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De eerste tekenen van de conjunctuurteruggang kwamen tot
uiting op het einde van 1956, inzonderheid in een vermindering van
de buitenlandse vraag naar investeringsgoederen en meer bepaald
van de bestellingen aan de metaalnijverheid. Omstreeks het midden
van 1957 liep de uitvoer van textielgoederen op zijn beurt terug.

De inkrimping van de buitenlandse vraag werd verscherpt door
de bijzondere toestand in bepaalde landen die belangrijke afzet-
gebieden zijn voor de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie. De
Kongolese economie onderging de nadelige invloed van de daling
der noteringen van de non-ferro metalen. Nederland, dat meer dan
één vijfde van de uitvoer opneemt, bewerkte in 1957 het herstel
van zijn betalingsbalans door een beperking van de bestedingen;
zijnerzijds trof Frankrijk restrictiemaatregelen en schikkingen die
neerkwamen op een wijziging van de officiële wisselkoers; die
wijziging werd in juni 1958 bekrachtigd en op het einde van datzelfde
jaar door een devaluatie gevolgd.

Naarmate de bedrijfsvooruitzichten ongunstiger werden en de
grondstoffenprijzen in neerwaartse richting bewogen, vertraagden
ook de Belgische bedrijven hun investeringen, eerst in voorraden en
vervolgens in vaste kapitaalgoederen. Die conjunctuurontwikkeling
beïnvloedde de invoer en breidde zich uit tot de bedrijvigheid van
de nationale producenten.

Het particuliere verbruik, dat tevoren niet door een buiten-
sporige aanwending van krediet aangewakkerd was, vertoonde
gelukkig slechts een zeer kleine daling.

Die verschillende factoren beïnvloedden gezamenlijk de totale
vraag en remden de industriële bedrijvigheid van het land. De eerst.e
tekenen van herneming openbaarden zich in het tweede halfjaar van
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1958. Doch het duurde nog bijna één Jaar vooraleer de herleving
bevestigd werd.

Indien men, voor de beoordeling van het tempo der industriële
bedrijvigheid, het indexcijfer van de produktie der fabrieksnijverheid
als maatstaf neemt, dan blijkt dat dit cijfer in verhouding
tot het referentiejaar 1953 gedaald is van een maximum van 135 in het
tweede kwartaal van 1957 tot een minimum van 120 één jaar later.
Nadien trad een herstel in, dat de produktie in september-oktober 1959
terug tot hel peil 135 opvoerde.

De inzinking was in haar omvang te vergelijken met de recessie
in Amerika; zij was meer afgetekend dan de vertraging van de bedrij-
vigheid in de buurlanden. Die vergelijkingen zouden nochtans meer
aan waarde winnen, indien zij minder belmopt waren: zij zouden
langere perioden dienen te bestrijken en met de evolutie van de actieve
bevolking rekening moeten kunnen houden. De niet-industriële acti-
viteiten zouden eveneens in aanmerking moeten kunnen genomen
worden; de dienstprestaties, die in België een sterke ontwikkeling heb-
ben genomen, werden gedurende het jaar van de Wereldtentoonstel-
ling zeer begunstigd. Het ware derhalve wenselijk dat van land tot
land vergelijkbare indexcijfers van de economische ontwikkeling zou-
den berekend worden, te meer daar bij de vergelijking der verschillen-
de nationale indexcijfers van de nijverheidsproduktie zelf ernstig voor-
behoud dient gemaakt, omwille van de verschillende wegmgs-
methoden die bij de opstelling ervan worden toegepast.

Niettemin blijkt het duidelijkdat het economische herstel in
België langzamer vorderde dan in andere landen. Vanaf het tweede
halfjaar van 1959 verbeterde de industriële eonjunctuur echter even
vlug als in het merendeel der buitenlandse volkshuishoudingen. De
ontwikkeling van de vraag gedurende de jongste maanden laat ver-
hopen dat de expansiebeweging zal aanhouden.

Wegens de droogte was het jaar 1959 daarentegen niet gunstig
voor de landbouw.'
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De ontwikkeling op de buitenlandse markten was een doorslag-
gevende factor van de herleving, zoals tevoren ook van de recessie.
De bestellingen uit de Verenigde Staten, West-Duitsland en Nederland
gaven een merkbare stijging te zien. Het volume van de uitvoer nam
weer toe. Van het topcijfer 135 in het tweede kwartaal van 1956 was
het indexcijfer, op basis van 1953, gevallen op 121 in het tweede
kwartaal van 1958; gedurende het tweede trimester van 1959 was het
reeds terug gestegen tot 136, om III september-oktober jl. 147 te
bereiken. (

De begrotingspolitiek van de overheid heeft mede de binnen-
landse vraag gesteund; verschillende wetten werden afgekondigd om
het bedrijfsleven aan te wakkeren door middel van aanmoediging van
de investeringen.

De werkloosheid werd gedurende de herneming slechts gedeel-
telijk opgeslorpt. Die toestand is niet ongewoon; in de eerste fase van
een conjunc tuuropgang wordt inderdaad een gedeelte van de
arbeiders die gedurende de recessie in de bedrijven aan het werk
werden gehouden, terug naar rechtstreeks nuttigere taken overge-
schakeld; de vroegere investeringen en de tijdens de laagconjunctuur
doorgevoerde reorganisaties verhogen eveneens de produktie per
arbeider. Het voortdurende tekort aan werkgelegenheid heeft dus in
zekere mate een technologisch karakter. Het vertoont eveneens struc-
turele uitzichten, bijvoorbeeld VOOI' de arbeiders in de steenkolen-
mijnen en in de ondernemingen die op de bestellingen van de mijnen
aangewezen zIJn.

De omvang van de werkloosheid, die terecht bezorgdheid wekt,
en de achterstand van bepaalde industrieën in de economische her-
leving hebben de aandacht gevestigd op het algemene concurrentie-
vermogen van de Belgische economie.

Voor zover dit vermogen kan gemeten worden naar de prijs- en
loonsverschillen van land tot land, blijkt evenwelover het algemeen
een verbetering te zijn ingetreden, althans te oordelen naar de verge-
lijking der bewegingen van de algemene indexcijfers.
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De handhaving van dit concurrentievermogen moet nochtans
voortdurend de aandacht gaande houden. Het hangt niet alleen af van
de evolutie van prijzen en lonen, doch ook van andere produktievoor-
waarden, zoals de noodzakelijke aanpassing van de Belgische
produkten aan de wijzigingen van de internationale vraag. De grootte
van de produktie-eenheden zou, in elk geval, geen belemmering
moeten zijn voor het invoeren van nieuwe technische methoden. Het
streven naar verlaging van de kosten moet evenzeer aanwezig zijn in de
werking van de overheidsdiensten als in de bedrijfsvoering van de
landbouw, de handel of de nijverheid. In dat opzicht werden reeds
reorganisaties doorgevoerd; andere zijn aan de gang.

Op lange termijn zouden bovendien de inspanningen tot weder-
aanpassing doodlopen, zo zij niet gesteund werden door een uitbrei-
ding van het zuiver en van het toegepast wetenschappelijke
onderzoek. Om de vooruitgang op dat gebied te begunstigen, werden
dit jaar instellingen opgericht. Een programma werd vastgesteld. De
Staat, de openbare financiële instellingen en de private economie
hebben zich verenigd om de financiering ervan te verzekeren.

Het zijn die inspanningen tot volmaking van het produktie-
apparaat voor goederen of diensten, zowel in de private als in de
overheidssector, die, op lange termijn, de grondslag leggen voor een
stevige munt, voor het behoud van de werkgelegenheid en voor de
verhoging van de welvaart.

** *

Het economische herstel werd door de overvloed aan liquidi-
teiten vergemakkelijkt.

Gedurende de recessie hadden de bedrijven, door hun voorraden
niet opnieuwaan te vullen en hun investeringsprogramma's te
beperken, liquide activa gevormd. Het overschot op de betalingsbalans
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ID 1958 was met een belangrijke uitzetting van de geldhoeveelheid
gepaard gegaan. Toen de herbevoorrading in grondstoffen onder
invloed van de herleving een aanvang nam, breidde de invoer zich
uit; de ontvangsten uit hoofde van uitvoer vermeerderden echter
eveneens; het goederenverkeer met het buitenland sloot aldus nog met
een, zij het ook minder groot, overschot. Tot de laatste maanden van
het jaar nam het tekort, voor het gezamenlijke betalingsverkeer met
het buitenland, geen grote omvang aan.

Dank zij de stijging van de deposito 's, konden de banken boven-
dien, behalve op de certificaten van het Rentenfonds, ook inschrijven
op overheidspapier op korte en lange termijn. De aldus gefinancierde
uitgaven van de Schatkist hebben de liquide middelen op de markt
geregeld opnieuwaangevuld; de geldruimte op de markt werd
bovendien in stand gehouden door de tussenkomsten van het Renten-
fonds. De omloopsnelheid van het girale geld verzwakte, wat op de
verzadiging van de geldbehoeften wees.

Gedurende het laatste kwartaal van het jaar zag de Schatkist er
zich nochtans toe verplicht, wegens haar aanhoudend kastekort,
voortdurend als ontlener op de geldmarkt te verschijnen. Spijt het
regulerende optreden van het Hentenf'onds, deden zich spanningen
voor.

