanden van
het jaar blijkbaar baat bij de verbetering van het economische klimaat
aan de andere zijde van de Atlantische oceaan.

De recessie vergrootte de structurelemoeilijkheden van de
ledernijverheid.

In de sector van het zwaar leder kwam de teruggang van de
bedrijvigheid sterker tot uiting. In die van het lichte leder heerste
daarentegen een grotere stabiliteit.

De schoennijverheid kon haar bedrijvigheid op peil houden, in
weerwil van een grotere buitenlandse mededinging; de invoer steeg
sneller dan de uitvoer.

Na verschillende jaren van ononderbroken expansie, verminderde
de voortbrenging der papierfabrieken, inzonderheid in het tweede
kwartaal. Zowel de binnenlandse vraag als de uitvoer nam af. De
prijzen van het papier daalden in belangrijke mate.

De houtsector maakte eveneens, vooral in het eerste halfjaar, een
minder gunstige periode door.
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In de tabaksindustrie handhaafde de activiteit zich over het alge-
meen op het. peil van 1957. De produktie van sigaretten onderging
nagenoeg geen wijziging, terwijl die van tabak en cigarillo's enigszins
inkromp. Hoewel het binnenlandse verbruik verminderde, verbeterde
de omzet in de sector der sigaren, daar de uitvoer krachtig toenam. De
prijzen van de inheemse t.abak daalden enigszins in oktober, terwijl die
van de buitenlandse tabak stabiel bleven.

De tarweoogst lag iets hoger dan in 1957, daar de afneming Landbouw

van het gemiddelde rendement per hectare goedgemaakt werd door
een nieuwe uitbreiding vanhet bezaaide areaal; dit steeg van
188.000 ha in 1956 tot 208.000 in 1957 en tot 219.000 in 1958. De
met andere graangewassen bezaaide oppervlakte daalde daarentegen
van 326.000 ha in 1956 tot 317.000 ha in 1958. De belangrijkste
factoren van deze evolutie waren de regeringspolitiek gericht op de
valorisatie van de binnenlandse tarweproduktie en de zwakke renta-
biliteit van de voeder-
graanteelt ten gevolge
van de invoer tegen
wemig hoge prIJzen.

Landbouwproduktie
(In duizenden tonnen)

Bronnen : Nationaal Instituut voor de Stntistiek - Ministerie vün Landbouw.

Aanduiding 1951 1953 1957 1958

Plantaardige produkten. :
Tarwe ........................... 514 560 751 779
Andere granen ............... 967 997 961 984
Suikerbieten .................. 1.858 2.389 2.486 2.832
Vlas (zaden en stro) ...... 221 193 182 170
Cichorei ........................ 118 34 51 56
Aardappelen .................. 2.016 1.919 2.043 1.914

Dierlijke produkten. :
Leveringen van melk aan

de melkerijen (miij. 1.) 927 1.091 1.277 1.3941

Geslacht vee. (nettogewicht
van het vlèes) ............ 325 370 391 4001

..

De zeer lage prij-
zen van het voeder-
graan werkten de uit-
breiding van de veesta-
pel in de hand, te meer
daar, in beginsel, de
Regering de afzet van
melk en boter tegen
voordelige prijzen waarborgt en de vleesprijzen in de jongste jaren
gunstig de vergelijking met die van de meeste andere landbouwpro-
dukten doorstonden. De aanwas van de veestapel had anderzijds blijk-
baar ook een zeker speculatief karakter in verband met de Tentoon-
stelling te Brussel.

(1) Rammgen op basie van de CIjfers der eerate negen maanden •
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Om het evenwicht te herstellen. eensdeels, tussen de voort-
brenging van tarwe en die van voedergraan envanderdeels, tussen de
akkerbouwen de veeteelt, hesloot de Regering iedere nieuwe uit-
breiding van het tarweareaal en elke speculatie op de veestapel te
ontmoedigen. Te dien einde verdubbelde zij, in de maand augustus, de
vergunningstaks op de invoer van voedergraan en kondigde zij aan dat
zij niet beslist heeft de gemiddelde richtprijs van fr. 470 per 100 kg te
handhaven voor de tarwe van de oogst van 1959. De bijkomende
fiscale opbrengst zal aan het Landbouwfonds worden overgemaakt en
in de vorm van premies aan de fokkers ten goede komen.

De aardappeloogst verminderde ten gevolge van de lichte inkrim-
ping van de beteelde oppervlakte, de daling van het gemiddelde rende-
ment per hectare der late soortenen de schade berokkend door de
weersomstandigheden.

De aanhoudende crisis in de vlasnijverheid zette de producenten
ertoe aan de bezaaide oppervlakte van 34.000 ha in 1956 te vermin-

deren tot 26.000 in
1957 en tot 24.000 inVeestapel

(In duizenden stuks)

Bron : Nationaal Instituut voor de Stntistiek.

Veestapel 15 mei 15 mei 15 mei 15 mei
1951 1953 1957 1958

Landbouwpaarden ............... 230 219 182 178
Runderen ........................... 2.160 2.291 2.485 2.596

waarvan : melk-
en trekkoeien ... 920 930 977 996

Varkens ........................... 1.265 1.156 1.366 1.423

1958. De prijzen daal-
den verder tot 50 pct.
beneden het peil van de
periode 1951-1952 .

Het aantal land-
bouwpaarden nam ver-
der af onder invloed

van de mechanisering. Op 15 mei was het aantal tractoren met
3.317 eenheden gestegen in vergelijking met 1957; éénland- of tuin-
bouwbedrijf op, de zes is thans met een tractor uitgerust. Het aantal
mechanischemelkmachines steeg ván24.'600 in 1957 tot 26.900
III 1958~,

Over-de 'eerste elf maariden.van het 'jaar bedroeg het indexcijfer
van de prijzen der plantaardige produkten, dat door.het Ministerie van
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Landbouw wordt berekend, 97,5 op basis 1951-1952 tegen 91,1 voor
de overeenstemmende maanden van het voorafgaande jaar; het ver-
schil is te wijten aan de prijsstijging der granen en der aardappelen.

Landbouwmaterieel
(In duizenden stuks)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

15 mei 1950 115 mei 1953 15 mei 1957115 mei 1958

Andere tractoren (1) 5,7
15,7 32,2 35,5
6,3 6,9 6,8
2,1 3,2 3,3
3,7 5,6 5,8

15,1 24,6 26,9
38,8 39,1

Aanduiding

Gewone tractoren 8,1

Bietenoogstmachines 5, 6

Sproeitoestellen ; .

Melkmachines ;..... 10,6
Maai- en dorsmachines .

(1) Dorstractoren en landbouwjeeps.

Het indexcijfer der dierlijke produkten daalde daarentegen, over dezelf-
de periode, van 90,3 tot 85,3. De prijzen van het varkens- en rundvlees
waren zwak gedurende het grootste gedeelte van het jaar, doch in het
bijzonder in augustus en september; op het einde van het jaar gaven
zij een herstel te zien, waarschijnlijk ten gevolge van de regeringsmaat-
regelen ter bevordering van de uitvoer.

Het goederenvervoer
onderging natuurlijk de
weerslag van de recessie.

Internationale zeescheepvaart
in de haven van Antwerpen

(In duizenden metrieke tonnen)

Vervoerwezen

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Bij ontstentenis van de
essentiële statistische gege-
vens betreffende het weg-
vervoer kan moeilijk een
oordeelover de evolutie van
die sector gevormd worden.

Maandgemiddelden Aangevoerde Afgevoerde
goederen goederen

1951 ........................ 1.273 1.173
1953 ........................ 1.201 1.147
1957 ........................ 1.828 1.227
1958 le kwartaal .....'. 1.732 1.243

2e » ...... 1.680 1.126
s- .,. ...... 1.761 1.166

De omvang van de in de haven van Antwerpen verhandelde
goederen verminderde met 5,5 pct. bij het binnenkomen en bij het
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uitgaan ten opzichte van de eerste negen maanden van 1957. Uit de
stijging van de tonnenmaat en van het aantal binnengevaren schepen
blijkt echter een toeneming van het zeeverkeer.

In de haven van Gent heerste een meer onregelmatige en meer
ongunstige bedrijvigheid.

De tonnage der goederen die door bemiddeling van de Dienst
voor Regeling van de Binnenscheepvaart werden geladen, verminder-
de gedurende de eerste elf maanden van 1958 met 7 pct. vergeleken
met dezelfde periode van 1957. In de binnenlandse vaart lagen de toe-
gepaste tarieven merkelijk boven die van het internationale verkeer.

Dezelfde tendens blijkt uit de cijfers van het goederenvervoer per
spoor.

Het luchtvervoer zette zijn fundamentele expansie voort; tijdens
de eerste negen maanden van het jaar vervoerde de S.A.B.E.N.A.
gemiddeld 13,2 miljoen tori-kilometers per maand, tegen 10,5 miljoen

gedurende de overeenstem-
Spoorwegvervoer van zware goederen mende periode van 1957.

Bron : National. Maatschappij van Belgische Spoorwegen.

Duizenden Miljoenen
Maandgemiddelden vervoerde ton-

tonnen kilometers

1951 ........................ 6.008 552
1953 ........................ 5.150 477
1957 ........................ 5"558 548
1958 le kwartaal ...... 4.893 493

2" » ...... 4.704 475
3e » ...... 4.571 462
Oktober ............ 5.297 526
November ......... 4.908 482

De infrastructuur van het
vervoerwezen werd verder
verbeterd.

In het kader van het
Tienjarenplan werden sommi-
ge 'werken betreffende de
bouw van het vijfde havendok
te Antwerpen aanbesteed.

Anderzijds besloot de Regering op de begroting van 1959 de
nodige kredieten in te schrijven om de werken aan te vatten die de
haven moeten toegankelijk maken voor schepen van 45.000 tot 50.000
ton.Deze verbetering beoogt vooral het behoud van het petroleum- en
ertsverkeer te Antwerpen.
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Bij een ministerieel besluit van 15 september werd opnieuw de
mogelijkheid geschapen goedkope kredieten te verlenen aan de binnen-
scheepvaart, ten einde de modernisering en de hernieuwing van de
vloot aan te wakkeren.

Harerzijds zette de Nationale Maatschappij van Belgische Spoor-
wegen de modernisering van haar net voort.

Wat het wegvervoer betreft, werd een eerste baanvak van de
snelweg Antwerpen-Aken voor het verkeer opengesteld. Deze nieuwe
verkeersweg is niet alleen van belang voor de haven van Antwerpen,
doch zal tevens de economische ontwikkeling van de Kempen in de
hand werken.

Indexcijfers van de groothandelsprijzen
(Basis 1953 = 100)

1956 1957 19581955

Bronnen : .Beloiii : Mïnisterie van Economische Zaken.
Duitsland : Statistisches Bundesemt.
Verenigde Staten: u.s. Department of Laber,
Frankriik : Institut National de la Statistique et des

,Etudes Economiques.
Nederland : Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verenigd·Koninkriik : Board of Trade.
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De daling der groothan- Prijzen

delsprijzen, die een aanvang
nam in 1957 in de groep der
ingevoerde produkten, breidde
zich geleidelijk tot de inheem-
se produkten uit, zodat het
gezamenlijke indexcijfer van
105,3 in januari tot 100,2 in
november terugliep.

De dispariteiten tussen
de Belgische en buitenlandse
groothandelsprijzen ontwikkel-
den zich, volgens de officiële
indexcijfers, meestal in het
voordeel van de Belgische
prIJzen.

Deze vertoonden voor de
grondstoffen een gevoelige
daling; in het stadium der
halffabrikaten en meer nog in



dat van de afgewerkte produkten was de teruggang veel minder scherp,
daar de kostprijs van laatstgenoemde vrij belangrijke starre bestand-
delen omvat.

Indexcijfers der groothandelsprijzen
(Basis 1953 = 100)

Bronnen : Minieteric van Economische Zeken - Instituut voor Economisch en Sociaal Onderzeek.

I
I

I

I
Totaal der industriële prod ulrten -

Algemeen Inlandse

I

Ingevoerde Prijs in drie stadia van de fabricage
Periode

I
I

indexcijfer produkteu produkteu
Rd

u7eff I Halffabrikaten I Fabrikaten
I I gron S 0 en

I

I

I
1951 ........................ 113,5 109,6 124,7 128,2 121,8 112,6
1953 I 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0........................

,
I

1957 ........................ 106,1 107,4 102,2 112,2 107,5 110,6
1958 lekwartaal ...... 104,1 108,3 95,1

I
103,4 102,2 109,0

s- » ...... 101,8 106,3 93,3 99,7 99,0 106,4
a- » ...... 100,5 103,7 93,3

I
99,7 99,6 106,2

Oktober ............ 99,5 103,1 93,0 99,1 gg,8 105,6
November ......... 100,2 103,8 94,3 I 100,0 100,6 105,5

I I

Onder de industriële produkten gaf het staal een der sterkste
prijsdalingen te zien. Daarentegen vond de markt der non-ferro metalen
opnieuween zekerevenwicht, nog wankel misschien wanneer men
let op de omstandigheden waarin het tot stand kwam : wat het koper
betreft, is het een gevolg van de staking in Rodesië en in Canada en,
wat het lood en het zink aangaat, van de speculatieve aankopen diehun

vonden III het

In weerwil van de crisis-
toestand in de steenkoolnijverheid kwamen de prijsdalingen moeilijk
tot stand; de prijs van de steenkolen vormde dan ook op zijn beurt een

Indexcijfers van de groot- en kleinhandelsprijzen
(Basis 1958 = 100)
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oorsprong
gebrek aan spreiding in de tijd
van de contingenteringsmaat-
regelen der Verenigde Staten.

Bij de afbrokkeling van
het gezamenlijke indexcijfer
der textielprijzen waren vooral
de wol- en jutesectoren betrok-
ken.



factor van starheid
voor sommige andere
prIJzen. De prijzen
der petroleumproduk-
ten daalden echter op~
nieuw, maar ze stegen
in het tweede halfjaar.

Indexcijfers der kleinhandelsprijzen
(Basis 1953 = 100)

Bron : Miniaterie vau Economische Zaken.

I Algemeen I Ni..t· IMaandgemiddelden Levens- 1 DienstenI evens-I indexcijfer middelen middelen I

I
1951 ............ (1) 99,4 95,7 104,7 -

1953 .................. 100,0 100;0 100,0 100,0
1957 .................. 106,93 107,0 104,5 lll,7
1958 Ie kwartaal ... 108,33 108,2 105,9 113,6

2e » ... 108,39 108,0 106,3 114,2
a- .» ... 108,08 107,2 106,4 114,6
4° » ... 108,44 108,0

I
106,5 115,9

..

De teruggang van
de prijzen der schei-
kundige produkten en
der bouwmaterialen bleef rela-
tief beperkt.