Het kortlopende kapitaal werd inderdaad aangetrokken door het
hogere rendement op de buitenlandse markten. In sommige landen
ging de verder gevorderde of minder gezonde conjuncturele ontwik-
keling reeds gepaard met een opwaartse druk op de prijzen of met
spanningen in het betalingsverkeer met het buitenland; de monetaire
overheden hadden er de discontovoet verhoogd. De rentestand op de
plaatselijke geldmarkten kende een gelijklopende ontwikkeling. Begin
december benaderde of overtrof de rente voor schatkistbons op drie
maanden 4,50 pct. in de Verenigde Staten, 3,50 pct. in het Verenigd-
Koninkrijk en 5 pct. in Canada; in West-Duitsland werden voor
verrichtingen van overeenkomstige duur ongeveer dezelfde tarieven
toegepast.
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Daar de binnenlandse eonjunctuur in België verschillend was,
bleef de opwaartse tendens van de rentetarieven voor het korte geld
betrekkelijk zwak tot in december. De gemiddelde rentevoet voor de
toewijzingen van schatkistcertificaten met zes maanden looptijd
bereikte slechts 3,50 pct. in november en 3,62 pct. in december. Daar
de discontovoet van de Bank, na een verlaging met 0,25 pct. op
8 januari, op 3,25 pct. gehandhaafd bleef, waren de rentevoeten die
sinds de hervorming van de geldmarkt in november 1957 aan het
officiële tarief gebonden zijn, onveranderd gebleven. Aldus verschaften
de certificaten van het Rentenfonds en de schatkistcertificaten op vier
maanden bij de banken, tranche B, van de speciale lening van
9 november 1957, een rendement van 2,50 pct. De interest voor de
termijndeposito's op drie maanden in Belgische franken bij de banken
bedroeg 1,60 pct.

In een ruim vrijgemaakte internationale valutamarkt spelen
echter de interestverschillen weer hun compenserende rol. De
groeiende afwijking tussen het rendement der beleggingen op korte
termijn in België en in het buitenland deed het risico van een twee-
voudige evenwichtsverstoring ontstaan.

Eensdeels kon de verschuiving van kasmiddelen onrechtstreeks
de deviezenreserves van de Bank aantasten; na een vermindering in
januari en februari, waren deze laatste tot einde oktober betrekkelijk
stabiel gebleven, afgezien van de goudstorting ad fr. 1,4 miljard aan
het Internationale Monetaire Fonds ter gedeeltelijke afbetaling van
de verhoging van het Belgische quotum; daarna daalden zij met
fr. 1,5 miljard per maand; gedeeltelijl{ betrof het een verplaatsing van
deviezenreserves naar de banken, die ze voor rekening van het publiek
aanhielden.

Anderdeels veroorzaakte deze laatste beweging, evenals de recht-
streekse beleggingen in het buitenland, een intering op de binnenlandse
liquiditeiten, op het ogenblik dat de groeiende bedrijvigheid en het
begrotingstekort alle beschikbare geldmiddelen opeisten.
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De Bank heeft dan ook, vanaf 24 december, haar tarieven
verhoogd en de officiële discontovoet van 3,25 pct. op 4 pct. gebracht;
de verhoging werd beperkt tot 0,50 pct. voor de discontering van
niet-geaccepteerde wissels en promessen en tot 0,25 pct. voor de
voorschotten, ten einde een te gevoelige stijging van de debetrente-
tarieven in de banken te vermijden. De invloed van de maatregel op de
geldmarkttarieven werd versterkt door een gelijktijdige herziening
van de binding van de rentepercentages voor de certificaten van het
Rentenfonds en voor de schatkistcertificaten, tranche B. Vanaf 1960
zullen deze percentages 0,25 pct. lager liggen dan de officiële disconto-
voet en niet meer 0,75 pct. zoals voorheen. Die aanpassing waarborgt
de banken betere rendementen voor sommige van haar belangrijkste
beleggingen. Daartegenover werd het rentetarief voor de termijnde-
posito's bij de aanvang van januari 1960 verhoogd. Ten slotte werden
de rentevoeten van de schatkistcertificaten op zeer korte termijn ver-
meerderd met 0,75 pct. op 24 december en met 0,25 pct. op 5 januari
1960.

** *

Het besluit om de geldrente te verhogen werd dus niet getroffen
op grond van interne verstoringen van het economische evenwicht,
vermits de Belgische eonjunctuur gezond blijft. Het had tot doel de Bel-
gische markt van het kortlopende kapitaal concurrerend te maken,
door de afwijking tussen de rentetarieven op korte en lange termijn te
verkleinen en haar aldus in een betere verhouding te brengen tot de
toestand in het buitenland. Gehoopt mag worden dat die maatregel
slechts weinig invloed zal hebben op de kapitaalmurkttnrieven, die
voor de economie van grote betekenis zijn en die het. buitenlandse
peil nagenoeg reeds hebben bereikt.

Het is echter duidelijk dat de interestvoeten, vooral voor kapitaal
op halflange en lange termijn, onvermijdelijk in de stijging zullen
betrokken worden, indien de overheid, in een periode van afgetekende
economische herneming, een even ruim beroep doet op de markt als
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tijdens de recessie. Een dergelijk beroep zou trouwens strijdig zijn
met het principe zelf van het anticyclische beleid, dat de Staat zich,
bij de wet van 19 juni 1959, heeft opgelegd door de oprichting van
een Permanent Egalisatiefonds van de begrotingen.

Rekening houdend met de nieuwe economische omstandigheden,
gaf de Regering haar inzicht te kennen in 1960 het evenwicht op de
gewone begroting te herstellen.

Harerzijds zal de buitengewone begroting, die dit jaar met de uit-
zonderlijke hulp aan Kongo werd belast, 'door de markt moeten
worden gefinancierd. Die begroting omvat niet alleen investerings-
uitgaven, maar ook buitengewone verbruiksuitgaven.

Van economisch standpunt uit, dient men de begroting in haar
geheel te zien en het gezamenlijke tekort binnen de mogelijkheden
van de kapitaalmarkt te houden.

In dat opzicht mag men verhopen dat het Bureau voor Econo-
mische Programmatie, dat in oktober werd opgericht, de overheid
in haar optreden zal voorlichten. Dat Bureau heeft immers tot taak
programma's voor te bereiden en aan de Regering voor te leggen,
ertoe strekkend de algemene doelstellingen van deze laatste te verwe-
zenlijken, rekening houdend zowel met de behoeften van de openbare
en de private sector als met de mogelijkheden van hun financiering.

** *

Indien de financiële voorwaarden voor een geordende econo-
mische expansie aldus worden geëerbiedigd en het binnenlandse even-
wicht niet door stoornissen komend uit het buitenland aangetast
wordt, zal het voor de monetaire overheid gemakkelijker vallen de
liquiditeiten en de rentevoeten aan de behoeften van de economie aan
te passen.

Haar actiemiddelen werden III 1959 verbeterd. De wet van
19 juni wijzigde het statuut van het Rentenfonds en verruimde de
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bevoegdheid van dit laatste door het te machtigen niet alleen de
rentenmarkt, maar ook de markt van het kortlopende overheidspapier
te-regelen.

Om het Rentenfonds in de mogelijkheid te stellen zijn nieuwe
opdracht te vervullen, werden bijkomende middelen te zijner beschik-
king gesteld, buiten diegene die het door de uitgifte van certificaten
verkrijgt. Het ontving van de Staat fr. 2,8 miljard, voortkomend van
de overname, door de Bank, van de Belgische inschrijving in goud
bij het Internationale Monetaire Fonds. Het zalook, ten belope
van fr. 7,2 miljard, de gebeurlijke geldmiddelen van het Perma-
nente Egalisatiefonds van de begrotingen kunnen aanwenden.
Ten slotte beschikt het bij de Bank over een kredietmarge in voorschot-
tenrekening, waarvan het bedrag thans op fr. 2 miljard is vastgesteld;
de Bank behoudt de bevoegdheid en de -verantwoordelijkheid om dat
krediet te verhogen in functie van de werkelijke behoeften van de
economie; de voorschottenrekening mag niet aangewend worden om
de Schatkist te stijven, de koersen stelselmatig in haar voordeel te
steunen of een door kapitaaluitvoer opgedroogde geldmarkt van
nieuwe middelen te voorzien.

** *

De werking van <Iemarkt van het daggeld en van het geld op
zeer korte termijn werd door een hervormingvan 17 november 1959
gewijzigd; de markt werd één gemaakt en er werd meer soepelheid
gebracht in de verrichtingen tussen geldgevers en geldnemers, en in
de vorming van de rentetarieven. Die regeling vergemakkelijkte het
optreden van het Rentenfonds op die markt.

Hoewel de hierboven vermelde externe factoren tot dusver geen
scherpe verkrapping van de liquiditeit veroorzaakten en de geldmarkt-
middelen niet wegvloeiden via kredietverlening aan het bedrijfsleven,
kwam het Rentenfonds niettemin op de markt voor het kortlopende
overheidspapier tussenbeide. Maar zijn optreden eerbiedigde twee
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regels. Enerzijds betrof het aankopen van overheidspapier dat
reeds in omloop was. Anderzijds behield die financiering helemaal het
karakter van een zuiver tijdelijke regularisering. Inderdaad zou, bij een
inbreuk op die twee beginselen, het Rentenfonds fundamenteel van
zijn rol afwijken; zijn tussenkomst zou niet langer de markt ten goede
komen, indien ze zou bestaan in rechtstreekse inschrijvingen op certi-
ficaten uitgegeven door de Schatkist; ze zou niet meer op korte termijn
geschieden, indien de aangekochte certificaten op de vervaldag niet
werden terugbetaald.

Naar de geest van de wetgeving van 1959 en naar de letter
van de akkoorden afgesloten door de Minister van Financiën, het Ren-
tenfonds en de Bank, moeten de geldmiddelen van het Fonds, die
worden aangewend om de verkrapping van de geldmarkt in een
periode van herneming te bestrijden, logischerwijze opnieuw worden
aangevuld in tijden van economische expansie. Bij ontstentenis van
die symmetrie, zou de tussenkomst van het Fonds langs een omweg
neerkomen op het organiseren van een voortdurende kredietverlening,
door de Bank en door de banken, aan de Schatkist.