De evolutie in de land-
bouwsector werd gekenmerkt,
enerzijds door een daling van
de prijzen van sommige vee-
teeltprodukten in het eerste
halfjaar, waarop in het tweede
een herleving volgde, en,
anderzijds door een betrekke-
lijke stabiliteit van de akker-
bouwprodukten, hoewel zich
enkele bewegingen in tegen-
gestelde richting voordeden.
Dezelfde ontwikkeling werd
waargenomen in het stadium
der voedingswaren.

Afgezien van lichte
schommelingen bleef het geza-
menlijke indexcijferder klein-

(I) Vroegere 'indexcijfers basis 1936·1938 = 100 herleid op basis 1953 = 100.

Indexcijfers van de kleinhandelsprijzen
(Basis 1953 = 100)

Frankrijk _..........,....

1// 120

I
I

,/1 België 110

120

110

110

Bronnen : België : Ministerie .van Economische Zaken.
DuitBland : Statistisches Bundesamt.
Verenigde Staten: U.S. Department of Laber.
Frankrijk : Institut National de la Statistique et des

Etudes Economiques. .
Nederland : Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verenigd·Koninkrijk : Ministry of Labour,
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handelsprijzen, in tegenstelling met de groothandelsprijzen, op het
peil van het begin van het jaar.

Dit gebrek aan evenwijdigheid met de groothandelsprijzen is niet
alleen toe te schrijven aan de zeer verschillende samenstelling van beide
indexcijfers, doch eveneens aan de stabiliteit van de vraag naar
verbruiksgoederen.

Uit een internationale vergelijking blijkt dat dit verschijnsel zich
niet alleen in België voordoet.

Het indexcijfer der voedingsmiddelen is het enige dat een weinig
terugliep; het vertoonde echter op het einde van het jaar opnieuween
lichte stijging.

De andere produkten werden iets duurder, vooral ten gevolge
van de evolutie der prijzen voor verwarming en verlichting, die tijdens
het tweede en het derde kwartaal nieuwe topcijfers bereikten.

Ook de diensten stegen, in hun geheel bezien, nog in prijs.

Over het algemeen wijzigde zich de dispariteit tussen de Belgische
en buitenlandse kleinhandelsprijzen enigszins ten gunste van de eerste,
vooral tegenover Duitsland en Frankrijk, dat echter zijn munt
devalueerde.

Bezoldigingen De specifieke factoren die in de hoogconjunctuur loonsver-
hogingen met zich brengen, oefenden vanaf het tweede halfjaar van
1957 geen invloed meer uit.

Het indexcijfer der conventionele lonen per arbeidsuur, dat slechts
onvolledig het verloop der reële lonen weerspiegelt. gaf een lichte
stijging te zien..De enkele loonaanpassingen in de basisindustrie en in
de bouwnijverheid zijn te wijten aan de stijging van het prijsindexcijfer
op het einde van 1957. Bovendien werden nieuwe overeenkomsten
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afgesloten in de mijnen, in de transportbedrijven en in de sector der
drukkerijen en grafische kunsten.

Ten gevolge echter van het volledige of gedeèltelijke verdwijnen
der overuren en van sommige premies die bij het conventionele loon
gevoegd werden, vertoonde het door de Bank berekende indexcijfer
der bruto uurverdiensten een lichte neiging tot dalen vanaf het tweede
halfjaar. De loonmassa daalde natuurlijk in een nog sterkere ver-
houding omdat minder arbeidsuren gepresteerd werden.

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat sedert het einde van 1957
in de dispariteit tussen het indexcijfer der Belgische en buitenlandse
lonen een wijziging is ingetreden ten gunste van België, in vergelijking
met West-Duitsland, de Verenigde Staten, Frankrijk en Nederland; zij
bleef nagenoeg onveranderd ten opzichte van het Verenigd-Koninkrijk
en Zwitserland.

De recessie welke de Belgische economie doormaakt, oefent een Werkgelegenheid

dubbele invloed uit op het volume van de werkgelegenheid. Vooreerst
brengt zij er talrijke bedrijven toe hun activiteit te beperken doordat
zij de afzetmogelijkheden verkleint; anderzijds verscherpt zij de
mededinging op minder ruime markten en zet de fabrikanten er aldus
toe aan hun inspanningen op gebied van de rationalisatie op te voeren
om aldus hun verkoopprijzen te verlagen.

Het tweede verschijnsel is minder opvallend dan het eerste; de
vergelijking van het aantal gepresteerde uren met het volume van de
produktie geeft er echter een benaderend beeld van. Daaruit blijkt dat
de produktie per man-uur gedurende de eerste negen maanden van het
jaar toenam, ten opzichte yan dezelfde periode van 1957, in de meeste
textielbedrijven, in de voedingsindustrie en in de metaalverwerkende
nijverheid. In andere industrieën die erom bekommerd waren hun
geschoolde arbeiders te behouden, nam de produktiviteit daarentegen
af; dit is het gevalmet de ijzer- en staalnijverheid.
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De inkrimping van het volume van de werkgelegenheid open-
baart zich het krachtigst in de bouwnijverheid, in de textielindustrie
en III de metaalverwerkende bedrijven. Ze kwam minder scherp tot

Daggemiddelde der gecontroleerde werklozen
(In duizenden eenheden)

Bron : Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid.

I Totaal I Volledig werklozen Gedeeltelijk werklozen

Daggemiddelden
Mannen I Vrouwen II Mannen I Vrouwen I Totaal I Mannen I Vrouwen I Totaal 'I'otaal

1951 ...............132 74 206 101 52 153 31 I 22 53
1953 ...............158 88 246 117 67 184 41 21 62
1957 ............... 83 34 117 56 22 78 27 12 39
1957 lekwartaal 107 37 144 68 26 94 39 11 50

2e » 66 30 96 50 21 71 16 9 25
a- » 61 27 88 45 18 63 16 9 25
4e » 98 40 138 59 23 82 39 17 56

1958 Ie kwartaal 153 51 204' 85 29 114 68 22 90
2e " 117 49 166 73 26 99 44 23 67
3e " 108 41 149 73 25 98 35 16 51
4e » 151 53 204 95 33 128 56 20 76

uiting in de zware metaalnijverheid en in de papierindustrie en viel
nagenoeg niet waar te nemen in de glas- en cokesfabrieken.

De statistieken van de werkloosheid illustreren op een andere
wijze de hierboven beschreven toestand. Het gezamenlijke daggemid-
delde der werklozen steeg van 116.800 eenheden in 1957 tot 180.900
in 1958, d.i. met 55 pct.

Over dezelfde periode verdubbelde nagenoeg het gemiddelde aan-
tal gedeeltelijk werklozen, terwijl de volledige werkloosheid met
41 pct. toenam. Dit verschijnsel wijst erop dat talrijke bedrijfsleiders
zich aan een recessie van korte duur hebben verwacht. Het kan echter
ook voor rekening gesteld worden van het feit dat de mijnen
een werkloosheid bij toerbeurt inrichtten om de afdankingen te
beperken.

De volledige werkloosheid steeg vooral in het noorden van het
land, de gedeeltelijke werkloosheid in het zuiden.

- 78-



De Regering bevorderde met financiële staatshulp de tewerkstel-
ling van werklozen door de lagere overheid. Het daggemiddelde van
de aldus te werk gestelde werklozen, dat gedurende de hoogconjunc-
luur sterk was teruggelopen, steeg gedurende de eerste tien maanden
van het jaar haast onafgebroken en bereikte 9.950 eenheden, tegen
5.300 in de overeenstemmende maanden van 1957.

Op het einde van oktober beliepen de uitgekeerde werkloosheids-
vergoedingen fr. 3,9 miljard, tegen fr. 2,3 miljard op dezelfde datum
in 1957.

Het handelsverkeer van de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie ging in het eerste halfjaar van 1958 verder achteruit; in het
tweede halfjaar bleef het echter stabiel.

Kenmerkend voor het eerste stadium van een recessie is de snellere
teruggang van de invoer ten opzichte van de uitvoer : het dekkings-
percentage van de handelsbalans steeg over de eerste elf maanden van
het jaar van 92,9 tot 97,7 pct.

Buitenlandse handel van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

Brou : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

(In miljarden franken)

C.i.f.-invoer F.o.b.-uitvoer Saldo Uitvoer in pct.
van de invoer

--~-~

10,6 11,1 + 0,5 105
10,1 9,4 - 0,7 93
14,3 13,3 - 1,0 93
13,1 13,2 + 0,1 101
12,7 12,2 - 0,5 96
12,7 12,1 - 0,6 95
14,2 13,8 - 0,4 97
12,7 12,5 - 0,2 98

Maandgemiddelden

1951
1953
1957
1958 Ie kwartaal ..

2° .
3e » .
Oktober (v)
November (1))

(v) Voorlopige cijfers.

De gezamenlijke waarde van de invoer der eerste elf maanden
liep van fr. 157,6 miljard in 1957 terug tot fr. 142,2 miljard in 1958,
d.i. een daling met 9,8 pct.
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De overeenstemmende cijfers voor de uitvoer beliepen resp.
fr. 146,4 en 138,9 miljard, d.i. een teruggang met 5,1 pct.

Uit de indexcijfers van het volume en van de gemiddelde een-
heidswaarden blijkt op welke wijze de gezamenlijke waarde van het
handelsverkeer met het buitenland door de wijzigingen in de hoeveel-

heden en de schommelingen
van de prijzen werd beïnvloed.
Die indexcijfers houden reke-
ning met de verschuivingen in
de samenstelling van in- en

De evolutie van het han-
delsverkeer tegen constante
prIjZen wordt weergegeven
door het indexcijfer van het
volume. Over de gezamenlijke
eerste negen maanden van het

jaar daalde dit indexcijfer,
voor de invoer, van 136 tot
128 in vergelijking met de

1957; voor de uitvoer daarentegen,

Buitenlandse handel van de B.L.E.U.
(In miljarden franken)

1955

2

uitvoer.

overeenstemmende periode van
bleef het onveranderd op 131.

Het indexcijfer van de uitvoerprijzen lag, sedert maart, beneden
het peil van dezelfde maanden van 1957, terwijl dat van de invoer-
prijzen reeds over het gezamenlijke eerste kwartaal een vrij afgete-
kende daling vertoonde. Het indexcijfer van de ruilvoet, dat de ver-
houding weergeeft tussen beide vermelde indexcijfers, steeg dan ook
van 101 in het eerste kwartaal van 1957 tot 105 in hetzelfde kwartaal
van 1958.

In de loop van het tweede kwartaal verslechterde de ruilvoet
echter wegens de gevoelige teruggang van het indexcijfer der uitvoer-
prijzen. Deze teruggang hield in het derde kwartaal verder aan, maar
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aangezien het indexcijfer der invoerprijzen sterker afnam, verbeterde
de ruilvoet een weinig.

Over de gezamenlijke eerste negen maanden van het jaar bedroeg
het indexcijfer 101,7 tegen 101,9 voor de overeenstemmende periode
van 1957.

Indexcijfers van het volume, van de gemiddelde eenheidswaarden
en van de ruilvoet

(Basis 1953 = 100)
Bron : Instituut voor Economisch en SociaalOnderzoek.

I Volumeïndexcijfer

I
Indexcijfer van de gemiddelde

I
Periode .

I
eenheidswaarden Ruilvoet

Invoer I Uitvoer Invoer I Uitvoer

1951 ..................... (1) 94 94 111 122 111
1956 ........................... 135 135 100 101 101
1957 ........................... 137 132 102 105 103
1958 Ie kwartaal ............ 131 133 98 105 105

2e » ............ 127 131 98 99 99
a- » ............ 126 129 95 97 101

(1) De gegevens voor 1951 zijn niet nauwkeurig vergelijkb aar met die voor de andere periodes die in de tabel ziJD
opgenomen.

Uit een splitsing van de ingevoerde produkten in produktie-
goederen, verbruiksgoederen en uitrustingsgoederen, volgens de reeds
beschikbare cijfers, blijkt dat vooral de eerste aan de basis liggen van
de inkrimping der gezamenlijke invoerwaarde.

De teruggang van de industriële bedrijvigheid openbaarde zich
ln een gevoelige vermindering van de aankopen van grondstoffen,
hoofdzakelijk vanwege de textielindustrie, de non-ferro metaalbe-
drijven en de diamantnijverheid. De stagnatie van de waarde van de
invoer van ruwe minerale oliën hield verband met de prijsdaling; de
ingevoerde hoeveelheden namen met 18 pct. toe. In weerwil van een
lichte vermindering bleef de invoer van vaste brandstoffen op een zeer
hoog peil om bijzondere redenen die in vorige bladzijden uiteengezet
werden.

Bij de vermindering van de invoer van fabrikaten waren hoofd-
zakelijk de textielartikelen en sommige duurzame verbruiksgoederen
betrokken.
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De leveringen van machines en transportmaterieel stegen nog
gedurende de eerste vier maanden van het jaar; nadien ondergingen
ze evenwel de weerslag van de vertraging der investeringsuitgaven in
België.

Samenstelling van de invoer der Belgisch·Luxemburgse Economische Unie
volgens de hoofdsecties van de model-indeling van de internationale handel

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

I I I
1958

1953 1956 1957 (eerste 9
Goederengroep maanden)

(Muundgamiddelden - in miljoenen franken)

Ruwe grondstoffen en brandstoffen (secties
2 + 3) ................................................ 3.366 4.565 5.001 4.028
waarvan : wol ....................................... 667 657 741 457

katoen .................................... 320 310 349 207
ijzererts ................................. 292 353 385 364
non-ferro metaalerts .................. 269 355 321 250
vaste brandstoffen ..................... 340 611 717 680
ruwe minerale oliën .................. 308 512 643 649

Scheikundige produkten (sectie 5) .................. 502 732 838 844
Voedingsmiddelen (secties 0 + 1) ............... 1.812 1.997 1.998 1.927
Fabrikaten (secties 6 + 8) ........................ 2.593 3.783 3.868 3.420
Machines en vervoermaterieel (sectie 7) ......... 1.622 2.376 2.429 2.449
Diversen (secties 4 + 9) ........................... 199 i82 168 144

Totaal ... 10.094 13.635 14.302 12.812

De uitvoer der diverse sectoren vertoonde een uiteenlopende
ontwikkeling.

De afzet der textielbedrijven nam zowel ID absolute cijfers
als in relatieve percentages het sterkst af; een daling van de een-
heidswaarden vergroottenog de invloed van de inkrimping der
hoeveelheden.

De verzendingen van de zware metaalnijverheid bleven naar hoe-
veelheid op peil, doch hun waarde daalde niettemin met 10 pct. over
de eerste negen maanden.

De buitenlandse afzetgebieden van de steenkoolnijverheid ver-
kleinden in verband met het teveel aan steenkool op de Europese
markten.
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Tot de bedrijfstakken die zowel de waarde als de hoeveelheid van
hun afzet in het buitenland konden opvoeren, behoorden de petroleum-
industrie, de glasfabrieken, de metaalverwerkende bedrijven en de
scheikundige nijverheid.