** *

De deelneming van België in het Internationale Monetaire Fonds
verleende aan de Staat voorrechten en verplichtingen. Sommige hier-
van liggen in de sfeer van de wetgevende en van de uitvoerende macht.
Andere behoren evenwel meer bepaald tot het gebied van de centrale
banken. Dat is bijvoorbeeld het geval met het uitoefenen van de trek-
kingsrechten op het Fonds, d.w.z. de aankoop van deviezen tegen
afgifte van nationale munt aan het Fonds; die trekkingsrechten
vormen in feite potentiële deviezenreserves van de centrale bank

Om die redenen zal, krachtens de wet van 19 juni 1959, de Bank
voortaan, in de plaats van de Schatkist, de monetaire gevolgen van de
verrichtingen met het Fonds dragen, dit laatste, buiten de stortingen
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ID goud, de Belgische franken verschaffen die het ten gunste van
andere lidstaten zou aanwenden en zelf beslissen over de wenselijk-
heid van het uitoefenen van de trekkingsrechten. Door bovenge-
noemde wet werd de Bank dus in de plaats gesteld van de Staat wat
betreft de rechten en de verplichtingen met monetair karakter voort-
vloeiend uit het lidmaatschap bij het Internationale Monetaire Fonds.

Ten gevolge van die wijziging heeft de Bank de vordering van
de Staat op het Fonds voortvloeiend uit de Belgische deelneming, als
haar eigen tegoed geboekt ten belope van de verrichte stortingen in
goud en in rekening-courant. Voor de uitvoering van die overname
betaalde zij de Staat de tegenwaarde van de reeds gestorte bedragen,
d.i. fr. 2,9 miljard; in oktober verrichtte zij de nieuwe storting van
fr. 1,5 miljard ten gevolge van de verhoging van het Belgische quotum
in het Fonds.

** *

De financiële toestand van Kongo heeft bezorgdheid gewekt. De
financiering van het tekort op de gewone begroting van Kongo en
van de openbare investeringsuitgaven die voor de economische
expansie vereist zijn, deden schatkistmoeilijkheden oprijzen. In
weerwil van een gunstige handelsbalans, sloot de betalingsbalans
van Kongo met een tekort; de deviezenreserves van de Centrale Bank
van Belgisch-Kongo en van Ruanda-Urundi verminderden aanzienlijk.

De rechtzetting van die toestand kan niet met monetaire middelen
worden bereikt. Ze vereist de toepassing van een gezamenlijke politiek
die, eensdeels, een inspanning tot herstel van Kongo zelf en, ander-
deels, een ruime medewerking van België omvat.Wat deze laatste
betreft, werden reeds nauwkeurige verplichtingen aangegaan bij het
opmaken van de begroting voor 1960, die onder de buitengewone
uitgaven een hulpverlening van fr. 4,2 miljard aan Kongo en Ruanda-
Urundi voorziet. Die hulp bestaat uit : fr. 2,5 miljard voor bijstand
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aan Kongo, waarvan fr. 0,1 miljard afgenomen van de opbrengst van
de buitengewone conjunctuurbelasting, fr. 1 miljard voor de oprich-
ting van een Ontwikkelingsmaatschappij en fr. 0,7 miljard voorschot-
ten aan Ruanda-Urundi.

Daarenboven overweegt de Bank haar medewerking te verlenen
foor de uitwerking van een geheel van maatregelen ertoe strekkend
de positie van de Kongolese frank te verstevigen door een nauwere en
meer organische samenwerking dan vroeger tussen het Belgische en
het Kongolese geldwezen.

Die maatregelen zullen versterkt worden door de wettelijke
bepaling van de goudwaarde van de Kongolese frank, die tot dusver bij
decreet vastgesteld was en die de Regering aan het Parlement gevraagd
heeft voortaan vast te leggen in dezelfde voorwaarden als die van de
Belgische frank.
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GELD- EN FINANCIEWEZEN

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

De gezamenlijke
hoeveelheid geld en
quasi-monetaire liqui-
diteiten bij de banken
en de spaarkassen steeg

1958tussen september
september
fr. 22,9 miljard

19,6 miljard

en 1959
met
tegen fr.
tijdens
gaande

de
twaalf

vooraf-
maan-

den. In beide perioden
IS de geldhoeveelheid

toegene-gelijkmatig
men; de quasi-mone-

liquidi tei tentaire
groeiden
september
september

echter van
1958 tot

1959 sterker aan.

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

(In miljarden franken)

Geldhoeveelheid Quasi-

I
monetaire

Einde maand Chartaal Giraal Iiquidi- Totaal
geld geld teiten
(1) (2) (4) (5) (3) (4) (5)

1956 December 114,4 84,0 104,4 302,8
1957 December 115,5 82,5 111,2 309,2
1958 December 120,3 89,2 125,9 335,4

1957 September 114,4 80,0 107,1 301,5
1958 September 118,0 84,0 119,1 321,1
1959 September 118,3 91,3 (v)134,4 (v)344,0

..
(v) Voorlopige CIl/ers.
(1) Biljetten van de Nationale Bank van België, munten en muntbiljetten,

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 geldscheppende instellingen zelf aangehouden.

(3) Creditrekeningen van de Schatkist bij de Nationale Bank van België;
bankdeposito's van ingezetenen in buitenlandse geldsoorten; bankdeposito's von
ingezetenen op termijn, in Belgische franken j inlagen op spaarboekjes en
deposito's in rekeningen-courant bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas j spaara
en depositorekeningen bij de par-ticuliere spaarkassen.

(4,) De tegoeden van de Luxemburgse en Kongolese ingezetenen kunnen, over
het algemeen, niet worden afgezonderd- van die 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, tot in 1957, onder het girale geld waren begrepen,
konden vanaf 1958 naar de quasi-monetaire liquiditeiten overgebracht worden.

van
girale

de
geld

was
met

Met de vergroting
uitsluitend hetnagenoeg

geldhoeveelheid
gemoeid, dat
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fr. 7,3 miljard toenam tegen slechts fr. 0,3 miljard voor
het chartale geld.

Het bedrag aan bankbiljetten en teken- en pasmunten in omloop
vermeerderde tussen november 1958 en november 1959 met

fr. 0,7 miljard tegen
fr. 4,2 miljard gedu-
rende de vorige twaalf

a) Chartaal geld.

Chartaal geld
(In miljarden franken)

Biljetten
Munten

en Tot eal
Einde maand van de munt-

(2)
N.B.B. biljetten

(1)

1956 December ............... 111,5 4,7 114,4
1957 November ............ 111,0 4,7 113,9

December ............... 112,7 4,7 115,5
1958 November ............ 115,2 4,8 118,1

December ............... 117,4 4,8 120,3
1959 Januari ............... 115,4 4,8 118,2

Februari ............... 116,0 4,8 118,9
Maart .................. 116,3 4,8 119,0
April ..................... 116,8 4,8 119,8
Mei ..................... 116,5 4,8 119,4
Juni ..................... 117,5 4,9 120,3
Juli ..................... 118,8 4,9 121,7
Augustus ............... 117,5 4,9 120,4
September ............ 115,6 4,9 118,3
Oktober ............... 116,0 4,9 119,1
November ............ 116,0 4,9 118,8
December ............... 118,3 4,9

"

maanden.

Het totale bedrag
der munten en muntbil-
jetten in circulatie was
op het einde van 1959
nagenoeg hetzelfde als
één jaar vroeger .

Het beloop der
bankbiljettencirculatie
weerspiegelt de 111-

vloed der gewone
seizoenfactoren 111-

krimping 111 januari
na de afwikkeling van het jaarultimo, bijna aanhoudende stijging

(1) N. aftrek van de bedragen door de Nationale Bank van België
aangehouden.

(2) Na aftrek van de bedragen door de geldscheppende instellingen aan-
gehouden.

tot in juli toen een maximum werd bereikt, terugvloeiing in
augustus en september en nieuwe toeneming in december tot
op een peil welk met fr. 0,9 miljard dat van december 1958
overschreed. De inschrijvingen op staatsleningen in januari en
september versterkten de invloed der seizoenfactoren welke op
die tijdstippen van het jaar de biljettenomloop doen inkrim-
pen.
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b) Giraal geld.

De direct opeisbare deposito's en die op ten hoogste één maand
bij de banken en de parastatale' instellingen en de rekeningen hij de
Bank en bij het Bestuur der Postchecks stegen van november 1958 tot
november 1959 in totaal met fr. 6,5 miljard. In de loop der VOrige
twaalf maanden waren zij met fr. 7,3 miljard toegenomen.

De direct en op ten hoogste één maand opeisbare deposito's van
bedrijven en particulieren bij de banken en de parastatale instellingen,
die een zeer belangrijk gedeelte van het girale geld vertegenwoor-

Giraal geld
(In miljarden franken)

In handen van de bedrijven en particulieren (1)

In handen
Direct

opeisbare
van de deposito's

Schatkist Rekeningen-
Tegoeden

en die op
Einde maand courant len hoogsle Tolaa!

en de op post- één maand Tolaa!
lagere bij de

rekening bij de
overheid N.B.B. banken en

parastatale
instellingen

(2)

1956 December ......... 6,5 0,6 21,3 55,6 77,5 84,0
1957 November ......... 5,4 0,5 21,8 51,7 74,0 79,4

December ......... 6,4 0,9 22,0 53,2 76,1 82,5
1958 November ......... 6,3 0,6 23,0 56,8 80,4 86,7

.December ......... 7,2 0,5 24,0 57,5 82,0 89,2
1959 Januari ............ 6,0 0,4 23,9 55,9 80,2 86,2

Februari ............ 6,6 0,4 23,2 56,0 79,6 86,2
Maart ............... 7,6 0,3 24,0 58,8 83,1 90,7
April ............... 8,2 0,3 23,9 58,5 82,7 90,9
Mei .................. 7,1 0,5 24,4 60,7 85,6 92,7
Juni ............... 7,8 0,4 24,9 60,6 85,9 93,7
Juli ............... 6,2 0,3 24,5 58,6 83,4 89,6
Augustus ......... 7,0 0,4 23,9 59,1 83,4 90,4
September ......... 8,3 0,4 24,2 58,4 83,0 91,3
Oktober ............ 6,6 0,4 24,6 60,2 85,2 91,8
November ......... 7,9 0,3 24,5 60,5 85,3 93,2

(1) Excl. de geldscheppende instellingen en het Rentenfonds. doch Incl. parastatale instellingen.
(2) De rekeningen op meer dan één maand van de financiële maatschappijen bij de banken die, tot in 1057, in deze kolom

waren opgenomen, konden vanaf 1958 uitgeschakeld worden.

digen, lagen in november 1959 fr. 3,7 miljard boven het peil van
november 1958. De sterkste stijgingen deden zich voor in maart, bij
de afsluiting van de balans van sommige banken, en in mei.
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De tegoeden van de bedrijven en particulieren in postrekening
vermeerderden met fr. 1,5 miljard tussen november 1958 en novem-
ber 1959. Evenals in de vorige jaren werd omstreeks het midden
van het jaar een maximum bereikt, nI. 'fr. 24,9 miljard in juni.

De deposito's van de Schatkist en van de lagere overheid bij
de geldscheppende instellingen overschreden in november 1959 met
fr. 1,6 miljard hun peil van één jaar vroeger.

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 Tot •• l
opeisbare in bankdeposito's postrekening

bankdeposito's postrekening (in miljarden franken)

1957 ........................... 2,08 3,25 89,8 76,6 166,4
1958 ........................... 1,99 3,25 85,7 80,4 166,1

1957 (eerste 11 maanden) 2,06 3,23 89,1 76,2 165,3
1958 (eerste 11 maanden) 1,98 3,24 84,9 80,3 165,2
1959 (eerste 11 maanden) 1,89 3,10 89,2 82,9 172,1

.. ..
(1) De toteulcijîere der uitgevoerde betalingen ZIJD bennde ringscijfers voor het totaal der debetsaldi, na uitachnlreling

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.

Ten gevolge van de conjunctuurherleving steeg het totale
bedrag van de betalingen uitgevoerd zowel door middel van direct
opeisbare bankdeposito 's als van tegoeden in postrekening. Het
volume van deze deposito's en tegoeden nam echter nog sneller toe,
zodat de omloopsnelheid ervan vertraagde.

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

De quasi-monetaire liquiditeiten bij de banken en de spaarkassen
stegen van september 1958 tot september 1959 met fr. 15,3 miljard
III plaats van met fr. 12 miljard tussen september 1957 en
september 1958.
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De creditrekeningen van de Schatkist bij de Bank vermeerderden
met fr. 0,1 miljard van september 1958 tot september 1959. Deze
toeneming weerspiegelt de beweging van de rekening waarop de
opbrengst gestort wordt van de in maart 1959 ingevoerde buitenge-
wone conjunctuurtaks, die voor sociale en economische doeleinden
van algemeen belang wordt aangewend.

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

Banken (2)
Algemene

Nationale Deposito's Spaar.
Parbi-

Bank Deposito's in. Belgische franken culiere
Einde maand in en

Totaalvan buiten- Lijfrente-
spaar-

op meer
België Iandse dan op

kas
kassen

(1) geld- één maand bank- (5)
soorten (3) boekjes (4)

1956 December 00 .... - 3,2 9,8 12,5 63,1 15,8 104,4
1957 December o. 0 0 0 0 0,3 3,2 11,0 12,3 66,8 17,6 111,2
1958 December 000.00 0,6 2,6 14,2 13,2 75,2 20,1 125,9

1957 September 000 - 3,9 9,5 12,6 64,0 17,1 107,1
1958 September 0.0 0,5 2,6 14,4 12,5 69,9 19,2 119,1
1959 September 000 0,6 3,2 16,2 14,7 (v) 77,3 22,4 (v) 134,4

..
(v) Voorlopige cijfers.
(I) Creditrekeningen van de Schatkist.
(2) Tegoeden van Belgische, Luxemburgse en Kongolese ingezetenen.
(3) De rekeningen op meer dan één maand van de financiële maatschappijen bij de banken konden vanaf 1958 in deze

kolom opgenomen worden, wat tot in 1957 niet het geval was.
(4) Inlagen op spaarboekjes en deposito's in rekeningen-courant,
(5) Spaa r- en depositorekeningen.

De quasi-monetaire deposito's bij de banken stegen van septem-
ber 1958 tot september 1959 en wel met fr. 0,6 miljard voor de
deposito's in vreemde geldsoorten, met fr. 1,8 miljardvoor de
deposito's in Belgische franken op meer dan één maand en met
fr. 2,2 miljard voor de deposito's op boekjes in Belgische franken.

De quasi-monetaire liquiditeiten bij de Algemene Spaar- en Lijf-
rentekas en bij de particuliere spaarkassen groeiden sneller aan dan
tevoren. Van september 1958 tot september 1959 beliep de stijging
fr. 7,4 miljard voor de deposito's bij de Algemene Spaar- en Lijfrente-
kas en fr. 3,2 miljard voor de tegoeden bij de particuliere spaarkassen.
De overeenstemmende cijfers der vorige twaalf maanden bedroegen
resp. fr. 5,9 miljard en fr. 2,1 miljard.
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Het maandgemiddelde van de stortingen op boekjes der particu-
lieren, die het grootste gedeelte van de deposito's bij de Algemene
Spaar- en Lijfrentekas uitmaken, lag in 1959 hoger dan in 1958. De

terugbetalingen ver-
meerderden eveneens,
doch in mindere mate
dan de stortingen.
Van het ene jaar tot
het andere steeg het

Algemene Spaar- en Lijfrentekas
Inlagen op particuliere spaarboekjes (1)

(In miljarden franken)

Periode I Inleggingen I 'I'erug-

I
Saldibetalingen

1957 Maandgemiddelde ... 1,4 1,2 + 0,2
1958 Maandgemiddelde ... 1,6 1,2 + 0,4
1959 Maandgemiddelde ... 1,8 1,3 + 0,5
1959 Januari ............... 2,2 1,2 + 1,0

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

..
(1) Van lub 1959 af, voorlopige cijfers .

gewijzigd; zij bedraagt 3 pct. tot fr.

overschot van een
maandgemiddelde van
fr. 0,4 miljard tot een
maandgemiddelde van
fr. 0,5 miljard.

De rente die op
de spaardeposito 's der
pa rticulieren wordt
vergoed, werd niet

250.000 en 2 pct. boven
dit bedrag. De renteverhoging van 0,30 pct., die vanaf 1 januari
1958 werd toegepast voor de bedragen van fr. 250.000 of minder,
die gans het jaar ingeschreven bleven, werd op 1 januari 1959
opgeheven.

2. Tegenwaarden van de geldhoeveelheid en van de quasi-monetaire
liquiditeiten bij de banken en de spaarkassen.

De geldhoeveelheid en de quasi-monetaire liquiditeiten bij de
banken en de spaarkassen verhoogden met fr. 8,6 miljard in de loop der
eerste drie kwartalen van 1959. Wat de tegenwaarden betreft,
lieten de verrichtingen met de overheid een positief saldo van
fr. 7,3 miljard, en het bedrag der transacties met de particuliere sector
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Tegenwaarden van de geldhoeveelheid en van de quasi-monetaire liquiditeiten
bij de banken en de spaarkassen
(Schommelingen in miljarden franken)

I Geldhoeveelheid I 'l'egenwaarden : Verrichtingen met

Periode en quasi-

I I
de par-ticuliere

I
monetaire I het buitenland de overheid diversenI liquid iteiben sector

1957 ........................... + 6,5 + 1,4 - 1,9 + 9,1 - 2,1
1958 ........................... + 26,2 + 14,9 + 13,6 - 0,3 - 2,0
1959 le kwartaal ............ + 5,7 - 2,1 + 6,3 + 3,4 - 1,9

2e » .. ..... . . ... + 4,6 - 0,3 + 2,0 + 1,6 + 1,3
a- » ...... (v) - 1,7 - 0,9 - 1,0 + 1,8 - 1,6
eerste 3 kwartalen (v) + 8,6 - 3,3 + 7,3 + 6,8 - 2,2

..(v) Voorlopige cijfers.

steeg met fr. 6,8 miljard, terwijl de verrichtingen met het buitenland
aanleiding gaven tot een tekort van fr. 3,3 miljard.

a) Verrichtingen met het buitenland.

De rubriek « verrichtingen met het buitenland » die onder
de tegenwaarden van de geldhoeveelheid . en van de quasi-
monetaire liquiditeiten bij de banken en de spaarkassen voorkomt,
laat de kapitaaltransacties van de overheid buiten beschouwing;
wanneer hun opbrengst aan de geldscheppende instellingen wordt
verkocht, worden deze verrichtingen gelijkgesteld met kredieten van-
wege deze instellingen aan de Schatkist of aan de lagere overheid en
zij worden dan ook in de verrichtingen met de overheid opgenomen.
Bovendien strekt de telling van de verrichtingen met het buitenland
zich niet uit tot de betalingen uitgevoerd door creditering of debitering
van de rekeningen der Kongolese maatschappijen bij de Belgische
banken.