Samenstelling van de uitvoer der Belgisch-Luxemburgse Economische Unie

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen door het Departement Studiën en Documentatie.

Voornaamste produkten
1953

Ll'zer- en staalprodukten .
Pradukten der 'metaalverwerking .
Non-ferra metalen .
Textiel en kleding _ __ .
Scheikundige produkten _ ..
Vaste brandstoffen .
Diamanten __ .
Voedingsmi~~elen _._ .
Mmerale ohen _ .
Landbouwprodukten .
Glas en spiegelglas .
Papier en boeken _ .
Huiden en leder ..
Cement .
Produkten der steengroeven '
Rubber ..
Hout en meubelen ..
Ceramiek .
Tabak ..
Diversen

1.90'2
1.7'20

900
1.810

741
347
'290
'275
'251
19'2
184
106
100
95
55
5'2
44
'2'2

9
319

1958
1956 1957 (eerste 9

maanden)

(Maandgemiddelden - in miljoenen franken)

3.001 3_14'2 '2.798
'2.308 '2.455 '2.570
1.'243 954 845
'2.1'20 '2.'203 1. 76'2

95'2 1.009 1.056
470 49'2 354
593 515 493
'267 '256 '234
411 443 5'27
3'28 '284 358
3'25 '294 31'2
186 '207 '213
109 105 98
86 91 64
76 81 7'2
88 78 74
90 93 73
34 30 '24
15 '21 '25

475 5'2'2 51'2
13.177 13.'275 1'2.464Eindtotaal . 9.414

De meest opvallende gebeurtenis op het gebied van de geogra-
fische verdeling van de uitvoer was de inkrimping van de Nederlandse
markt voor een uitgebreide reeks produkten, Frankrijk kocht grote
hoeveelheden staal, maar besnoeide zijn andere aankopen. Over het
geheel bezien, verminderde de relatieve betekenis van de zone der
Europese Betalingsunie en van Kongo enigszins; Latijns-Amerika en de
groep der diverse landen zagen daarentegen hun aandeel in de afzet
enigszins toenemen.

Wat de spreiding van de invoer betreft, zij gewezen op de terug-
gang van de aankopen in Noord-Amerika, inzonderheid van brandstof-
fen, tot een meer traditioneel peil. Al de andere invoerstromingen en
meer in het bijzonder die uit Kongo, namen eveneens af. De propor-
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tionele verdeling van de aankopen onder de verschillende leveranciers
wijzigde zich: het aandeel van Noord-Amerika en van Kongo lag een
weinig lager.

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

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen door het Departement Studiën en Documentatie.

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

I I I
1958

I I
1958

1953 1957 (eerste 9 1953 1957 (eerste 9
maanden) maanden)

A. Waarde : (maandgemiddelden -
I Iin miljoenen franken)

E.B.U.-zone (1) ..................... 6.820 9.823 8.953 6.442 9.522 8.737
Verenigde Staten en Canada ...... 1.279 1.946 1.494 1.090 1.266 1.237
Latijns-Amerika (2) .................. 704 617 601 364 767 772
Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi 755 788 665 551 583 505
Andere landen ........................ 536 1.128 1.099 967 1.137 1.262

Totaal ...... 10.094 14.302 12.812 9.414 13.275 12.513
B. Percentages van de totale

waarde :

E.B.U.-zone (1) ..................... 67,5 68,7 69,9 68,4 71,7 69,8
Verenigde Staten en Canada ...... 12,7 13,6 11,7 11,6 9,5 9,9
Latijns-Amerika (2) .................. 7,0 4,3 4,7 3,9 5,8 6,2
Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi 7,5 5,5 5,2 5,8 4,4 4,0
Andere landen ........................ 5,3 7,9 8,5 10,3 8,6 10,1

Totaal ...... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
..

(1) Landen-leden, overzeese gebieden en sterhnglanden die geen lid ZlJD.
(2) Excl. de overzeese gebieden welke deel uitmaken van de Europese Betalingsunie,

Over de eerste negen maanden van het jaar verminderde het
tekort op de gezamenlijke handelsbalans met fr. 7,3 miljard verge-
leken met dezelfde periode van 1957. Deze inkrimping' komt als volgt
voor rekening van de belangrijkste deelbalansen : fr. 4,4 miljard voor
die met de Verenigde Staten, fr. 0,9 miljard voor die met de zone van de
Europese Betalingsunie en fr. 0,4 miljard voor die met Kongo.

Algemene
Wereldtentoon-
stelling te Brussel

De niet-industriële bedrijvigheid en meer in het bijzonder het
toerisme werden aangewakkerd door de Algemene Wereldtentoonstel-
ling te Brussel, die voor verschillende duizenden personen werkge-
legenheid schiep op een ogenblik waarop de recessie zich duidelijk
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deed gevoelen. De Tentoonstelling droeg anderzijds ongetwijfeld in
sterke mate bij tot de toekomstige ontwikkeling van het internationale
economische verkeer. Zij heeft inzonderheid de ondernemingsgeest en
de verwezenlijkingen van de Belgische volkshuishouding in de gehele
wereld beter leren kennen.

Tijdens het eerste jaar van de toepassing van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap streefden de
lidstaten ernaar de organisatie van de Gemeenschap te voltooien,
ten einde zo vlug mogelijk over te gaan tot een onderzoek naar de fun-
damentele economische problemen.

Europese
Economische
Gemeenschap

De instellingen en de organen van de Gemeenschap werden opge-
richt binnen de termijnen bij het Verdrag voorzien. De Raad hield zijn
oprichtingszitting op 25 en 26 januari, de Commissie op 16 januari,
de Europese Parlementaire Vergadering op 19 en 21 maart, het Eco-
nomisch en SociaalComité op 19 mei, het Hof van Justitie op 7 oktober.
De instelling van de Europese Investeringsbank en van het Monetaire
Comité had plaats in februari en maart.

Deze instellingen zijn begonnen met het opmaken van de inven-
taris der economische en sociale problemen in verband met de Euro-
pese economische integratie. De Commissie publiceerde een eerste
verslag over de economische toestand der lidstaten en een uiteenzetting
over de sociale toestand in de Gemeenschap.

De lidstaten hebben anderzijds met de vertegenwoordigers der
instellingen van de Gemeenschap in juli, te Stresa, een landbouwcon-
ferentie gehouden. Zij had tot doelonder de zes lidstaten van gedachten
te wisselen met het oog op de uitwerking van de hoofdtrekken ener
gemeenschappelijke landbouwpolitiek.

Op sociaal gebied hebben de lidstaten zich akkoord verklaard om,
vanaf 1 januari 1959, de Europese conventie voor de sociale zekerheid
van de migranten in werking te stellen. Deze conventie, die op initia-
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lief van de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal werd opgesteld en op 7 december 1957 door de regeringen
der lidstaten werd ondertekend, beoogt de opheffing van de belemme-
ringen op het vrije verkeer der arbeidskrachten, die uit de verschillen
tussen de nationale wetgevingen op het gebied van de sociale verzeke-
ringen kunnen voortvloeien.

De Commissie en de lidstaten bepaalden ten slotte de eerste dota-
ties welke het Fonds voor de Ontwikkeling van de overzeese landen
en gebiedsdelen in staat zullen stellen van wal te steken.

Het Monetaire Comité volgde de ontwikkeling van de monetaire
en financiële toestand der lidstaten van de Gemeénschap. Het werd
geraadpleegd door de Commissie in verband met sommige betalings-
balansproblemen die bij het begin van 1958 rezen.

De belangrijkste taak bestond erin de vervaldag van 1 januari
1959 voor te bereiden. Op die datum dienen de lidstaten de eerste
maatregelen in verband met de ontmanteling der toltarieven toe te
passen. Zij moeten onderling, voor elk produkt, een recht invoeren
gelijk aan het basisrecht, d.i. het recht toegepast op 1 januari 1957
verminderd met 10 pct. Bovendien voorziet het artikel 33 van het
Verdrag dat een eerste uitschakeling der kwantitatieve beperkingen
op 1 januari 1959 zal plaatshebben. Ieder van de lidstaten moet de
bilaterale contingenten, die aan de andere leden werden toegestaan,
omvormen tot gezamenlijke contingenten die zonder discriminatie
toegankelijk zijn voor al de lidstaten; bovendien moet de totale waarde
van het geheel der gezamenlijke contingenten met minstens 20 pct. ten
opzichte van het voorafgaande jaar verruimd worden; de toeneming
van het gezamenlijke contingent voor ieder produkt moet ten minste
10 pct. bedragen. Ten slotte moeten de gezamenlijke contingenten
voor de niet vrijgemaakte produkten op dezelfde datum, in iedere
Staat, ten minste op 3 pct. van de nationale produktie gebracht worden.
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BEHEER

De heer Cecil de Strycker, onderdirecteur, chef van het departe-
ment Buitenland, wiens kandidatuur voorgedragen werd door de
Regentenraad, werd bij koninklijk besluit van 14 september 1958
tot directeur van de Bank benoemd.

** *

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders is
bijeengekomen op 24 februari 1958 om kennis te nemen van het
verslag van het beheer en tot de statutaire verkiezingen over te
gaan.

Het mandaat van de heer Maurice Mogin, voorzitter van het
College der censoren, die de leeftijdsgrens had bereikt, nam op
deze datum een einde.

De Gouverneur bracht hem hulde in volgende bewoordingen

« Wij betreuren ten zeerste het vertrek van de heer Maurice
Mogin.

» De heer Mogin werd op 28 februari 1938 tot censor verkozen
en op 30 maart 1955 als voorzitter van het College der censoren
aangeduid.

» Gedurende twintig jaar genoot onze Instelling het voorrecht
te kunnen rekenen op zijn klaar en weldoordacht oordeel dat aan
zijn adviezen een gans bijzondere waarde gaf.
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» Ik hecht er aan de heer Mogin, in uw naam, dank te zeggen
voor zijn toewijding aan de Bank en voor het hoge plichtsbesef waar-
mede hij zijn opdracht heeft vervuld. »

De vergadering heeft zich eenparig bij deze hulde aangesloten
en de heer Mogin de titel van erevoorzitter van het College der
censoren verleend.

** *

De algemene vergadering heeft het mandaat hernieuwd van de
heren regenten Hector Martin, August Cool, Léon-A. Bekaert en Alfons
Conix, respectievelijk gekozen onder de kandidaten voorgesteld door
de Minister van Financiën, het Algemeen Christelijk Vakverbond, het
Verbond der Belgische Nijverheid en de Hoge Landbouwraad.

De vergadering heeft eveneens het mandaat hernieuwd van de
heren censoren Victor Devillers en Jean de Cooman d'Herlinckhove;
de heer F. Meyvaert werd tot censor verkozen, ter vervanging van de
heer Maurice Mogin.

Al deze mandaten eindigen na de gewone algemene vergadering
van februari 1961.

Na het vertrek van de heer M. Mogin, werd de heer Fernand
Duchène door zijn collega's aangeduid als voorzitter, en de heer
Auguste Jadoul als secretaris.

•
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PERSONEEL

De Bank werd getroffen door het vroegtijdig afsterven van de
heren Nicolas Smedt en Georges Vanderseypen, personeelsleden hij
het hoofdbestuur, en van de heren Edouard Meurmans van de bijbank
Luik, Petrus Paredis van het agentschap Hasselt en Albert Van Goethem
van het agentschap Charleroi.

***

In de loop van het voorbije jaar hebben meerdere leden van het
personeel de leeftijdsgrens bereikt.

De Bank werd de medewerking ontnomen van de heren
Léon Haulot, agent te Charleroi, en Josse Leleux, agent te Aat, die
haar sedert vele jaren in de provincie vertegenwoordigden. De heer
Haulot trad in dienst van de Bank op 26 december 1922, de heer Leleux
op 14 januari 1913.

Werden eveneens op pensioen gesteld na lange jaren nauwgezette
arbeid : de heer Victor Buskens, afdelingshoofd bij de bijbank te
Antwerpen, de heren Jules Andriessen, Arille Bernard, Oscar Beun,
Urbain Boel, Juffr. Alice Brisv, de heren Jean-Robert Coenen, Ferdi-
nand Coppé, Pierre De Bast, Jean-Baptiste De Greef, Julien De Grove,
Mevr. Rosalie De Kneef-Neef, de heren Marcel De Lauw, Joseph
De Meester, Jean Docquier, Mevr. Marie Doumont-Minders, Juffr. Maria
Geenen, de heren Henri Geerts, Jules Gilles, Léonce Hars, Juffr. Yvonne
Jadin, de heren Georges Laurent, Albert Lempereur, Raoul Lupant,
Mevr. Francine Maes-Vandenbergh, de heer Ernest Mercier,
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Mevr. Emilie Mullie-Verhoeven, de heren Arthur Pirson, Antoine
Schamps, Vital Vandenbogaerde en Gaston Van Zandycke van het
personeel te Brussel, alsmede de heren Ernest Asscherick, Henri Bols,
Amand Boudens, Arthur De Bruyne, Frans Dolfeyn, Louis Jaans,
Adrien Théatre, Germain Vanham en Jules Watteeuw van het
personeel in de provincie.

Het Beheer van de Bank wenst allen nog vele gelukkige jaren.

** *

De Afvaardiging van het Personeel heeft in dezelfde geest. als
voorheen de uitvoering van haar taak voortgezet.

Overeenkomstig het huishoudelijk reglement werd zij geraad-
pleegd en heeft zij haar advies gegeven inzake de kwesties van alge-
mene aard die tot haar bevoegdheid behoren.

** *

De Directie heeft de leidende ambtenaren van het hoofdbestuur,
alsmede de beheerders en agenten in de provincie, uitgenodigd op
informatievergaderingen die op 17 maart, 10 juli en Il december 1958
werden gehouden.

** *

In uitvoering van de wet van 17 juli 1957 hebben de verkiezingen
voor het aanduiden van de afgevaardigdenvan het personeel bij het
Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen,
op 19 december 1958 plaats gehad.

** *
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Het Beheer heeft de ijver en de voortreffelijke medewerking
waarvan al de leden van het personeel, bij het vervullen van hun taak,
verder blijk blijven geven, bijzonder op prijs kunnen stellen.
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ONTLEDING VAN DE BALANS
EN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVER HET BOEKJAAR 1958

ACTIVA

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

per kg., vertegenwoordigt de goudvoorraad per 31 decem-
ber 1958 . . fr. 63.486.774.818,-
waarvan,

goud III het buitenland
goud III België

. fr. 63.181.823.929,--

. fr. 304.950.889,-
fr. 63.486.774.818,-

Op 31 december van VOrIg Jaar bedroeg de goudvoorraad
fr. 45.767.050.330,40.

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 1958 Per 31 december 1957

a) in buitenlandse
deviezen . fr. 1.410.087.291,- 1.89l.969.327,--

b) in Belgische
franken . fr. 4.666.708,-- 31.148.837,45

fr. 1.414.753.999,- 1.923.118.164,45

- 93-



Te ontvangen
deviezen en goud

Vorderingen op het
buitenland in het
kader van
betaIingsakkoorden

Deze rubriek, die op de balans van dit jaar te boek staat voor
fr. 280.468.563,- en die haar tegenpost heeft op de passiefzijde
onder het hoofd « Te leveren deviezen en goud », vertegenwoordigt
de tegenwaarde van dollars, te ontvangen tegen cessies op termijn
van goudstaven.

Per 31 december 1957 bedroeg die post fr. 350.046.700,-.

Per 31 december 1957 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 E.B.U.
c) andere landen .

· fr.
· fr.
· fr.

6.824.500.000,--
1.744.118.376,13

879.264.121,99

fr. 9.447.882.498,12

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
aangegaan, uit eigen middelen de kredieten te financieren die door
de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie worden verleend aan
de Europese Betalingsunie. De Staat waarborgt de Bank tegen
om 't even welk kapitaalverlies, wisselverschil, of andere, die zij
zou kunnen ondergaan bij de uitvoering van de verbintenissen
die voor België voortvloeien uit de bepalingen van het Akkoord van
Parijs.

Deze overeenkomst, welke van jaar tot jaar werd verlengd, liep
ten einde op 30 juni 1958 : ze werd nogmaals verlengd, tot
30 juni 1959.

Een bijkomende overeenkomst werd op Il mei 1955 getekend
tussen de Belgische Staat, de Bank en de Nationale Maatschappij
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voor Krediet aan de Nijverheid, luidens dewelke de Bank erm
toestemt de Belgische franken te leveren 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 franken 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 verstreek op 30 juni 1958. Ze
werd verlengd tot 30 juni 1959, met als particulariteit dat de
bepalingen waardoor de modaliteiten van tussenkomst van de Natio-
nale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid worden geregeld,
voor een periode van zes maanden, zegge tot 31 december 1958,
geschorst werden.

Op 31 december 1958 vertegenwoordigen de voorschotten
aan de Europese Betalingsunie fr. 7.805.900.000,-, waarin begrepen
een bedrag van fr. 275.000.000,-, aandeel van de tussenkomst van
België in de financiering van de speciale leningen in goud door de
Unie aan Frankrijk toegestaan.

Vergeleken met het bedrag dat op de balans per 31 decem-
ber 1957 te boek staat, is het totaal van de voorschotten die door de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie aan de Europese Betalings-
unie werden verleend, in 1958 gestegen met fr. 981.400.000,-,
niettegenstaande de periodieke stortingen in goud of in dollars, in
totaal fr. 1.609.800.000,-, gedaan door de landen waarmede bilate-
rale terugbetalings- en amortisatieakkoorden werden afgesloten
(zie verslag over het boekjaar 1954, blz. 94 à 96), alsmede
een buitengewone terugbetaling van fr. 414.700.000,- door de
E.B.U. in juli 1958 verricht ingevolge een uitzonderlijke delging door
Italië en Portugal aan die instelling gedaan.

In 1957 bedroegen de stortingen die krachtens gezegde bilaterale
akkoorden werden gedaan fr. 1.719.000.000,-. De vermindering
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vastgesteld in 1958 volgt uit het feit dat in juli 1957 door het Verenigd-
Koninkrijk en Italië voor een bedrag van 250 miljoen frank speciale
betalingen werden gedaan, voorzien in de bijvoegsels aan de oorspron-
kelijke akkoorden die met deze landen werden afgesloten.

De rubriek b) « Landen, leden van de E.B.U. » staat per 31 decem-
ber 1958 te boek voor fr. 1.311.981.952,08 en begrijpt essentieel de
courante voorschotten aan deze landen, bestemd om einde iedere
maand in de schoot van de Unie te worden verrekend met de verbin-
tenissen op de passiefzijde, tegenover deze zelfde landen.

Op grond van de bepalingen van art. 36, paragraaf c) van het
akkoord inzake de oprichting van een Europese Betalingsunie, werd
beslist een einde te stellen aan dit akkoord, op 29 december 1958.

In toepassing der bepalingen van art. 27 van het Europees Mone-
tair Akkoord van 5 augustus 1955, werd overeengekomen dat dit
akkoord op dezelfde datum in werking zou treden.

Op verzoek van de Minister van Financiën treft de Bank alle
nodige maatregelen met het oog op de uitvoering der financiële ver-
richtingen die voor de Belgische Staat, welke optreedt voor rekening
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, volgen uit de afloop
van het eerste van die akkoorden en het van kracht worden van het
multilateraal systeem van vereffeningen voorzien door het tweede,
daar deze verrichtingen gedaan worden in uitvoering van de wet van
28 juli 1948 houdende wijziging van de besluitwet n' 5 van 1 mei
1944 inzake de voorwaarden van aankoop en verkoop van goud en
buitenlandse munt.

De rubrieken van de activa en van de passiva « Landen,
leden van de E.B.U. » werden definitief afgesloten bij de vereffening
der verrichtingen van december 1958 die in het midden der maand
januari 1959 werd gedaan, terwijlde rubriek a) « E.B.U. » die op
de actiefzijde voorkomt, er te boek zal blijven staan zolang de vor-
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dering op dit organisme niet zalomgevormd zijn wegens de vereffe-
ning hiervan.

Een nieuwe rubriek c) werd op de actiefzijde opgenomen onder
de benaming « Landen, leden van het E.M.A. ». Het bedrag dat hierop
te boek staat per 31 december 1958, beloopt fr. 44.298.499,- en
omvat het tegoed op die landen resulterend uit de verrichtingen
welke sedert 29 december 1958 krachtens het Europees Monetair
Akkoord werden gedaan.

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

Deze vorderingen staan op de balans per 31 december 1958
te boek voor fr. 774.381.623,84.

De tussenkomst van de Bank III de uitvoering van gezegde
akkoorden is geregeld door de overeenkomst tussen de Belgische Staat
en de Bank, dd. 25 februari 1947 gesloten.

Bovendien wordt door een bijkomende overeenkomst die op
14 september 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
rekeningen die aan de buitenlandse circulatiebanken geopend werden
uit hoofde van die akkoorden. Boven dit verschil gaat de Belgische
Staat of, voor rekening van deze laatste, de Nationale Maatschappij
voor Krediet aan de Nijverheid, de verbintenis aan de nodige provisie
aan te leggen. De tussenkomst van de Nationale Maatschappij voor
Krediet aan de Nijverheid is nochtans beperkt tot het bedrag van
maximum twee miljard frank. Die overeenkomst preciseert dat in
sommige gevallen de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de
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Debiteuren wegens
termijnverkopen van
deviezen en goud

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 respec-
tieve bedragen der tussenkomsten van de Bank en van de Nationale
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, voor elk betalings-
akkoord, in gemeen overleg met de Staat zouden worden vastgesteld.
Voor een betalingsakkoord is de Nationale Maatschappij voor Krediet
aan de Nijverheid krachtens deze laatste bepaling sedert januari 1956
voortdurend tussengekomen voor het dekken van een overschrijding
van de hoogtegrens der tussenkomst van de Bank.

Globaal is de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de
Nijverheid in 1958 tussengekomen voor bedragen die opgenomen
werden in een bijzondere rekening « Speciale provisie (Overeenkomst
van 14 september 1954) : N.M.K.N. », waarvan het saldo per
31 december 1958 fr. 500 miljoen bedraagt.

De rekening van de Schatkist werd gecrediteerd voor het over-
schot der interesten door de E.B.U. en door de vreemde landen betaald
boven die welke aan deze laatste verschuldigd zijn krachtens de
geldende akkoorden. Daarentegen werd zij gedebiteerd voor de
interesten die de Staat aan de Bank verschuldigd is krachtens de over-
eenkomsten van 25 februari 1947, 1 juli 1954 en 14 september 1954
betreffende de voorschotten door de Bank toegestaan voor de uit-
voering van deze akkoorden. De interestendoor de Staat aan de Bank
betaald zijn begrepen in de resultaten die, op de Winst- en Verlies-
rekening, onder de rubriek « Disconto, wissel, intresten en pro-
visies » voorkomen.

Deze rubriek heeft als tegenpost op de passiefzijde « Te leveren
deviezen en goud » en staat III de balans per 31 december 1958
voor . fr. 72.353.804,-
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Zij vertegenwoordigtde verbintenissen van debiteuren die met
de Bank verrichtingen op termijn in buitenlandse valuta en in goud
hebben gesloten.

Per 31 december 1957 bedroeg deze
post . fr. 1.463.8~5.184,75

De portefeuille van het door de Bank gedisconteerd en in België
betaalbaar handelspapier bedraagt per 31 decem-
ber 1958 . fr.
tegen, per 31 december 1957 . fr.

4.102.632.108,32
14.383.538.167,74

De voorschotten op onderpand, gedaan overeenkomstig de
bepalingen van artikel17, 5°en 80 der statuten, bedragen per .31decem-
ber 1958 . . fr. 510.375.655,60

Per 31 december 1957 beliepen zij . fr. 2.725.834.580,97

Handelspapier
op België

Voorschotten op
onderpand

Deze portefeuille begrijpt volgende waarden Overheidseffecten

Per 31 december 1958 Per 31 december 1957
(art. 20 der
statuten.

a) Schatkistcertificaten . fr. 7.840.000.000,- 6.615.000.000,-
Overeenkomst van
14 september 1948)

b) Papier uitgegeven door
instellingen waarvan
de verbintenissen door
de Staat gewaarborgd
ZIJn · fr. 10.500.000,- 42.000.000,-

c) Andere Belgische over-
heidseffecten · fr. 1.500.000,-

Totaal. · fr. 7.850.500.000,- 6.658.500.000,-
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Naar luid van de overeenkomst gesloten dd. 14 september 1948
tussen de Belgische Staat en de Bank mag het bedrag van de porte-
feuille 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 1958 niet 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 13 september 1948, het geconsolideerd
bedrag, groot 35 miljard frank, te boven ging.

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,
intresten 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 onderpand»
en « Overheidseffecten ».
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Per 31 december 1957 vertoonde de rekening-courant van de
Schatkist een debetsaldo van fr. 1.325.071.547,68. Dit werd als volgt
aangezuiverd :

per 20 januari 1958 . . fr.
per 1 februari 1958, het saldo, zegge. . fr.

800.000.000,--
525.071.547,68

De deel- en pasmunt wordt als volgt onderverdeeld:
Per 31 decomber 1958 Per 31 december 1957

Zilvergeld en pasmunt . fr. 504.875.811,15 565.826.020,25
Biljetten der Thesaurie . fr. 144.636.620,- 107.390.070,-_ .._---------

fr. 649.512.431,15 673.216.090,25

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, wordt
de Schatkist door de Bank verzocht, op de datum van de laatste staat
van diezelfde maand, het gemiddeld overschot van bedoelde maand
terug te betalen;

2°) telkens, niettegenstaande de aldus gedane terugbetaling, de
kasvoorraad van de Bank in deelmunt gedurende de volgende maand
boven dit bedrag van 700 miljoen frank blijft, wordt de Schatkist
door de Bank verzocht, 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, terug te betalen.

Het tegoed van de Bank bij de Dienst der Postchecks beloopt :
per 31 december 1958 . . fr. 2.178.652,75
per 31 december 1957 . . fr. 413.583,49

- 101-

Rekening-courant
van de Schatkist

Deel- en pasmunt

Tegoed bij de
Dienst der
Postchecks



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

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 per 31 december 1958 staat
zij geboekt voor. . fr. 34.242.568.558,29
tegen fr. 34.456.106.845,39 op de balans van 31 december 1957.

De vermindering van fr. 213.538.287,10 is het gevolg van:

1°) de terugbetaling die door de Staat
gedaan werd door middel van zijn aandeel in de
winsten van de Bank voor het jaar 1957, over-
eenkomstig art. 3, lid b, alinea 2 van de wet
van 28 juli 1948 . . fr. 149.341.196,10

2°) de tweede der zes jaarlijkse betalingen
die dienen om de aflossingen aan te zuiveren, die
door de Schatkist moesten verricht worden voor
de boekjaren 1953 à 1955 (zie verslag van 1956,
blz. 107) . . fr. 64.197.091,-

Volgens akkoord afgesloten tussen de Schatkist en de Bank, heeft
deze laatste erin toegestemd, op verzoek van de Staat die bezorgd is
over het feit dat de economische recessie zwaar zal drukken op zijn
begroting voor het jaar 1959, dat zijn aandeel in de winsten van het
dienstjaar 1959 effectief zou worden gebracht op het credit van de
gewone rekening van de Schatkist, in plaats van te worden aangewend
tot de aflossing voorzien bij art. 3, lid b, tweede alinea van de wet
van 28 juli 1948 betreffende de sanering van de balans van de Bank.

Er wordt herinnerd dat die aflossing geschorst werd voor de
boekjaren 1953 tot 1955 en dat ze vanaf het boekjaar 1956 hernomen
werd, waarbij de Staat ze derwijze moet aanvullen dat het totaal
bedrag der aflossingen die moesten verricht worden voor de boek-
jaren 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.
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Twee van deze zesden hebben tot heden gediend tot bedoelde
aanzuivering, resp. op 1 maart 1957 en 1958. Een derde zal hiervoor
dienen op 1 maart 1959. Het totaal van deze drie zesden zal aldus
fr. 192.591.273,- bereiken.

De aflossing die wordt geschorst en op de latere boekjaren moet
worden overgebracht tegen overeen te komen voorwaarden, vertegen-
woordigt dientengevolge het aandeel in de winsten dat voor het boek-
jaar 1959 aan de Staat toekomt alsmede het. vierde zesde van de achter-
stallige aflossingen, zegge fr. 64.197.091,-.

De overheidsfondsen en andere krachtens artikels 18 en 21 der
statut.en verworven effecten, belopen :

per 31 december 1958 .
tegen, per 31 december 1957

. fr. 2.378.906.936,-

. fr. 2.238.824.368,48

Deze rubriek staat per 31 december 1958
geboekt voor. . fr.
tegen, per 31 december 1957 . fr.

175.212.017,73
209.595.603,77

Zij bestaat o.m. uit te incasseren waarden (cheques, coupons,
aflosbare stukken), van derden te ontvangen bedragen 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 1958 te boek voor. . fr 1.468.136.840,92
tegen, per 31 decemher 1957 . . fr. 1.415.719.246,12

De verhoging met fr. 52.417.594,80 stemt overeen met de in
1958 gedane uitgaven voor de constructie van de gebouwen te Brussel
en in de provincie.
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Waarden van de
Pensioenkas van
het Personeel

Afgeschreven en
te verzilveren
waarden

Het materieel en de meubelen, volledig afgeschreven, komen
enkel 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 1958 ingeschreven
voor . fr.
tegen, per 31 december 1957 .