In de betalingsbalans worden daarentegen alle transacties tussen Betalingsbalans

de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en het buitenland
opgenomen, die aanleiding gaven tot een overdracht door bemid-
deling van het Belgische of Luxemburgse bankwezen.
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Van het tweede halfjaar van 1958 tot het eerste halfjaar van
1959 nam de uitvoer minder sterk toe dan de invoer; het overschot

daalde van fr. 2,8 mil-
jard tot fr. 1,6 miljard.
In dezelfde periode
verminderde het over-
schot op de gezamen-
lijke andere goederen-
transacties, diensten en
schenkingen van
fr. 5 miljard tot
fr. 0,5 miljard, vooral
onder invloed van vol-
gende factoren : een
inkrimping van de

Betalingsbalans van de B.L.E.U. (1)
(In miljarden Iranken)

...fZj Saldo van de lopende rekening 1
!Z] Saldo van het porticul. kapitaalverkeer
• Saldo van het overheidskapitaalverkeer

+ 15f-----+----+--f-----+-----+ ~+_---i+15

~+__4+1O

~+__4+5

-1,3

1958 1959
1. halfjaar

(1) De balansen der jaren 1953 en 1954 zijn niet nauwkeurig vergelijkbaar ontvangsten uit het
met die van de meer recente perioden.

vreemdelingenver keer
die in 1958 waren gestegen in verband met de Wereldtentoonstelling
te Brussel, een vermindering van het batige saldo der inkomsten uit
investeringen en een daling der door de Belgische grensarbeiders
geïnde bedragen. In het totaal liep het overschot op de lopende
rekening terug van fr. 7,8 miljard tot fr. 2,1 miljard.

De netto-afvloeiing van Belgisch-Luxemburgs en buitenlands
particulier kapitaal bereikte over het eerste halfjaar van 1959
fr. 3,2 miljard, d.i. fr. 0,5 miljard meer dan tijdens de eerste
zes maanden van 1958. De beleggingen in handelspapier lieten een
tekort van fr. 1,3 miljard in plaats van een overschot van
fr. 1 miljard, terwijl het negatieve saldo van het andere particuliere
kapitaalverkeer daalde van fr. 3,7 miljard tot fr. 1,9 miljard; het
bedrag van fr. 3,7 miljard omvatte inzonderheid de inschrijvingen,
ter grootte van fr. 2 miljard, op een lening door de Kongolese Schatkist
op de Belgische markt uitgegeven.
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De bewegingen van langlopend overheidskapitaal lieten in het
eerste halfjaar van 1959 een netto-overschot van fr. 0,8 miljard. De
toestroming is, in hoofdzaak, toe te schrijven aan de emissie van

Betalingsbalans van de Belgisch·Luxemburgse Economische Unie
(In miljarden franken)

1958 1959
1957 1958

I le halfjaarIe halfjaar 2e halfjaar

F.o.b.-uitvoer ....................................... 141,8 133,0 67,2 65,8 66,3
F.o.b.-invoer .......................................... 141,2 126,0 63,0 63,0 64,7

+ 0,6 + 7,0 + 4,2 + 2,8 + 1,6
Saldo der andere goederentransacties (1) ... + 4,1 + 3,6 + 1,6 + 2,0 + 0,6
Saldo der goederentransacties .................. + 4,7 + 10,6 + 5,8 + 4,8 + 2,2
Saldo der andere lopende transacties (2) (3) + 5,3 + 8,1 + 5,1 + 3,0 - 0,1
Saldo der lopende rekening ..................... + 10,0 + 18,7 + 10,9 + 7,8 + 2,1
Nettobeweging van het Belgisch-Luxemburgs

en buitenlands particulier kapitaal :
Handelspapier .................................... - 0,9 - 0,1 - 1,1 + 1,0 - 1,3
Andere kapitalen (3) (4) ..................... - 6,6 - 4,9 - 1,2 - 3,7 - 1,9

Nettobeweging van het overheidskapitaal :
Lange termijn .................................... + 0,2 - 0,7 + 0,2 - 0,9 + 0,8
Korte termijn .................................... + 1,2 + 3,1 + 1,6 + 1,5 - 0,7

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

Totaal overeenstemmend met de beweging
van de goud- en netto deviezenvoorraad van
het bankwezen ................................. + 2,1 + 15,9 + 10,4 + 5,5 - 1,3

(1) Financiële doorvoer, maakloonwerk en niet-monetair goud.
(2) Verplaatsingen in het buitenland, vervoer, verzekeringen, investeringsopbrengsten, overheidstransacties, grensarbeiders

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

tranaecbies begrepen zijn, en het particuliere kapitaal ander dan het handelspapier. Het blijkt dat in 1957 zekere uitgaven
voor verplaatsingen in het buitenland als uitvoer van particulier kapitaal geboekt werden, terwijl in 1958 het omgekeerde geval
zich kan hebben voorgedaan. Voor het eerste halfjaar van 1959 kon een meer nauwkeurige splitsing worden doorgevoerd.

(4) Deze cijfers omvatten de inschrijvingen op de leningen uitgegeven door de Kongolese Schatkist op de Belgische markt,
nI. : nihil in 1957, - fr. 2 miljard in het eerste halfjaar van 1958, - fr. 2 miljard in het tweede halfjaar van 1958, nihil in
het eerste halfjaar van 1959.

(5) De niet-bepaalde transactles omvatten blijkbaar vooral goederentransacties, verplaatsingen in het "buitenland en
bewegingen van Belgisch-Luxemburga en buitenlands particulier kapitaal, die niet over die verschillende rubrieken kunnen
gesplitst worden.

een lening van $ 22,25 miljoen van de Belgische Staat op de Ameri-
kaanse markt en van een lening in Deutsche Mark uitgegeven door
de S.A.B.E.N.A. De afvloeiingen omvatten hunnerzijds inzonderheid
de terugbetalingen van aan Ruanda-Urundi overhandigde schatkistcer-
tificaten en de storting door België van een nieuwe schijf van zIJn
inschrijving op het kapitaal van de Europese Investeringsbank.
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De netto-afvloeiing van kortlopend overheidskapitaal beliep
fr. 0,7 miljard voor de gezamenlijke eerste zes maanden van 1959.
De belangrijkste beweging was een teruggang van de nettover-
pIichtingen van de Schatkist tegenover Kongo en Ruanda-Urundi
met fr. 0,9 miljard.

Per saldo verminderde de goud- en netto deviezenvoorraad van
de geldscheppende instellingen met fr. 1,3 miljard tijdens het eerste
halfjaar van 1959, terwijl hij in de tweede helft van 1958 met
fr. 5,5 miljard was toegenomen.

In het derde kwartaal is de goud- en netto deviezenvoorraad
verder gedaald. Het overschot op de lopende rekening verminderde
en heeft wellicht plaats gemaakt voor een tekort. De uitvoer van
Belgisch-Luxemburgs en bui tenlands particulier kapitaalovertrof de
toestroming ervan, doch het verschil was minder belangrijk dan in
het eerste halfjaar. De bewegingen van overheidskapitaal gaven een
nadelig saldo te zien, zowel wat de verrichtingen op korte als die op
lange termijn betreft.

Betalingsbalans
met Belgisch·Xongo
en Ruanda·Urundl

De betrekkingen met Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi bekleden
een belangrijke plaats in de transacties van de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie met het buitenland.

In de balans met die twee landen steeg het overschot op de
lopende rekening van fr. 5,4 miljard in het tweede halfjaar van 1958

'...tl' . tot fr. 7,6 miljard in het eerste halfjaar van 1959. Die toeneming komt
inzonderheid voor rekening van een stijging van het positieve saldo
derparticuliere schenkingen. De goederentransacties lieten in beide
perioden hetzelfde netto-overschot.

De netto-afvloeiing uit hoofde van multilaterale betalingen, d.i.
diegene die voortvloeit uit cessies van Belgische franken tegen
buitenlandse geldsoorten aan Kongo, steeg van de ene periode tot de
andere van fr. 4,3 tot fr. 6 miljard.
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De bewegingen van particulier kapitaal ander dan handelspapier
leverden tijdens het eerste halfjaar van 1959 een netto-overschot op
van fr. 1,4 miljard. In de tweede helft van 1958 hadden zij een netto-

, afvloeiing van fr. 2,1 miljard te zien gegeven, waarvan fr. 2 miljard
voor rekening kwam van de lening door de Kongolese Schatkist uit-
gegeven op de Belgische markt.

Betalingsbalans van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
met Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi

(In miljarden franken)

1958 19591957 1958
Ie halfjaar I 2e halfjaar Ie halfjaar

F.o. b.-uitvoer ....................................... 7,0 5,9 3,4 2,5 2,5
F.o.b.-invoer ......... , ................................ 5,0 4,2 2,0 2,2 2,1

+ 2,0 + 1,7 + 1,4 + 0,3 + 0,4
Saldo der andere goederentransacties ......... + 0,1 - - 0,1 + 0,1 -

Saldo der goederen transacties .................. + 2,1 + 1,7 + 1,3 + 0,4 + 0,4
Saldo der andere lopende transacties ......... + 12,5 + 11,4 + 6,4 + 5,0 + 7,2
Saldo der lopende rekening ..................... + 14,6 + 13,1 + 7,7 + 5,4 + 7,6
Saldo der multilaterale betalingen ............ - 9,3 - 9,3 - 5,0 - 4,3 - 6,0
Beweging van het Belgisch-Luxemburgs en

Kongolees particulier kapitaal :
Handelspapier .................................... - 1,1 + 0,5 - 0,3 + 0,8 - l,a
Andere kapitalen (1) ........................... + 0,1 - 3,7 - 1,6 - 2,1 + 1,4

Nettobeweging van het overheidskapitaal :
Langlopende kapitalen ........................ - 0,5 - 0,7 - 0,5 - 0,2 - 0,5
Kortlopende kapitalen ........................ - 3,1 - 0,6 - 0,3 - 0,3 - 0,9

Vergissingen en weglatingen .................. + 0,1 - - - + 0,1
Totaal overeenstemmend met de beweging

van de netto buitenlandse tegoeden van
het bankwezen ................................. + 0,8 - 0,7 - - 0,7 + 0,7

.. .(1) Deze cijfers omvatten de inschrijvingen op de leningen mtgegeven door de Kongolese Schutkist. op de Belgische markt,
nI. : nihil in 1957, - fr. 2 miljard in het eerste halfjaar van 1958, - fr. 2 miljard in het tweede halfjaar van 1958, nihil in
het eerste halfjaar van 1959.