1.003.048.847,47
957.424.827,97. fr.

De verhoging met fr. 45.624.019,50 begrijpt een gewone toelage
van fr. 34.202.000,-, de incassering van loten en premiën, alsmede
de reglementaire afhoudingen gedaan op de bezoldigingen.

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 1958
fr. 15.147.575,- tegen fr. 12.445.000,- in 1957.

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. 590.670,30 die op het credit van de Winst- en
Verliesrekening per 31 december 1958 te boek staat onder de rubriek
« Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden» vertegenwoor-
digt in hoofdzaak de opbrengst van de verkoop van een gebouw palend
aan het agentschap der Bank te Dendermonde, dat in de boeken vol1e-
dig afgeschreven was.

-- 104 -



Per 31 december 1958 ZIJn de overgangsrekeningen van de
actiefzijde als volgt samengesteld:

a) Interestenprorata te ontvangen op beleg-
gingen en rekeningen geopend krachtens
betalingsakkoorden . 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
gedaan in 1957 . . fr.

e) Ministerie van Landsverdediging : terugvor-
dering van tijdens de bezetting door geheime
formaties weggenomen kasgelden. Een von-
nis werd geveld door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hoei, doch heeft nog geen
kracht van gewijsde bekomen . . 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 e /, f / en

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

Totaal. . fr.
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103.416.219,-

39.524.314,85

34.589.763,40

56.000.000,-

2.243.400,-

2.673.582,65

342.424,-

238.789.703,90

Overgangsrekeningen
van de actiefzijde



Bankbiljetten
in omloop

Rekeningen·courant
en diversen

PASSIVA

Het bedrag der biljettenvan de Bank in circulatie beloopt,per
31 december 1958 . . fr. 117.353.105.000,-

Per 31 december 1957 bedroeg deze
omloop . fr. 112.670.371.200,-

Deze bedragen zijn, per coupure, als volgt onderverdeeld :
Per 31 december 1958 Per 31 december 1957

fr. 1.000 · fr. 102.251.060.000,- 97.909.551.000,-
fr. 500 · fr. 8.146.763.500,- 8.056.407.000,-
fr. 100 · fr. 6.955.281.500,- 6.704.413.200,-
Totaal · fr. 117.353.105.000,- 112.670.3'71.200,-

De rekeningen-courantsaldi en diversen zIJn als volgt onder-
verdeeld:

Per 31 december 1958 Per 31 december 1957

Schatkist, gewone
rekening 7.669.890,73 19.120.947,21· fr.

Schatkist, rekeningen
Akkoord voor Econo-
mische Samenwerking fr.

Schatkist, buitengewone
conjunctuurtaks (Wet van
12-3-1957 . fr.

20.130.551,56

631.884.970,85 208.754.408,25
248.005.907,02Te transporteren: fr. 639.554.861,58
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Transport : fr.

Instellingen door bijzondere
wet beheerd en openbare
besturen . fr.

Banken in België . . fr.

Banken in het buitenland,
gewone rekeningen . fr.

Particulieren

Te betalen waarden

· fr.

· fr.

639.554.861,58

313.550.417,49

2.875.959.142,86

181.161.719,91

173.632.712,83

474.258.153,86

248.005.907,02

524.123.661,88

2.546.183.904,01

178.674.752,61

340.019.016,20

654.257.139,05

fr. 4.658.117.008,53' 4.491.264.380,77

Het bedrag onder de rubriek « Te betalen waarden » vertegen-
woordigt het geheel der verbintenissen van de Bank, andere dan deze
geboekt in rekening-courant, o.m. bankassignaties, verplaatste 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
creditberichten, lopende verrichtingen die later het voorwerp
zullen uitmaken van betalingen of inschrijvingen op het credit der
rekeningen-courant.

De saldi der verbintenissen tegenover het buitenland III het
kader van betalingsakkoorden zIJn de volgende,vergeleken met
vorig jaar:

a) Landen, leden van de
E.B.U. · fr.

b) Landen, leden van het
E.M.A. . fr.

c) Andere landen · fr.

fr.

Per 31 december 1958

230.883.324,09

136.646.113,57

302.101.745,73

669.631.183,39
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Per 31 december 1957

267.801.277,98

267.597.565,77

535.398.843,75

Verbintenissen
tegenover het
buitenland in
het kader van
betalingsakkoorden



Totaal der
verbintenissen
op zicht

Speciale provisie
(Overeenkomst
van 14-9-1954
N.M.K.N.)

Te leveren deviezen
en goud

Het bedrag dat onder de rubriek b) te boek staat begrijpt de
verbintenissen op de lidstaten van het E.M.A. resulterend uit de
verrichtingen welke sedert 29 december 1958 krachtens het Europees
Monetair Akkoord werden gedaan.

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 1958 belopen zij fr. 122.680.853.191,92 tegen
fr. 117.697.034.424,52 per 31 december 1957.

Per 31 december 1958 bedroeg deze provisie, aangelegd krach-
tens de overeenkomst van 14 september 1954 gesloten tussen de
Staat, de Bank en de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de
Nijverheid (zie blz. 97) fr. 500.000.000,--. Deze rubriek stond op
de balans per 31 december 1957 te boek voor fr. 475.000.000,-.

Deze rubriek staat ID de balans per
31 december 1958 te boek voor. . fr.
tegen, per 31 december 1957 . fr.

370.017.784,-
1.849.733.778,35

De rekeningen « Te ontvangen deviezen en goud » en « Debi-
teuren wegens termijnverkopen van deviezen en goud » op de actief-
zijde vormen hiervan de tegenwaarde.

Het verschil tussen hun totaal en het bedrag van deze rubriek
stemt overeen met de kontante verbintenissen in goud en deviezen.
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Deze rekening vormt de tegenpost der waarden van de Pensioen-
kas van het Personeel op de actiefzijde.

Zij vertegenwoordigt per 31
'ber 1958 .
tegen, per 31 december 1957 .

decem-
· fr.
· fr.

1.003.048.847,47
957.424.827.97

Per 31 december 1958 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.

c) 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 deviezenfr.

De drie rekeningen sub dl, el en fi hebben
hun tegenwaarde in de overgangsrekeningen
van de actiefzijde.

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

h) Provisie voor gebouwen en materieel . · fr.

i) Maatschappelijke provIsIe voor diverse.. ,
· fr.risico S

j) Fiscale voorziening · fr.

Totaal. · fr.
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172.737,-

25.404.636,-

73.302,-

2.243.400,-

2.673.582,65

342.424,-

30.000.000,-

111.320.005,36

150.000.000,-

123.353.906,72
445.583.993,73

Pensioenkas van
het Personeel

Overgangsrekeningen
van de passiefzi1de



De verrichtingen in 1958 geboekt op de rekening « Fiscale voor-
ziening » zijn als volgt ingedeeld :

Saldo per 1 januari 1958 . . fr. 138.328.893,72
Betalingen in 1958 gedaan voor belastingen, in
hoofdzaak de nationale crisisbelasting op het
dividend betaalbaar gesteld per 1 maart 1958,
alsmede een bedrag dat voorlopig op het kohier
werd gebracht, in mindering te brengen van de
buitengewone eonjunctuurtaks op de inkomsten
van het boekjaar 1957 . . fr. 68.974.987,-

-----------------
fr. 69.353.906,72

Overdracht langs het debet van de Winst- en
Verliesrekening met het oog op de aanslag van
de inkomsten van het boekjaar 1958 . fr. 54.000.000,--

-----------------
123.353.906,72.Saldo per 31 december 1958 . . fr.

Fiscale ontheffingen met betrekking tot het boekjaar 1956
maakten het voorwerp uit van terugbetalingen in 1958, welke voor-
komen op het credit van de Winst- en Verliesrekening onder de rubrie-
ken « Restorno op mobiliënbelasting » en « Beschikbaar geworden
fiscale voorziening ».

De Bank heeft in 1957 aan het Bestuur der belastingen een
bedrag van fr. 56.000.000,- betaald als vervroegde storting van de
bedrijfsbelasting op de inkomsten van 1957. Die som komt op de
balans van 31 decembèr 1958 onder de overgangsrekeningen van
de actiefzijde, voor.

Kapitaal Het kapitaal fr. 400.000.000 is verdeeld in 400.000 aandelen, op
naam of aan toonder, van fr. 1.000 elk, waarvan 200.000, nominatief
en onoverdraagbaar, ingeschreven op naam van de Staat.
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Het Reservefonds, voorzien bij artikel 14 der statuten van de Reservefonds

Bank, isverdeeld in volgende rubrieken :
Per 31 december 1958 Per 31 december 1957

Statutaire reserve. . fr.

Buitengewone reserve . fr.

Rekening der afschrijvingen
op gebouwen, materieel

425.236.538,81

254.233.244,72

384.830.955,38

248.110.148,47

en meubelen . fr. 1.353.147.840,92 1.305.664.196,12

1.938.605.299,97fr. 2.032.£17.624,45

De vermeerdering vertegenwoordigt het aandeel in de verdeling
der winsten, per 31 december 1957, dat aan de statutaire reserve toe-
kwam, alsmede de afschrijving per 31 december 1958, ten belope
van fr. 47.483.644,80, 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
« Rekening der afschrijvingen op gebouwen, materieel en meubelen»
op de passiefzijde, zegge een bedrag fr. 114.989.000,-, vertegen-
woordigt een redelijke raming voor de gronden.

Bovendien werd de Buitengewone reserve vermeerderd langs het
debet van deWinst- en Verliesrekening, met de winsten in 1958
verwezenlijkt op de verkoop en de incassering van effecten die
de portefeuille overheidsfondsen van de Bank vormen, zegge
fr. 6.123.096,25.

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 onheschikhaar blijven, bedraagt
fr. 342.778,85.
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Te verdelen
nettowinst

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. 380.653.569,48.
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ORDEREKENINGEN

Zijn onder deze rubriek geboekt, de waarden
- handelspapier, buitenlandse munten, enz. -
door rekening-couranthouders of buitenlandse
correspondenten 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.

Bedrag der bankaccepten of handelsaccepten
nog in omloop op 31 december 1958, voorzien
van het visum van de Bank krachtens hetwelk
deze de verbintenis aangaat ze te disconteren
wanneer ze nog slechts 120 dagen te lopen heb-
ben, voor zover ze voldoen aan zekere, bij het
viseren gestelde, voorwaarden . fr.

De diverse bewaarnemingen zIJn samen-
gesteld uit :

Onderpanden van de voor-
schottenrekeningen . fr. 18.756.055.239,-

Te transporteren : fr. 18.756.055.239,-
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21.990.982,-

603.293,-

6.530.386.523,-

Te inkasseren
waarden

Geopende
documentaire
kredieten

Visum
van accepten
betreffende de
in- en uitvoer

Diverse
bewaarnembigen



Diverse ontvangen
borgtochten

Waarborg-
certificaten
van de Schatkist
ontvangen

Borgtochten
verleend
ten gunste
van het Personeel

Transport : fr. 18.756.055.239,-
Waarborgen gegeven door

de discontocedenten ..fr. 7.675.191,-
Obligaties van de Muntsa-

neringslening . fr.

Internationaal Muntfonds fr.

Internationale Bank voor
Wederopbouwen Ont-
wikkeling . fr.

3.552.000,-

8.323.455.270,74

894.634.057,50
Andere bewaarnemingen fr. 69.255.770.726,03

Totaal. . fr. 97.241.142.484,27

Statutaire en reglementaire borgtochten van
het Beheer, de discontokantoren en het perso-
neel . fr. 178.375.713,50

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 inzake aankoop en
verkoop van goud en buitenlandse munt. . fr. 1.383.183.823,10

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. 147.406.068,-
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Portefeuille en allerlei tegoed. . fr. 1.715.049.356,- Schatkist

Diverse waarden toebehorend aan de Staat:

Preferente aandelen
N.M.B.S. · fr. 5.000.000.000,-

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 Groother-
togdom Luxemburg (Bel-
gisch-Luxemburgs
Akkoord) · fr. 1.413.744.546,--

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

4 1/2 pct certificaten N.M.
voor de Huisvesting . fr. 4.005.160.000,-

339.905.400,-

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

Diverse waarden. . fr.

713.850.000,-

317.747.936,-

fr. 13.428.713.069,-

Diverse waarden door de Staat Ln bewaring
genomen:

VVaardendoor derden gede-
poneerd . fr. 6.798.356.571,46

Te transporteren : fr. 6.798.356.571,46 15.143.762.425,-
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Transport : fr. 6.798.356.571,46 15.143.762.425,-

Dienst van de ingeschreven
schuld . fr. 14.890.880.800,-

Deposito- en Consignatiekas
fr. 57.256.331.175,64

Als borgstelling gedepo-
neerde waarden . fr. 2.308.300.860,-

81.253.869.407,10

Waarden afgegeven ingevolge het Besluitvan de
Regent dd. 17 januari 191,9 betreffende het
van onwaarde maken van de niet aangegeven
Belgische effecten aan toonder . fr. 97.661.506,-

Af te leveren waarden. · fr. 20.130.964.247,50

Ingetrokken effecten · fr. 26.860.877,50

Muntfonds :

Overheidsfondsen · fr. 4.540.641.880,-

Totaal. . fr. 121.193.760.343,10

Rentenfonds,
gedeponeerde
effeoten

Effecten door de Bank in bewaring genomen
toebehorend aan het Rentenfonds, opgericht
krachtens de besluitwet van 18 mei 1945 . fr. 4.649.739.323,-

Algemene Spaar- a) Voorlopige beleggingen · fr. 16.480.337.877,-
en Lijfrentekas

b) Beleende fondsen 19.282.000,-· fr.

c) Neergelegde waarborgen · fr. 169.740.317,-

Totaal. · fr. 16.669.360.194,-
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VERDELING VAN DE NETTOWINST VAN HET BOEKJAAR 1958

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

2. Van het overschot, zegge fr. 356.653.569,48

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

3. Van het overschot, zegge fr. 292.455.926,97

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

Totaal van de te verdelen nettowinst 380.653.569.48

24.000.000,-

35.665.356,95
28.532.285,56

58.491.185,39
233.142.857,14

821.884,44

Eerste globaal brutodividend .
Tweede globaal brutodividend

. fr.

DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1958

24.000.000,-
233.142.857,14. fr.

Totaal. . fr. 257.142.857,14
Mobiliënbelasting . fr. 77.142.857,14
Globaal nettodividend . fr. 180.000.000,-
voor 400.000 aandelen, t.w. een nettodividend van fr. 450,- per
aandeel.

Dit dividend IS betaalbaar 1 maart 1959 op vertoon van
coupon n' 157.

De Regentenraad

Franz DE VOGHEL, Vice-gouverneur.
Jean VAN NIEUWENHUYSE, Directeur,
Marcel LEFEBVRE, Directeur,
Jean BRAT, Directeur,
Cecil de STRYCKER, Directeur,
Léon-A. BEKAERT, Regent,
Yvan FEYERICK, Regent,
August COOL, Regent,
Alfred PUTZEYS, Regent,
Alfons CONIX, Regent,
André RENARD, Regent,
Robert VANDEPUTTE, Regent,
Hector MARTIN, Regent,
Victor VAN ROSSEM, Regent,
Max DRECHSEL, Regent.

De Gouverneur,
Hubert ANSIAUX.
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Balans

Winst- en Verliesrekening

Orderekeningen



ACTIVA

Goudvoorraad .

Tegoed op het buitenland .

Te ontvangen deviezen en goud .

Vorderingen op het buitenland in het kader van betalingsakkoorden :

a) E.B.D.

b) landen, leden van de KB.D ..

c) landen, leden van het KM.A.

d) andere landen

Debiteuren wegens termijnverkopen van deviezen en goud .

Handelspapier op België .

Voorschotten op onderpand

Overheidseffecten (art. 20 der statuten. Overeenkomsten van 14 september 1948
en 15 april 1952) :

a) scha tkisteertifiea ten

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
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3f DECEMBER f958-
Bankbiljetten in omloop .

Rekeningen-courant en diversen :

l gewone rekening . .

Schatkist buitengewonè eonjunctuurtaks
(wet van 12-3-HI57) .

Organismen door bijzondere wet beheerd en openbare
besturen

7.669.890,73

631.884.970,85

313.550.417,49

2.875.959.142,86

181.161.719,91

173.632.712,83

474.258.153.86

Banken in België

Banken in het buitenland gewone rekeningen

Particulieren

Te betalen waarden

Verbintenissen tegenover het buitenland in het kader
van betalingsakkoorden :

a) landen, leden van de E.B.U ..

b) landen, leden van het E.M.A.

c) andere landen

230.883.324,09

136.646.113,57

302.101.745,73

Totaal der verbintenissen op zicht

Pensioenkas van het Personeel

Overgangsrekeningen

Kapitaal .

Reservefonds
a) Statutaire reserve

b) Voorzieningsfonds
c) Rekening der afschrijvingen op gebouwen, materieel en meubelen.

Te verdelen nettowinst

Totaal van de passiva
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PASSIVA

117.353.105.000,-

4.658.117.008,53

669.631.183,39

122.680.853.191,92

500.000.000,-

370.017.784,-

1.003.048.847,47

445.583.993,73

400.000.000,-

425.236.538,81

254.233.244,72

1.353.147.840,92

380.653.569,48

127.812.775.011,05



DEBET WINST- EN VERLIESREKENING)I
!JI-

395.305.829,-

\
Algemene onkosten
Onkosten op aankoop, verkoop en verzending van goud
Gewone 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 %' % .

b) Zegelrecht op de biljettenomloop .

13.085.116,80
34.202.000,-
22.292.335,60
47.483.644,80

81.457.014,49
163.881.590,-

245.338.604,49
Overschrijving naar de overgangsrekeningen van het passief voor :

a) provisie voor gebouwen en materieel
b) fiscale voorziening

Overschrijving naar de buitengew. reserve v.d. winst op verkoop en incass. v. effect.
Te verdelen nettowinst

20.000.000,-
54.000.000,-

6.123.096,25
380.653.569,48

1.218.484.196,42

ORDEREKENINGEN PER

Te inkasseren waarden .
Geopende documentaire kredieten .
Visum van accepten betreffende de in- en uitvoer .
Diverse bewaarnemingen :

Onderpand van de voorschotrekeningen .
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

Preferente aandelen N.M.B.S.
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 %' % Certif. N.M. voor de Huisvesting
4 %' % 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 \\i

Af te leveren waarden
Ingetrokken effecten
Muntfonds

Overheidsfondsen

Rentenfonds, gedeponeerde effecten
Algemene Spaar- en Lijfrentekas :

Voorlopige beleggingen .
Beleende fondsen.
Neergelegde waarborgen

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



!PER 31 DECEMBER 1958 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 mobi1iënbelasting .
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 gebouwen en materieel » .

749.680.949,02
115.328.120,25

6.123.096,25
20.178.359,80

590.670,30
31.055.022,-
20.703.348,-

133.488.319,-

91.839.981,-

2.012.686,-

47.483.644,80

1.218.484.196,42





Verslag van het College der Censoren





Mijne Heren,

Op 24 februari 1958 hebben wij afscheid genomen van
onze voorzitter, de heer Maurice Mogin, die de leeftijdsgrens had
bereikt.

Zijn vertrek werd door allen betreurd.

De heer Mogin, die op 28 februari 1938 tot censor werd verkozen,
nam gedurende twintig jaar deel aan onze werkzaamheden. Sedert
30 maart 1955 nam hij met succes het voorzitterschap waar van het
College, waarbij zijn uitgebreide kennis en ondervinding gepaard gin-
gen met de bekommering onze Instelling te dienen. In zijn omgang
was hij steeds even minzaam.

Op voordracht van de Gouverneur heeft de algemene vergadering
der aandeelhouders aan de heer Mogin de eretitel van zijn functies
verleend.

Wij vervullen een aangename plicht door hem hier nogmaals
de verzekering van onze gehechtheid te geven.

** *

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 54 der statuten, heeft
het College, in zijn zitting van 26 maart 1958, een nieuwe voorzitter
gekozen. De heer Fernand Duchène, secretaris van het College, werd
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met eenparigheid van stemmen aangeduid om deze functie waar te
nemen. De heer Auguste Jadoul werd tot secretaris verkozen.

** *

Mijne Heren,

Het College der censoren heeft de begroting der uitgaven voor
het boekjaar 1959 gestemd en zijn goedkeuring gehecht aan de balans
en de winst- en verliesrekening, afgesloten per 31 december 1958;
deze documenten werden voorgelegd door de Regentenraad, binnen
de termijnen vastgesteld door de statuten.

Alvorens de begroting te stemmen werden de bewijsstukken der
uitgaven van het jaar 1958 en der voorziene uitgaven voor het boek-
jaar 1959 in detailonderzocht. De balans werd goedgekeurd na
een grondig onderzoek van de maatschappelijke boekingen en nadat
verschillende steekproeven in de inventarisbestanddelen werden
gedaan.

De statutaire bepalingen betreffende de definitieve verdeling der
winsten werden nagekomen.

** *

In uitvoering van de voorschriften vim art. 223 van het huishou-
delijk reglement heeft het College regelmatig inzage gekregen van de
processen-verbaal van de inspeeties en controles die in het hoofd-
bestuur, de bijbanken en de agentschappen werden gedaan.

De leden van het College hebben deelgenomen aan meerdere
inspeeties en controles, die hun volledig voldoening hebben geschon-
ken.
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Het College heeft vastgesteld dat de Staat de laatste twee terug-
betalingen, bestemd om het debetsaldo van de rekening-courant van
de Schatkist aan te zuiveren, resp. op 20 januari en 1 februari 1958
heeft gedaan.

** *

Het College feliciteert eens te meer de leden van het personeel
voor het uitstekend werk dat zij hebben verricht en voor de kwaliteiten
waarvan zij blijk hebben gegeven.

Het betuigt eveneens zijn dank aan de Directie van de Bank die
zijn taak in grote mate heeft vergemakkelijkt en die, in alle omstandig-
heden, een klare en omstandige documentatie te zijner beschikking
heeft gesteld.

De leden van het College der censoren,

Auguste JADOUL, Seoretaris,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
René GEURTS,
Edmond KONINGS,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ,
Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,
Fritz MEYVAERT.

De Voorzitter ,
Fernand DUCHENE.
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Hoofdbank

Bijbanken - Agentschappen

Discontocomité en -kantoren

Groothertogdom Luxemburg





HOOFDBANK

DIRECTIECOMITE, REGENTENRAAD,
COLLEGE DER CENSOREN

GOUVERNEUR : H. Hubert ANSIAUX.

VICE-GOUVERNEUR H.Franz DE VOGHEL.

DIREOTEUREN HH. Jean VAN NIEUWENHUYSE,
Marcel LEFEBVRE,
Jean BRAT,
Cecil de STRYCKER.

REGENTEN HH. Léon-A. BEKAERT,
Yvan FEYERICK,
August COOL,
Alfred PUTZEYS,
Alfons CONIX,
André RENARD,
Robert VANDEPUTTE,
Hector MARTIN,
Victor VAN ROSSEM,
Max DRECHSEL.

OENSOREN HH. Fernand DUCHENE, Voorzitter,
Auguste JADOUL, Secretaris,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
René GEURTS,
Edmond KmnNGS,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ,
Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,
Fritz MEYVAERT.

SEORETARIS : JuUr. Elisabeth MALAISE.

SOHATBEWAARDER H. Jean-Jacques VINCENT.

Regeringscommissaris H. Ma.urice WILLIOT.
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DEPARTEMENTEN EN DIENSTEN

Algemene Thesaurie :
Hoofdkas :
Rijkskas :

Disconto en Portefeuille
Disconto :
Portefeuille

Buitenland :
Wisseldienst
Wisselreglementering
Buitencontrole

Effecten
Open Bewaarnemingen
Overheidsfondsen

Studiën en Documentatie
Studiedienst :
Statistiek :
Documentatie en Statistiek van het Krediet

Algemeen Secretariaat :
Secretoriaat. :
Administratieve organisatie :

Drukkerij:
Technische dienst der Drukkerij
Administratieve dienst der Drukkerij

Juridische dienst :

Algemene Boekhouding

Controle :

Algemene Inspectie

Dienst van het Personeel

Gebouwen:

Technische dienst

Economaat :

Medico-sooiale dienst

Discontocomité
Brussel:

(1) Met verlof.
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Titularissen :

DE SCHATBEWAARDER
HH. L. WECKESSER

L. REISGEN

R. MAGDONELLE
F. VERBRUGGEN
G. MULLIE

E. LE CRIQUE
J. ART
P. ANDRE
J. GRAS

T. ROSSAERT
J. LIEBAERT
M. HUWAERT

P. KAUCH
J. MERTENS de WILMARS (1)
H. GAU'l'IER

Juffr. G. VAN POUCKE

HH. M. ,JORDENS
A. BAUDEWYNS
T. OTTO

C. AUSSEMS
P. LAMAL
J. van WEDDINGEN

E. de MIOMANDRE

G. PREVOST

F. FLAMAND

R. GALLET

E. COENEN

M. VAN GOETHEM

J. BOULAERT, a.i,

E. DEMARTIN

DrL. HANNAERT

HH. P. ECTORS,
J. de COOMAN d'HERLINCKHOVE,
E. HAYOIT,
M. WAUCQUEZ.



BIJBANKEN

Antwerpen

Beheerder: H. A. NEVEN.

Discontokantoor : HH. R. GORIS,
F. VERREPT,
G. PLOUVIER,
P. BRACHT.

Luik

Beheerder: H. E. RENARD.

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

Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg)

Beheerder: H. J. VANDERGUCHT.

Discontokantoor HH. A. GROENEN,
J. NEUBERG,
N. BRAUN.

AGENTSCHAPPEN

AGENTSCHAPPEN MET EEN DISCONTOKANTOOR

Agenten Leden der DiscontokantoTen

Aalst HH. L. DEHOUX, HH. C. VAN DER HAEGEN,
P. MICHIELS,
F.·P. CALLEBAUT.

Aulen F. LEFEVER, HH. M. LEFEVRE,
V. POSSCHELLE,
Ridder D. LAMALLE.
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Aat

Bergen

Brugge

Charleroi

Dendermonde

Dinant

Doornik

Eeklo

Gent

Agenten Leden der Discontokantoren

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

P. FABRI d!ENNEILLES, HH. G. DUCHATEAU,
J. SEGARD,
H. BOUTTIAU.

F. COLLUMBIEN, HH. R. TERMOTE,
R. RAPAERT de GRASS
1. JANSSENS de BISTHOVEN.

J. POTVIN, HH. L. DEWANDRE,
A. GILLIEAUX,
F. PHILIPPE,
Graaf C. de BRIEY.

J. VANDEN BOSCH, HH. J. VAN DAMME,
E. VAN DEN BERGHE,
R. DE COENE.

J. LEMAITRE, HH. M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLE NFAGNE

de VOGELSANCK,
J. de MONTPELLIER

d'ANNEVOIE.

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

C. SIBILLE, HH. R. VAN BRABANDT,
C. VAN DAMME,
P. van GINDERACHTER.

G. THIRIAUX, HH., Baron BRAUN,
Graaf H. de HEMPTINNE,
R. HANET.
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Geraardsbergen

Hasselt

Hoei

Kortrijk

La Louvière

Leuven

Mechelen

Moeskroen

Namen

HH. J .. MASSET,

. E. HUYBRECHT,

A.FRANÇOIS,

A. DE VULDER,

J.LEJUSTE,

J. HAUTAIN,

G. MATAGNE,

L. NEIRYNCK,

Baron
de MOREAU d'ANDOY,
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Leden der Discontokantoren

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

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

HH. Il. DELATTRE,
Graaf G. de LIEDEKERKE,
R. GREINER.

HH. J. DUMONT,
P. DE WITTE,
Baron J. de BETHUNE.

HH. L. GRAFE,
L. PONCEAU,
M. HAUTIER.

HH. A. BAUCHAU,
G. de LAVELEYE,
P. van der VAEREN.

HH. P. CARTUYVELS,
J. VIGNERON,
F. MORVOET.

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

HH. O. mCGUET,
Baron L. HUAR'!',
J. P. le HARDY de BEAULIEU.



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,

K BURLION,

H. ALLAER,
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Leden der Dis/Jontokanwren

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

HH. E. de STREEL,
R. LEOmEN,
N. DESCAMPE.

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

HK R. DE BEER,
R. VAN CAUWENBERGHE,
J. WENS.

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

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

HH. A. DE MEESTER·D'HÖORE,
J. SOUBRY,
F. DE CLERCQ.

HH. R. VAN BUTSELE,
J. TASTE,
A. DELACROIX.

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



Tienen

Tongeren

Turnhout

Verviers

Waver

Zinnik

Boom
Ieper
Malmédy
Marche-en-Famenne
Veurne

Agenten Leden der Discontokantoren

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

H. LIENART van LIDTH HH. W. WILSENS,
de JEUDE, J. BEAUDUIN,

Ridder J. de SCHAETZEN
van BRIENEN.

li'. VANHERP, HH. L. JANSEN,
J. DIERCKX,
C. DE RIDDER.