De netto-uitvoer van overheidskapitaal bedroeg III het eerste
halfjaar van 1959 fr. 1,4 miljard.

In het totaal stegen de netto buitenlandse tegoeden van het
bankwezen op Kongo, gedurende die periode, met fr. 0,7 miljard.

In het derde kwartaal van 1959 zijn de vorderingen op Kongo
verminderd. Deze ommekeer in vergelijking met het eerste halfjaar
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Goud· en netto
deviezenvoorraad
van de Bank

is inzonderheid toe te schrijven aan een inkrimping van het overschot
der onzichtbare transacties en aan een toeneming van de netto-
afvloeiing uit hoofde van de multilaterale betalingen en van het
overheidskapitaaL Per saldo werd daarentegen meer particulier
kapitaal ingevoerd.

De goud- en netto deviezenvoorraad van de Bank daalde van
fr. 74,1 miljard op het einde van 1958 tot fr. 65,8 miljard twaalf
maanden later.

Deze cijfers houden geen rekening met sommige niet direct
opeisbare tegoeden en inzonderheid met de vordering die de Belgische
Staat bezit op het Internationale Monetaire Fonds tot terugbetaling
van zijn aandeel als lid van het Fonds en die de Bank krachtens de
wet van 19 juni 1959 in haar boekhouding mocht aantekenen, als

Goud· en netto deviezenvoorraad van de Nationale Bank van België (1)
(In miljarden franken)

Netto-
Tegoeden tegoeden Overige

in netto-Goud- in internationaleEinde maand convertibele akkoorden tegoeden of Totaal Beweging
voorraad met de -verplich-

geldsoorten O.E.E.S.- tingen
landen

1956 December ......... 46,2 1,0 9,42 0,3 56, 9 ~ + 0,1
1957 December ......... 45,8 1,9 8,32 1,0 57,0 ~ 17,1+1958 December ......... 63,5 1,5 8,72 0,4 74,1

9

19'59 Januari ............ 62,4 1,7 6,8 0,5 71,4 - 2,7
'.- Februari ............ 61,3 1,1 6,7 0,3 69,4 - 2,0

Maart ............... 62,3 1,9 5,7 0,3 70,2 + 0,8
April ............... 63,3 4,3 4,9 0,1 72,6 + 2,4
Mei ..................64,5 3,7 5,0 0,3 73,5 + 0,9
Juni ............... 63,5 3,6 4,8 0,3 72,2 - 1,3
Juli ............... 64,0 3,3 4,5 - 0,2 71,6 - 0,6
Augustus ......... 63,8 3,1 4,4 - 0,4 70,9 - 0,7
September ......... 62,7 3,4 4,3 - 0,1 70,3 - 0,6
Oktober ............ 59,4 3,9 5,3 0,2 68,8 - 1,5
November ......... 57,8 4,0 5,2 - 0,6 66,4 - 2,4
December ......... 56,7 4,4 5,2 - 0,5 65,8 - 0,6

(1) Excl. sommige niet direct opeisbare tegoeden en inzonderheid de vordermg van de Belgische Staat op het Interna-
tionale Monetaire Fonds tot terugbetaling van zijn aandeel nIs lid van het Fonds en die de Nationale Bank van België
krachtens de wet van 19 juni 1959 in haar boekhouding mocht aantekenen, als eigen bezit, ten belope van de biljetten die
werden uitgegeven, de kredieten die werden verleend of de bedra.gen goud die werden gestort door de Bank ten gunste van
het Fonds, tot ontlasting van de Staat.

(2) De vordering op de Europese Betelingaunie bereikte fr. 9,7 miljard einde 1956, fr. 6,8 miljard einde 1\)57 en fr. 7,8
miljard einde 1958.
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eigen bezit, ten belope van de biljetten die werden uitgegeven, de
kredieten die werden verleend of de bedragen goud die werden gestort
door de Bank ten gunste van het Fonds en tot ontlasting van de Staat.
Op 31 december 1959 bedroeg de vordering op het Fonds, welke door
de Bankkrachtens die beschikkingen was geboekt, fr. 4,4 miljard. De
Bank stortte eensdeels aan de Staat fr. 2,9 miljard, d.i. de tegenwaarde
van het goud en de dollars die aan het Fonds werden geleverd en
van de Belgische franken die op zijn rekening-courant voorkwamen
ingevolge de inschrijving op het Belgische quotum; de tegen-
waarde van het goud en de dollars die aan het Fonds werden geleverd,
nI. fr. 2,8 miljard, werd door de Regering aan het Rentenfonds
toegekend om. het nieuwe middelen te bezorgen op het ogenblik
waarop zijn bevoegdheid werd uitgebreid. Anderdeels heeft de Bank
in naam, voor rekening en ter ontlasting van de Staat, doch met eigen
middelen, aan het Monetaire Fonds fr. 1,5 miljard gestort, d.i. de
bijkomende inschrijving die in goud aan het Fonds moest betaald
worden en waarvoor zijn rekening-courant in Belgische franken
diende gecrediteerd, ingevolge de verhoging van het Belgische quotum,
die eveneens bij de wet van 19 juni 1959 werd toegelaten.

Afgezien van de uitzonderlijke verrichting welke deze storting
aan het Fonds uitmaakt, evenals van een andere uitzonderlijke
verrichting waarover hierna zal worden gehandeld, nI. de terug-
betaling aan de Bank vanwege de Nationale Maatschappij voor Krediet
aan de Nijverheid van de vorderingen die in het kader van bepaalde
betalingsakkoorden werden geconsolideerd, bedroeg de vermindering
van de goud- en netto deviezenvoorraad van de Bank, voortvloeiend
uit andere verrichtingen, in 1959 fr. 6 miljard.

Op grond van de brutocijfers vertoonden de verschillende
bestanddelen van de goud- en netto deviezenvoorraad van de Bank
het volgende verloop.

De goudvoorraad verminderde van fr. 63,5 miljard in decem-
ber 1958 tot fr. 56,7 miljard in december 1959. Op laatstge-
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noemde datum vertegenwoordigde hij 46,2 pct. van het bedrag der
direct opeisbare verplichtingen tegen 51,7 pct. één jaar vroeger.

Het bezit aan convertibele geldsoorten, waarin sedert decem-
ber 1958, naast de voorraad Amerikaanse en Canadese dollars, de
tegoeden in geldsoorten van de meeste lidstaten van de Europese
Monetaire Overeenkomst begrepen zijn, steeg van fr. 1,5 miljard op het
einde van 1958 tot fr. 4,4 miljard twaalf maandenlater.

De nettovorderingen in internationale akkoorden met de landen
van de Europese Organisatie voor Economische Samenwerking, die
tot in december 1958 bestonden uit de vordering op de Europese
Betalingsunie en de rekeningen van de buitenlandse centrale banken,
waarvan de compensatie tijdens de volgende maand in de schoot
van de Unie plaats had, omvatten sedertdien de bilaterale vorderingen
en de schuld tegenover Duitsland, die bij de liquidatie van de Unie
aan België werden toegekend, de interimvoorschotten toegestaan aan
de centrale banken van de lidstaten van de Europese Monetaire Over-
eenkomst en de tegoeden in Belgische franken van diezelfde centrale
banken. Die nettovorderingen van de Bank in internationale akkoorden
met de landen van de Europese Organisatie voor Economische Samen-
werking daalden van fr. 8,7 miljard in december 1958 tot fr. 5,2 mil-
jard in december 1959.

De « overige nettotegoeden of -verplichtingen » van de Bank
groeperen de rekeningen der internationale instellingen en der
Centrale Bank van Belgisch-Kongo en van Ruanda-Urundi, evenals de
rekeningen die niet onder toepassing vallen van de Europese
Monetaire Overeenkomst of, vroeger, van de Europese Betalingsunie.
Hun batig saldo, dat op het einde van 1958 fr. 0,4 miljard bedroeg,
beliep fr. 0,3 miljard in juni 1959. Tussen die beide data schommelde
de speciale provisie welke door de Nationale Maatschappij voor
Krediet aan de Nijverheid, krachtens de overeenkomst van
14 september 1954, werd gestort voor de financiering van de
betalingsakkoorden met de landen die geen deel uitmaken van de
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Europese Monetaire Overeenkomst, om en bij de fr. 0,5 miljard.
Deze overeenkomst van 14 september 1954 werd nadien opgeheven
en vervangen door een andere conventie van 1 juli 1959 tussen de
Belgische Staat, de Bank en de Nationale Maatschappij voor Krediet
aan de Nijverheid. Krachtens dit nieuwe akkoord, wordt de finan-
cieringsverplichting die de Bank op zich nam in het kader der
betalingsakkoorden met de landen niet-leden van de Europese Mone-
taire Overeenkomst, beperkt tot de vorderingen op korte termijn;
de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid verbond
zich tot de terugbetaling, ten belope van fr. 1 miljard, van de
vorderingen van de Bank die voor een langere termijn dan 120 dagen
contractueel zouden geïmmobiliseerd of geconsolideerd worden.
Ingevolge de vervanging van de conventie van 14 scptemher 1954 door
die van 1 juli 1959, heeft de Bank de speciale provisie aan de Nationale
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid terugbetaald; deze laatste
heeft van haar verschillende geconsolideerde vorderingen in betalings-
akkoorden overgenomen; deze overname verklaart waarom het saldo
der « overige nettotegoeden of -verplichtingen » van de Bank in de
loop van bepaalde maanden van het tweede halfjaar van 1959
negatief was.

b) Verrichtingen met de overheid.