P. POTVIN, HH. Baron A. PELTZER,
L. DUESBERG,
E. GEERINCKX.

R. PINSART, HH. C. HOURDEAU,
J. PATRIARCHE,
J.-E. VAN DEN HAUTE.

A. D'HAUWE, HH. L. BASTIN-PONCEAU,
H. le MAISTRE d'ANSTAING,
F. GILBERT.

AGENTSOHAPPEN ZONDER DISOONTOXANTOOR

Agenten

HH. M. WELLEMANS,

J. VANNES~'E, a.i.

P. VAN NIEUWENHUYSE, a.i,

M. HENNEQUIN,

F. LEFLERE.
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BIJLAGEN





BIJLAGE 1

OVERHEIDSFONDSEN IN HET BEZIT VAN DE BANK

OP 31 DECEMBER 1958

Overheidsfondsen verworven krachtens artikelen 18 en 21 der statuten

3 1/2 pct. Belgische Schuld 1937.
3 1/2 pct. Belgische Schuld 1943.
4 pct. Belgische Geünificeerde Schuld, 1" reeks.
4 pct. Belgische Geünificeerde Schuld, 2° reeks.
4 pct. Bevrijdingslening 1945.
4 1/2 pct. Belgische Lening 1951.
4 1/2 pct. Belgische Lening 1952/62.
4 1/2 pct. Belgische Lening 1952/64.
4 1/2 pct. Belgische Lening 1953/73.
4 1/2 pct. Belgische Lening 1953/68.
4 1/4 pct. Belgische Lening 1954/74, 1" reeks.
4 1/4 pct. Belgische Lening 1954/74, 2" reeks.
4 pct. Belgische Lening 1955/75.
4,87 pct. Schatkistcertificaten op 1 jaar.
5 1/2 pct. Schatkistcertificaten 1958/64.
4 pct. Belgische Lotenlening 1941.
4 pct. Lloyd Royal belge.
4 pct. Oorlogsschade 1921.
4 pct. Oorlogsschade 1922.
4 pct. Oorlogsschade 1923.
5 pct. Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 1953 - I.
5 1/2 pct. Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 1957 - v.
5 3/4 pct. Nationale Kas voor Beroepskrediet 1958/68.
4 pct. Kasbons Nationale Maatschappij van Belgische Spoor-

wegen 1950, le reeks.
4 pct. Kasbons Nationale Maatschappij van Belgische Spoor-

wegen 1950, 2" reeks.
Koloniale Schuld 1936.
Koloniale Schuld 1955/67.
Loten Congo 1888.
Maatschappelijke aandelen Centrale Bank van Belgisch-

Congo en 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, Dantziger emissie.
Genotsaandelen Nationale Maatschappij van Belgische

Spoorwegen.

4 pct.
4 1/4 pct.





BIJLAGE 2
,

fiGE 3

3,50

3,50

3,50

, sedert
110 oktober

4,-
4,50

5,-
5,-

WEEKSTATEN

IN HET « STAATSBLAD )) GEPUBLICEERD IN 1958

5,-

~ 6 maart



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1958
(in miljoenen franken)

ACTIVA
Vorderingen op het buitenland

Overheidseffecten (art. 20
:ier statuten. Overeenkomsten Geconsoli.

in het kader van betalingsakkoorden Debiteuren van 14-9-48 en 15-4-52) deerde Overheids-

Tegoed Te ontvangen
wegens

Voorschotlen
Rekening- Tegoed bil vordering Gebouwen.

Goud· termijn· Handelspapier Papier uit- Deel. engegeven door courant op de Staal fondsen

DATA op het deviezen Landen, Landen, verkopen op Schotkist- inslellingen
de Dienst (art. 3, § b

materieel en

voorraad Europese leden leden Andere van op België waarvan de
van de pasmunt (art. 18 en 21

buitenland en goud deviezen
onderpand certificaten Schatkist der Postchecks van de wet meubelen

BetalIngsunie van van landen
verbintenissen van der slaluIen)

de E.B.U. het E.M.A.
en qoud (1) door de Stoot 28 juli 1948)gewaarborgd

zijn

2 jan. 1958 45.823 1.867 350 6.825 1.845 914 1.464 12.041 1.214 8.042 42 1.325 664 1 34.456 2.239 1.318

9 » 46.055 1.601 350 6.825 2.142 - 880 1.446 9.741 888 9.291 42 1.325 671 1 34.456 2.239 1.318

16 » 47.299 1.556 350 7.085 646 - 905 1.440 8.969 1.174 8.416 42 1.325 678 2 34.397 2.239 1.416

23 » 47.320 1.476 175 7.085 723 - 927 1.347 9.273 1.067 7.841 42 525 692 1 34.397 2.239 1.416

30 » 47.321 1.911 175 7.085 802 -- 963 1.371 10.267 1.671 5.991 42 525 699 2 34.397 2.253 1.416

6 februari 47.333 2.048 175 7.038 1.061 - 934 1.315 9.934 966 8.165 42 - 692 1 34.397 2.325 1.416

13 » 47.408 2.033 426 7.038 1.458 - 901 1.282 9.833 634 8.740 41 - 709 2 34.397 2.361 1.416

20 » 48.225 1.943 923 7.080 1.174 - 768 1.242 8.581 613 8.540 41 - 726 2 34.397 2.368 1.416

27 » 48.369 1.758 923 7.080 1.331 - 797 945 8.215 828 8.965 41 - 730 2 34.397 2.368 1.416

6 maart 48.221 1.211 923 7.032 2.602 - 858 122 8.755 704 8.490 41 - 709 1 34.243 2.368 1.416

13 » 49.570 1.213 1.422 7.439 1.142 - 866 97 8.168 532 9.090 41 - 725 2 34.243 2.375 1.416

20 » 49.569 1.076 1.422 7.439 1.886 - 937 156 7.457 442 8.240 40 - 735 1 34.243 2.375 1.416

27 » 49.905 805 1.422 7.439 2.036 - 859 156 7.171 390 8.365 40 - 705 2 34.243 2.375 1.416

3 april 49.902 1.232 1.422 7.391 2.290 - 955 549 7.558 1.190 8.790 40 - 680 1 34.243 2.375 1.416

10 » 49.930 1.360 1.422 7.391 2.829 - 840 549 6.981 572 8.865 40 - 675 2 34.243 2.375 1.416

17 » 51.064 1.479 1.422 7.671 1.694 - 865 549 6.771 838 7.565 40 - 684 2 34.243 2.375 1.416

24 » 51.296 1.260 1.422 7.671 2.012 - 967 549 6.636 394 6.990 40 - 683 2 34.243 2.375 1.416

30 » 51.424 1.448 1.422 7.623 1.794 - 968 549 6.817 2.065 7.440 490 - 664 2 34.243 2.371 1.416

8 mei 52.925 1.251 1.422 7.623 2.142 - 998 549 7.422 556 7.190 40 - 674 2 34.243 2.375 1.416

14 » 52.838 1.469 1.422 7.623 2.451 - 1.010 524 6.812 379 7.165 40 - 686 2 34.243 2.375 1.416

22 » 54.370 1.585 923 8.013 1.370 - 915 524 6.036 496 5.690 40 - 699 2 34.243 2.375 1.416

29 » 54.971 1.239 923 7.965 1.494 - 882 500 5.897 1.100 6.240 40 - 703 1 34.243 2.375 1.416

5 juni 55.580 1.447 923 7.965 1.580 - 915 489 5.280 671 8.615 40 - 679 1 34.243 2.373 1.416

12 » 55.580 1.705 424 7.965 1.753 - 905 489 4.982 544 8.165 40 - 689 1 34.243 2.375 1.416

19 » 56.744 1.277 424 8.239 621 - 914 489 4.555 608 7.015 40 - 682 2 34.243 2.375 1.416

26 » 57.133 1.130 424 8.239 756 - 932 - 4.224 1.119 6.765 40 - 699 2 34.243 2.373 1.416

3 juli 57.047 880 424 8.192 1.068 - 919 12 5.189 1.396 8.565 40 - 666 1 34.243 2;374 1.416

10 » 57.047 805 424 8.192 1.172 - 906 12 4.595 1.452 9.440 40 - 665 1 34.243 2.376 1.416

17 » 58.057 1.941 424 7.790 651 - 895 12 5.292 1.388 7.290 40 - 674 2 34.243 2.375 1.416

24 » 58.057 2.011 425 7.790 788 - 895 12 4.720 908 7.890 40 - 681 2 34.243 2.376 1.416

31 » 59.107 1.011 425 7.743 862 - 879 25 5.313 1.351 8.065 40 - 690 2 34.243 2.376 1.416

7 augustus . 59.634 1.254 425 7.743 1.019 - 874 37 4.269 1.054 8.240 40 - 693 1 34.243 2.376 1.416

13 » 59.809 1.076 - 7.743 1.042 - 871 37 3.792 327 9.040 40 - 701 2 34.243 2.376 1.416

1 » 60.684 865 - 7.846 492 - 886 37 3.240 262 7.615 40 ._- 724 1 34.243 2.376 1.416

28 » 60.625 796 - 7.846 629 - 882 45 3.031 478 7.615 40 - 733 1 34.243 2.376 1.416

4 september 61.090 884 -- 7.798 617 - 879 45 3.377 393 7.940 39 - 723 2 34.243 2.376 1.416

11 » 61.090 873 - 7.798 721 - 866 50 2.452 261 9.040 39 - 733 1 34.243 2.376 1.416

18 » 61.342 1.023 - 7.839 495 - 854 50 2.198 202 8.715 12 - 753 2 34.243 2.376 1.416

5 » 61.400 1.124 - 7.839 574 - 837 50 2.016 157 6.315 11 - 716 1 34.243 2.376 1.416

2 oktober 61.548 985 - 7.791 614
I

- 860 37 5.638 1.112 3.340 884 - 693 1 34.243 2.376 1.416

9 » 61.898 1.033 - 7.791 849 - 863 37 3.842 905 4.465 262 - 695 1 34.243 2.376 1.416

6 » 62.421 952 - 7.776 723 - 861 37 2.935 193 4.865 10 - 711 1 34.243 2.374 1.416

3 » 62.534 1.069 - 7.776 939 - 877 37 2.299 178 4.765 10 - 728 - 34.243 2.379 1.416

0 » 62.532 1.161 - 7.776 1.094 - 881 75 2.135 852 5.765 10 - 721 2 34.243 2.379 1.416

6 november 62.585 1.144 - 7.728 1.113 - 880 12 2.430 554 5.915 10 - 720 4 34.243 2.373 1.416

3 » 62.585 1.322 - 7.728 1.208 - 877 12 2.028 211 6.215 10 -- 726 2 34.243 2.379 1.416

0 » 63.228 1.324 280 7.884 551 - 884 67 1.940 188 5.315 10 -- 745 1 34.243 2.379 1.416

7 » 63.487 739 280 7.884 691 - 789 5 1.903 259 6.240 10 - 703 2 34.243 2.379 1.416

4 december 63.487 667 280 7.837 644 ~ 789 5 1.889 428 8.365 10 -- 683 1 34.243 2.379 1.416

1 » 63.487 724 280 7.837 800 - 787 - 2.005 409 8.140 10 - 687 1 34.243 2.379 1.416

8 » 63.487

I

1.101 280 7.854 698 - 779 172 1.925 309 7.690 10 - 696 2 34.243 2.379 1.416

4 » 63.487 1.190 280 7.854 1.193 - 798 220 2.246 686 5.790 10 - 662 2 34.243 2.379 1.416

0 » 63.487 1.478 280 7.854 1.311 24 799 188 2.397 409 7.390 10 - 655 2 34.243 2.379 1.416

2

2

1
2
3

1
2
2

1
1
2
3
(I) Inclusief, de rubriek « Andere Belgische overheidseffecten >, tot 30·1·1958.
(2) Waarvan het kapitaal: fr. 400 miljoen.



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1958
(in miljoenen franken) PAS SI V A

=
I Rekeningen-courant

Verbintenissen tegenover
Speciale

Waarden het buitenland in het kader
provisie Kapitaal,

n, l'an de
van betalingsakkoorden

Totaal Te leveren Pensioenkas

TOTAAL Bankbiljetten
reserves en TOTAAL

Schatkist
der

en Pensioenkas Diversen
Banken Diverse (Overeenk. v. deviezen van het Diversen afschrijvings- DATA

I

ACTIVA in omloop
in het Landen, verbintenissen rekeninqen PASSIVA

1
'Ian het Rekeningen Buitengewone buitenland : rekenIngen- Landen,

leden Andere 14-9-1954 : en qoud Personeel

Personeel
Gewone Akkoord voor con junc tu ur- leden van

op zicht

I
(2)

Economische taks (Wet
gewone courant van landen N.M.K.N.)

rekening
Samenwerking van 12-3-57)

rekeningen de E.B.U het E.M.A.

~ I

936 1.085 122.451 112.741 22 20 209 177 1.722 270 - 268 115.429 475 1.850 936 1.521 2.240 122.451 2 jan. 1958

963 1.056 121.290 112.042 7 20 209 178 1.349 236 - 205 114.246 475 1.832 963 1.534 2.240 121.290 9 »

997 390 119.326 110.398 5 20 269 180 1.677 237 - 226 113.012 550 1.833 997 555 2.379 119.326 16 »

1.001 340 117.887 109.199 22 20 269 181 1.528 297 - 277 111.793 550 1.598 1.001 566 2.379 117.887 23 »

1.000 374 118.265 108.904 15 20 269 181 2.132 389 - 272 112.182 550 1.585 1.000 569 2.379 118.265 30 »

997 517 119.356 110.360 23 20 358 180 1.799 . 289 - 280 113.309 550 1.521 997 600 2.379 119.356 6 februari

997 546 120.222 109.260 18 20 358 188 3.497 320 - 280 113.941 550 1.739 997 616 2.379 120.222 13 »

1.002 539 119.580 108.699 15 20 358 185 3.099 77 - 278 112.731 650 2.198 1.002 620 2.379 119.580 20 »

1.002 447 119.614 109.468 18 19 358 185 2.504 219 - 283 113.054 650 1.902 1.002 627 2.379 119.614 27 »

999 517 119.212 111.243 10 19 358 350 1.195 115 - 249 113.539 550 1.132 999 613 2.379 119.212 6 maart

999 566 119.906 110.188 18 19 301 350 2.517 143 - 221 113.757 550 1.603 999 618 2.379 119.906 13 »

1.001 494 118.929 109.509 24 19 351 188 2.252 173 - 178 112.694 550 1.680 1.001 625 2.379 118.929 20 »

1.001 565 118.895 109.629 18 19 351 184 2.163 181 - 174 112.719 550 1.608 1.001 638 2.379 118.895 27 »

999 527 121.560 112.597 12 19 356 167 1.344 256 - 201 114.952 550 2.000 999 680 2.379 121.560 3 april

999 502 120.991 111.973 23 19 356 174 1.421 220 - 186 114.372 550 1.999 999 692 2.379 120.991 10 »

1.002 554 120.234 110.725 3 19 370 193 1.835 184 -- 184 113.513 625 2.006 1.002 709 2.379 120.234 17 »