De verrichtingen van de geldscheppende instellingen en van
de spaarkassen met de overheid omvatten de monetaire financie-
ring van de overheid, de tussenkomsten van de geldscheppende
instellingen op de markt van het overheidspapier en het verwerven
van vorderingen op de overheid door de spaarkassen.

De geldschepping ten behoeve van de overheid omvat hoofd-
zakelijk het verwerven van schatkistcertificaten door de geldschep-
pende instel1ingen en hun inschrijvingen op door de overheid uit-
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gegeven leningen, het beroep van de lagere overheid op de kredieten
toegestaan door het Gemeentekrediet in zijn hoedanigheid van geld-

scheppende instelling,
de aangroei van de
deposito' s der particu-
lieren bij het Bestuur
der Postchecks even-

Transacties met de overheid
(Schommelingen in miljarden franken)

Tussen-
komsten Vorde-

Geld- van de
schepping geIdschep- ringen

ten
pende van de

Periode instel- spaar- Totaal
behoeve lingen

kassen
van de op de

overheid
markt op de

van het overheid
overheids-

papier

1957 ........................ - 2,1 - 0,5 + 0,7 - 1,9
1958 ........................ + 5,6 + 4,1 + 3,9 +13,6
1959 Ie kwartaal ...... + 1,7 + 2,5 + 2,1 + 6,3

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

--

als de verkoop door
de overheid tegen Bel-
gische franken van de
deviezen die voort-
vloeien uit haar kapi-
taaltransacties met het
buitenland.

Over de gezamen-
lijke eerste negen maan-

den van 1959 steeg de geldschepping ten behoeve van de overheid
met fr. 1,4 miljard.

(v) Voorlopige cijfers.

De tussenkomsten van de geldscheppende instellingen op de
markt van het overheidspapier omvatten hun aankopen van vroeger
uitgegeven effecten; zij omvatten eveneens die welke het Renten-
fonds financiert met de opbrengst van zijn bij de banken geplaatste
certificaten of welke het, in de loop van sommige vroegere jaren,
gefinancierd heeft door een beroep op de Bank. Die tussenkomsten
beliepen fr. 3,3 miljard gedurende de eerste negen maanden van 1959.

Gedurende dezelfde periode verhoogden de spaarkassen, hunner-
zijds, hun vorderingen op de overheid met fr. 2,6 miljard.

Over het geheel deden de verrichtingen met de overheid de
geldhoeveelheid en de quasi-monetaire liquiditeiten bij de banken
en de spaarkassen met fr. 7,3 miljard toenemen.

Die ontwikkeling moet in verband gebracht worden met de
toestand der openbare financiën.
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Het ontwerp van gewone begroting voor het dienstjaar 1959 Gewone begroting

vertoonde een tekort van fr. 5 miljard. Dit tekort paste in het kader
van een cyclische politiek die werd vastgelegd in de wet van
19 juni 1959 waarbij een Permanent Egalisatiefonds van de begrotin-
gen werd opgericht; de
overschotten tijdens de
hoogconjunctuur die-
nen in het Fonds gestort
om het in staat te stel-
len de tekorten tijdens
.de perioden van laag-
conjunctuur . te finan-
eieren.

Gewone begroting
(In miljarden franken)

Bron : Algemene Toelichting bij de Begroting vau Ontvangsten en Uitgaven
voor het dienstjaar 1960.

Dienstjaar Dienstjaar I Dienstjaar I Dienstjaar
1957 1958 1959 1960
(1) (1) (2) (3)

Uitgaven ............ 94,1 103,2 112,8 110,6
Ontvangsten ......... 100,0 95,0 101,9 110,6

Saldo ... + 5,9 - 8,2 - 10,9 -

(1) Definitieve resultaten.
(2) Uitgaven : aanvankelijke kredieten, amendemeuten en 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.

(3) Begrotingsramingen, nadat de thans aangevraagde kredieten, nl.
fr. 111,5 miljard, zullen verminderd zijn met de emendementen die de
Regering voornemens is in te dienen.

De werkelijke ont-
vangsten van het dienst-
jaar 1959 zullen waar-
schijnlijk het voorziene peil bereiken. Wat de uitgaven betreft, werden
aanvullende kredieten aangevraagd ten belope van een. nettobedrag
van fr. 5,9 miljard, waarvan fr. 0,5 miljard ter dekking van vorde-
ringen van vroegere dienst.jaren. Het boven de vermoedelijke
ontvangsten uitgaande excedent' aan gevraagde kredieten bedraagt dus
fr. 10,9 miljard. Na schrapping echter van sommige krèdieten die bij
het afsluiten van het dienstjaar niet zullen aangewend zijn, zal het
eigenlijke tekort van het dienstjaar 1959 waarschijnlijk ongeveer
fr. 8 miljard belopen.

De toeneming der kredieten heeft, ten bedrage van fr. 1,6 mil-
jard, betrekking op de toelagen aan het Rijksfonds voor Verzekering
tegen Ziekte en Invaliditeit en, ten belope van fr. 2,8 miljard, op de
toelagen aan de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling en Werk-
loosheid : het aantal werklozen overtrof het voorziene peil en de
uitkeringen werden verhoogd. Andere stijgingen hebben betrek-
king op het openbaar onderwijs, de landsverdediging en de pen-
sicenen.

- 35-



In vergelijking met de werkelijke uitgaven van het dienstjaar 1958

stegen de voor het dienstjaar 1959 aangevraagde kredieten met
fr. 9,6 miljard. Onder invloed van de schrapping van bij het einde van

het dienstjaar niet aangewende kredieten, zal deze stijging waarschijn-

lijk tot ongeveer fr. 7 miljard worden teruggebracht, d.i. nagenoeg het-

zelfde bedrag als de toeneming der ontvangsten die van het ene dienst-
jaar tot het andere fr. 6,9 miljard zal bereiken.

De gewone begroting voor het dienstjaar 1960 wordt in even-

wicht ingediend op het peil van fr. 110,6 miljard ontvangsten en uit-
gaven, rekening houdend met de kredietverlagingen die de Regering
voornemens is voor te stellen.

In vergelijking met de aangevraagde kredieten eigen aan het
dienstjaar 1959, vertonen de voor 1960 overwogen uitgaven een ver-
mindering met fr. 1,7 miljard. Grotere kredieten zijn voorzien

voor het onderwijs (+ fr. 2,1 miljard), voor de rijksschuld

(+ fr. 1,5 miljard) en voor de pensioenen (+ fr. 0,6 miljard) , doch
verschillende andere categorieën uitgaven geven een daling te zien.

De conjuncturele expansie moet een inkrimping, ter grootte van
fr. 2,1 miljar~, met zich brengen van de tussenkomsten van de Schat-
kist op het gebied van werldozenuitkering en tewerkstelling van werk-

lozen door de gemeenten. Men verwacht dat inspanningen op het

gebied van structurele sanering de Schatkist zullen in staat stellen haar

toelagen aan het Rijksfonds voor Verzekering tegen Ziekte en Invalidi-

teit met fr. 0,5 miljard, die aan de spoorwegen met fr. 0,3 miljard en

die aan de steenkolenmijnen met fr. 0,2 miljard te verminderen. De

Regering is bovendien voornemens ongeveer fr. 0,9 miljard te

bezuinigen op de materieelsuitgaven voor de landsverdediging. Ten

slotte, zal de begrotingsdotatie toegekend aan de Zelfstandige Kas
voor Oorlogsschade verminderen met fr. 2 miljard ten gevolge van

sommige aanpassingen die aan de modaliteiten van financiering van

dit organisme zullen aangebracht worden.
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De voor het dienstjaar 1960 voorzrene ontvangsten overtreffen
met fr. 8,7 miljard de vermoedelijke ontvangsten van het voorafgaande
dienstjaar. Deze raming berust op de gunstige conjuncturele ontwik-
keling evenals op de jongste verhoging van sommige taksen en post-
tarieven.

Aan de hand van de hierboven vermelde cijfers kan geen nauw-
keurig beeld gevormd worden van de invloed van de begrotingsuit-
gaven en -ontvangsten op de Schatkist in de loop van een bepaalde
periode. Diegene die hierna worden vermeld, hergroeperen de uit-
gaven en ontvangsten welke gedurende een zelfde tijdruimte werden
verricht voor rekening van verschillende dienstjaren en houden geen
rekening met de interne overschrijvingen.

In de loop der eerste negen maanden van 1959 bedroeg het
tekort voortvloeiend uit de gewone begrotingsverrichtingen fr. 6,l mil-
jard, d.i. fr. 1,3 miljard meer dan tijdens de overeenstemmende

Uitvoering der begrotingen
(In miljarden franken)

Bron : Documentatiebled van het Minisberie van Financiën.

1959
(eerste 9

maanden)

1958
(eerste 9

maanden)
1957 1958

Gewone begroting :
Uitgaven .
Ontvangsten .