1.002 514 119.472 110.410 14 19 370 170 1.456 138 - 174 112.751 625 2.010 1.002 705 2.379

I

119.472 24 »

1.005 523 122.264 113.080 14 19 370 166 1.584 120 - 179 115.532 625 2.004 1.005 719 2.379 122.264 30 »

999 623 122.450 112.597 12 19 430 163 2.200 108 177 115.706 625 2.004 999 737 2.379 122.450 8 mei--

999 557 122.011 111.805 22 19 430 161 2.555 103 --- 176 115.271 625 1.990 999 747 2.379 122.011 14 »

1.000 605 120.302 111.289 12 19 430 161 1.796 92 - 179 113.978 700 1.489 1.000 756 2.379 120.302 22 »

1.000 537 121.526 112.140 14 19 430 160 2.025 265 - 179 115.232 700 1.451 1.000 764 2.379 121.526 29 »

999 676 123.892 114.343 8 19 430 162 2.296 147 - 189 117.594 700 1.441 999 779 2.379 123.892 5 juni

999 684 122.959 113.438 22 19 358 215 2.669 236 - 196 117.153 700 939 999 789 2.379 122.959 12 »

1.001 652 121.297 112.660 14 19 416 139 1.765 251 - 187 115.451 725 948 1.001 793 2.379 121.297 19 »

1.001 640 121.136 112.989 23 19 416 138 1.722 271 - 193 115.771 725 459 1.001 801 2.379 121.136 26 »

999 688 124.119 116.227 2 19 416 141 1.471 229 - 189 118.694 725 471 999 851 2.379 124.119 3 juli

1.000 643 124.429 116.473 11 19 416 141 1.499 240 - 202 119.001 725 471 1.000 853 2.379 124.429 10 »

1.001 628 124.119 116.117 14 19 455 157 1.444 145 - 221 118.572 725 478 1.001 964 2.379 124.119 17 »

1.001 665 123.920 115.808 4 19 455 147 1.522 170 - 255 118.380 725 463 1.001 972 2.379 123.920 24 »

1.001 643 125.192 117.394 11 19 424 146 1.106 227 - 303 119.630 725 472 1.001 985 2.379 125.192 31 »

1.000 737 125.055 117.224 5 19 424 150 1.092 225
I

- 303 119.442 675 499 1.000 1.060 2.379 125.055 7 augustus

1.000 760 124.275 116.194 7 19 424 154 1.736 210 - 334 119.078 675 74 1.000 1.069 2.379 124.275 13 »

1.001 745 122.473 114.980 20 19 374 153 1.222 118 - 369 117.255 675 89 1.001 1.074 2.379 122.473 21 »

1.000 736 122.492 114.977 19 19 448 150 1.152 142 - 356 117.263 675 94 1.000 1.081 2.379 122.492 28 »

999 783 123.604 116.448 15 19 448 144 1.010 59 - 373 118.516 550 68 999 1.092 2.379 123.604 4 september

999 823 123.781 115.606 12 19 426 147 1.951 94 - 405 118.660 550 92 999 1.101 2.379 123.781 11 »

999 833 123.352 113.990 9 19 426 225 3.073 105 - 380 118.227 550 92 999 1.105 2.379 123.352 18 »

999 927 121.001 113.285 1 19 507 132 1.395 83 - 418 115.840 550 125 999 1.108 2.379 121.001 25 »

1.002 856 123.396 115.955 - 19 466 230 1.199 120 - 369 118.358 475 61 1.002 1.121 2.379 ],23.396 2 oktober

999 891 122.566 115.360 10 19 466 145 1.037 88 - 394 117.519 475 67 999 1.127 2.379 122.566 9 »

1.001 861 121.380 114.195 2 19 466 163 909 131 - 423 116.308 475 80 1.001 1.137 2.379 121.380 16 »

1.001 836 121.087 113.556 14 19 466 143 1.226 155 - 439 116.018 475 64 1.001 1.150 2.379 121",087 23 »

1.001 857 122.900 115.189 10 19 559 142 1.161 213 - 450 117.743 475 145 1.001 1.157 2.379 122.900 30 »

999 881 123.007 115.700 - 19 515 134 1.047 198 - 317 117.930 475 51 999 1.173 2.379 123.0()7 6 november

999 903 122.864 114.911 11 19 515 134 1.662 224 - 307 117.783 475 51 999 1.177 2.379 122.864 13 »

1.004 910 122.369 113.595 19 19 515 160 1.982 273 -- 342 116.905 475 396 1.004 1.210 2.379 122.369 20 »

1.004 898 122.932 113.772 11 19 515 146 2.435 319 - 298 117.515 475 334 1.004 1.225 2.379 122.932 27 »

1.004 1.101 125.228 115.288 11 19 467 158 3.274 295 - 307 119.819 475 304 1.004 1.247 2.379 125.228 4 december

1.004 980 125.189 114.074 1 19 467 155 4.418 347 -- 300 119.781 475 299 1.004 1.251 2.379 125.189 11 »

1.004 1.019 125.064 113.334 \:l 19 632 163 4.619 204 - 348 119.328 550 488 1.004 1.315 2.379 125.064 18 »

1.004 966 124.426 115.053 10 H) 632 148 2.032 491 -
I

288 118.673 550 517 1.004 1.303 2.379 124.426 24 »

1.004 957 126.283 116.450 9 - 632 231 2.606 25'.'3 77 291 120.549 550 485 1.004 1.316 2.379 126.283 30 »





BIJLAGE 3

TARIEVEN
DER DISCONTO- EN VOORSCHOTVERRICHTINGEN IN 1958

DISCONTO

Bankaccepten vooraf door de Nationale Bank van België 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

LENINGEN EN VOORSCHOTTEN (1)

- Leningen en voorschotten in rekening-courant op Schatkistcerti-
ficaten op korte termijn :
Maximumpercentage van het voorschot: 95 pct.
a) Schatkistcertificaten en certificaten van het Rentenfonds, uit-

gegeven op ten hoogste 366 dagen (2)
b) Speciale Schatkistcertificaten, uitgifte december 1956 jjanuari

1957
Leningen en voorschotten in rekening-courant op ander overheids-
papier .
Maximumpercentage van het voorschot:
a) Schatkistcertificaten uitgegeven op meer dan 366

. dagen .
b) Obligaties $,5 pct. Lening met la of 15 jaar looptijd

(1951)
c) Obligaties 4,5 pct. Lening met la jaar looptijd (1952-

1962)
d) Obligaties 4,5 pct. Lening met 12 jaar looptijd (1952-

1964)
e) Obligaties 3,5 pct. Muntsaneringslening, 4" en 5e reeks
£) 4 pct. Sohatkieteeriiiicoien. van Belgisch-Kongo met 5

of la jaar looptijd (1950) .
g) 4 pct. Koloniale Schuld 0.950-1960)
h) Ander overheidspapier .

90 pct.

90 pct.

90 pct.

90 pct.
90 pct.

90 pct.
90 pct.
80 pct.

Tarief van kracht

op

I
sedert

I
sedert

I
sedert I sedert I sedert

le ja.nuari 27 maart 5 juni 8 juli 28 augustus 30 oktober

4,50 4,25 4,- 3,75 3,50 3,50

4,50 4,25 4,- 3,75 3,50 3,50

4,50 4,25 4,- 3,75 3,50 3,50

5,25 5,- 4,75 4,50 4,25 4,-

6,- 5,75 5,50 5,25 5,- 4,50

6,25 6,- 5,75 5,50 5,25 5,-

6,25 6,- 5,75 5,50 5,25 5,-

Rentevoet van het certificaat + 5/16 pct.
minimum 2 1/4 pct.

4,50

6,25 6,- 5,75 5,50 5,25 5,-

I

(1) Worden alleen als onderpand aanvaard : de overheidsfondsen en het overheidspapier « aan toonder» in Belgische franken (incl. sedert 6 maart
1958 de obligaties uitgegeven door de Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade).
Worden niet als onderpand aanvaard :
_ de Schatkistcertificaten uitgegeven ter vervanging van de certificaten uitgegeven door de Emissiebank te Brussel;
- vóór 6 maart 1958 : de obligaties uitgegeven door de Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade.





BIJLAGE 4

OFFICIELE WISSELKOERSEN
vastgesteld door de in Yerrekeningskamer te Brussel vergaderde bankiers

Gemiddelden der dagelijkse noteringen
(B elgische fmnken)

100 1 Canad. 1 1 1 1 1 100
1 Zwit. 1 U.S. dollar 1 Pond 100 100 Ital.

1958 Franse Nederl. Deutsche Zweedse Deense Noorse Oostenr.
frank dollar Sterling Escudo Lires

frank kabel I post gulden Mark kroon kroon kroon schill,

Januari
Hoogste. 11,42 50,06 11,90 51,05 51,05 139,96 174,03 13,22 11,90 9,65 7,24 7,00 7,99 192,15
Laagste. 11,37 50,00 11,84 50,46 50,45 139,43 174,00 13,19 11,84 9,62 7,20 6,97 7,97 191,35
Gemiddelde 11,40 50,03 11,87 50,81 50,80 139,71 174,02 13,20 11,86 9,64 7,22 6,98 7,98 191,70

Februari
Hoogste. 11,38 50,01 11,84 51,11 51,10 139,67 1H,03 13,15 11,86 9,63 7,22 6,98 7,99 191,65
Laagste. 11,37 49,88 11,82 50,75 50,75 139,54 174,00 13,13 11,85 9,60 7,21 6,97 7,98 191,48
Gemiddelde 11,37 49,94 11,83 50,90 GO,89 139,60 174,02 13,14 11,86 9,61 7,21 6,97 7,98 191,56

Maart
Hoogste. 11,41 49,90 11,84 51,16 51,17 139,91 174,03 13,17 11,92 9,64 7,23 6;99 8,01 192,45
Laagste . 11,37 49,88 11,82 50,94 50,93 139,55 174,03 13,12 11,86 9,61 7,21 6,97 7,98 191,60
Gemiddelde 11,39 49,90 11,82 51,05 51,05 139,77 174,03 13,16 11,89 9,62 7,22 6,99 8,00 192,00

I

April
Hoogste. 11,41 49,90 11,85 51,49 51,49 139,79 174,03 13,17 11,91 9,63 7,22 6,99 8,01 192,25
Laagste . 11,39 49,87 11,82 51,21 51,20 139,49 174,03 13,13 11,89 9,62 7,21 6,97 7,99 192,00
Gemiddelde 11,40 49,88 11,82 51,38 51,38 139,62 174,03 13,15 11,90 9,62 7,21 6,98 8,00 192,13

Mei
Hoogste. 11,40 49,88 11,83 51,73 51,73 139,52 174,03 13,17 11,91 9,64 7,21 6,97 7,99 192,35
Laagste. 11,39 49,87 11,82 51,49 51,49 139,24 174,03 13,15 11,90 9,61 7,20 6,96 7,98 192,10
Gemiddelde 11,40 49,87 11,82 51,59 51,59 139,42 I 174,03 13,16 11,91 9,62 7,21 6,97 7,99 192,19

Juni
Hoogste. 11,41 49,88 11,87 52,09 52,09 139,46 174,03 13,17 11,93 9,64 7,21 6,97 8,01 192,70
Laagste. 11,39 49,87 11.82 51,73 51,73 139,28 174,03 13,16 11,91 9,63 7,20 6,96 7,99 192,35
Gemiddelde 11,40 49,87 11,84 51,85 51,85 139,39 174,03 13,17 11,92 9,64 7,21 6,97 8,00 192,49

JuIl
Hoogste. 11,42 49,91 11,88 52,03 52,03 139,30 174,03 13,18 11,93 9,67 7,20 6,96 8,01 192,70
Laagste. 11,40 49,87 11,83 51,89 51,89 138,97 174,03 13,16 11,91 9,63 7,19 6,95 8,00 192,35
Gemiddelde 11,40 49,88 11,85 51,96 51,96 139,14 174,03 13,17 11,92 9,64 7,20 6,96 R,Ol 192,53

Augustus
51,91Hoogste. 11,39 49,89 11,87 51,91 139,10 174,03 13,16 11,90 9,64 7,19 6,95 8,00 192,40

Laagste. 11,38 49,87 11,83 51,34 51,33 138,97 174,03 13,15 11,88 9,63 7,19 6,95 7,99 192,05
Gemiddelde 11,39 49,88 11,85 51,71 51,71 139,01 174,03 13,16 11,89 9,63 7,19 6,95 8,00 192,22

September
51,30 51,29 139,23 192,35Hoogste. 11,41 49,89 11,86 174,03 13,18 11,91 9,63 7,20 6,96 8,00

Laagste. 11,39 49,85 11,83 50,79 50,79 138,99 174,03 13,16 11,88 9,60 7,19 6,95 7,98 191,90
Gemiddelde 11,40 49,86 11,84 51,07 51,07 139,05 174,03 13,16 11,89 9,61 7.19 6,95 7,99 192,09

Oktober
Hoogste. 11,42 49,88 11,86 51,50 51,50 139,55 174,03 13,21 11,93 9,64 7,22 6,98 8,00 192,75
Laagste. 11,40 49,83 11,83 51,07 51,07 139,19 174,03 13,17 11,91 9,61 7,20 6,96 7,98 192,28
Gemiddelde 11,41 49,85 11,84 51,35 51,35 139,34 174,03 13,19 11,92 9,62 7,21 6,97 7,99 192,50

November
Hoogste. 11,41 49,88 11,85 51,66 51,65 139,59 174,03 13,20 11,93 9,64 7,22 6,98 8,00 192,70
Laagste. 11,40 49,85 Il,84 51,41 51,41 139,38 174,03 13,17 11,92 9,63 7,20 6,97 7,99 192,55
Gemiddelde 11,40 49,86 11,84 51,49 51,48 139,53 174,03 13,19 11,93 9,64 7,21 6,97 7,99 192,62

December (1)

Hoogste. 11,58 49,87 11,85 51,77 51,76 139,73 176,00 13,21 11,94 9,65 7,23 6,98 8,00 193,00
Laagste. 11,40 49,84 11,82 51,59 51,59 139,28 174,03 13,15 11,91 9,62 7,21 6,96 7,98 192,25
Gemiddelde 11,44 49,85 11,83 51,68 51,68 139,40 174,20 13,18 11,92 9,63 7,21 6,97 7,99 192,49

Het jaar (1)

Hoogste. 11,58 50,06 11,90 52,09 52,09 139,96 176,00 13,22 11,94 9,67 7,24 7,00 8,01 193,00
Laagste. 11,37 49,83 11,82 50,46 50,45 138,97 174,00 13,12 11,84 9,60 7,19 6,95 7,97 191,35
Gemiddelde 11,40 49,89 11,84 51,40 51,39 139,41 174,04 13,17 11,90'

I
9,63 7,21 6,97 7,99 192,21

(1) Voor de maand decemher : gemiddelde der noteringen van de Ie tot de 28°.
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