88,0 101,4 75,8 80,4
95,8 94,3 71,0 74,3

-----

+ 7,8 - 7,1 - 4,8 - 6,1

15,3 18,0 13,5 15,0
0,3 0,4 0,3 0,2

-----
- 15,0 - 17,6 - 13,2 - 14,8
- 7,2 - 24,7 - 18,0 - 20,9

Saldo .

Buitengewone begroting :
Uitgaven .
Ontvangsten , .

Saldo .

Totaal begrotingssaldo .

periode van 1958. De stijging der ontvangsten voortvloeiend uit de
verhoging of uit de wederinvoering van verschillende taksen en rech-
ten op het einde van 1958 en tijdens de eerste maanden van 1959,
evenals uit de conjunctuurherneming, lag beneden die der uitgaven.
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Het tekort voortvloeiend uit de buitengewone begrotingsver-
richtingen steeg van fr. 13,2 miljard tot fr. 14,8 miljard wegens belang-
rijke in 1958 en 1959 aangegane verbintenissen.

In het totaal bedroeg het tekort voortvloeiend uit de gewone en
buitengewone begrotingsverrichtingen fr. 20,9 miljard, d.i. fr. 2,9 mil-
jard meer dan gedurende de eerste negen maanden van 1958.

Ri1ksschuld De financiering van het begrotingssaldo bracht een stijging van
de openbare schuld met zich.

De directe binnenlandse gevestigde schuld bereikte op het einde
van 1959 fr. 190,8 miljard tegen fr. 175,5 miljard op het einde van
1958; de toeneming bedroeg dus fr. 15,3 miljard tegen fr. 5,4 miljard
in 1958. De Schatkist plaatste drie langlopende leningen voor een
gezamenlijk bedrag van fr. 20,5 miljard. De eerste lening met een loop-
tijd van twaalf jaar werd in januari uitgegeven tegen 4,75 pct. en
bereikte fr. 8,2 miljard; de tweede die in juni werd uitgegeven tegen
4,75 pct. en een looptijd heeft van vijftien jaar, bracht fr. 4,1 miljard
op; de 5 pct.-Iening op elf jaar, ten slotte, die in september werd
geplaatst, bereikte fr. 8,2 miljard. In 1958 had de Staat slechts één
gevestigde lening uitgegeven : hij had het grootste gedeelte van zijn
begrotingstekort gedekt door leningen op korte en op halflange ter-
mijn evenals in het buitenland.

De directe binnenlandse schuld op halflange termijn verminderde
met fr. 3,1 miljard onder invloed van terugbetalingen en van inschrij-
vingen op emissies van gevestigde leningen door middel van certifi-
caten op drie en vijf jaar.

De directe binnenlandse schuld op korte termijn vermeerderde
daarentegen met fr. 8,9 miljard in 1959. De toeneming is, ten belope
van fr. 4,2 miljard, toe te schrijven aan de overhandiging van schat-
kistcertificaten aan het Internationale Monetaire Fonds in verband met
de verhoging van het quotum van België. Voor het overige, vindt zij
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haar verklaring in het feit dat de toeneming der tegoeden van particu-
lieren bij het Bestuur der Postchecks, de nieuwe inschrijvingen op
certificaten door sommige parastatale instellingen en de afnemingen

Rijksschuld
(In miljarden franken)

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

Directe schuld

binnenlandse schuld buiten- Indirecte Totale
Einde maand

kort-

r

land se totale schuld schuld
gevestigde I halflange I lopende totale schuld schuld (3)

schuld schuld schuld schuld (2)
(1)

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 18,0 323,6
1958 December ......... 175,5 26,1 96,0 297,6 29,4 327,0 18,6 345,6
1959 Januari ............ 178,0 25,4 95,0 298,4 29,7 328,1 18,5 346,6

Februari ............ 182,0 25,4 95,5 302,9 29,7 332,6 18,5 351,1
Maart ............... 181,7 24,0 98,6 304,3 30,7 335,0 18,5 353,5
April ............... 181,2 24,0 100,6 305,8 33,2 339,0 21,0 360,0
Mei ..................181,1 24,0 99,7 304,8 33,9 338,7 20,9 359,6
Juni ............... 184,7 23,6 97,5 305,8 33,0 338,8 20,9 359,7
Juli ............... 184,4 22,9 99,9 307,2 33,5 340,7 20,8 361,5
Augustus ......... 184,3 22,7 100,3 307,3 33,9 341,2 20,8 362,0
September ......... 192,3 22,7 93,6 308,6 34,6 343,2 20,8 364,0
Oktober ............ 191,9 22,7 102,55 317,1 34,0 351,1 20,7 371,8
November ......... 191,2 22,7 104,1 318,0 34,0 352,0 20,7 372,7
December ......... 190,8 23,0 104,9 318,7 34,2 352,9 20,7 373,6

( 1) Incl. de tegoeden van parbieulieren op postrekening.
(2) Excl. de interregeringsschulden voortvloeiend uit de oorlog 1914·1918.
(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 « Rekeuing-cournu t van de Schatkist » welke op die datum in het Actief der

balans van de Nationale Bank van België voorkwam.
(5) In oktober 1959 werden, voor een bedrag van fr. 4,2 miljard, kortlopende scha.tkistcertificaten aan het Internationale

Monetaire Fonds overhandigd ter gedeeltelijke volstorting van de verhoging van het quotum van België in deze instelling.

van de Schatkist op haar kredietmarge van fr. 10 miljard bij de Bank,
gezamenlijk groter waren dan de terugbetalingen van certificaten aan
Kongo. Op het einde van 1959 had de Schatkist haar kredietmarge bij
de Nationale Bank ter hoogte van fr. 8,2 miljard aangewend.

De opwaartse tendens van de binnenlandse schuld op korte ter-
mijn, die gedurende gans het jaar 1959 tot uiting kwam, werd door tij-
delijke inkrimpingen onderbroken bij de emissie yan de gevestigde
leningen in januari, juni en september. Die inkrimpingen zijn toe te
schrijven aan het feit dat sommige houders van schatkistcertificaten
een gedeelte van hun portefeuille hebben te gelde gemaakt om in te
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Geldschepping
ten behoeve
van de overheid

schrijven op leningen, en aan de terugbetalingen welke de Schatkist,
dank zij de opbrengst van de leningen, aan de Bank kon verrichten.

De directe buitenlandse schuld steeg in 1959 met fr. 4,8 mil-
jard, d.i. fr. 1,6 miljard meer dan in 1958. Op het einde van 1959
bereikte zij fr. 34,2 miljard. De vlottende schuld verhoogde met
fr. 4 miljard; de inschrijvingen op certificaten in vreemde geld-
soorten overschreden de terugbetalingen welke de Schatkist ver-richtte
o.m. op het krediet van $ 60 miljoen dat haar in 1958 door Ameri-
kaanse banken was toegestaan. De gevestigde schuld nam met fr. 0,7
miljard toe; in april plaatste de Schatkist op de Amerikaanse markt een
5,25 pct.-Iening van $ 22,25 miljoen met een looptijd van vijftien
jaar; zij incasseerde bovendien 139 miljoen Belgische frank op de
5,75 pd.-lening van $ 10 miljoen met een looptijd van vijftien jaar,
die in 1957 bij de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling
was afgesloten.

In het totaal groeide de directe schuld in 1959 met fr. 25,9 mil-
jard aan.Bij de vergelijking van deze stijging met die van fr. 21,4 mil-
jard tijdens het voorafgaande jaar, dient ermede rekening gehouden
dat zij, ten bedrage van fr. 4,2 miljard, te wijten is aan de verhoging
van het quotum van België in het Internationale Monetaire Fonds.

De indirecte schuld steeg van fr. 18,6 miljard op het einde van
1958 tot fr. 20,7 miljard op het einde van 1959; in april gaf het Wegen-

.fonds een 4,75 pct.-Jening uit van fr. 2,5 miljard op twaalf jaar.

De geldschepping ten behoeve van de overheid bedroeg
fr. 1,4 miljard voor de gezamenlijke eerste negen maanden van 1959.

Wat de Schatkist betreft, zijn de kredieten ontvangen van de geld-
scheppende instellingen weinig of niet gestegen, althans indien de
gezamenlijke periode in beschouwing wordt genomen.

In het eerste kwartaal namen die kredieten met fr. 1,2 miljard toe;
de vermeerdering van de kredieten van de Bank en van de banken werd
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slechts ten dele teniet gedaan door de seizoeninkrimping van de tegoe-
den van de purtienlieren bij het Bestuur der Postchecks, In het tweede
kwartaal stegen de kredieten van de geldscheppende instellingen aan
de Schatkist nog met fr. 0,3 miljard, daar de nieuwe kredieten van de
banken en de toeneming der tegoeden van de particulieren in postre-
kening de terugbetalin-
gen aan de Bank over-
schreden. In het derde
kwartaal echter, ver-
minderde de recht-

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

Schatkist
Kredieten Kapiteel- Audere

Periode
ontvangen trans ..

openbare '!1otuulvan de netlesI geldschep· met het

I
besturen

pende in- buiten-
stellingen land

1957 I - 1,1 + 0,6 - 1,6 - 2,1........................

1958 ....... . . .... ...... ..... + 4,3 + 1,4 - 0,1 + 5,6

1959 le kwartaat ...... + 1,2 + 0,1 + 0,4 + 1,7
2a )) ...... + 0,3 - 0,5 + 1,1 + 0,9
3° )) . (v) - 1,4 + 0,3 - 0,1 - 1,2

eerste 3 kwart. (v) + 0,1 - 0,1 + 1,4 + 1,4
"".

streekse financiering
van de Schatkist door
de geldscheppende in-
stellingen met fr. 1,4
miljard en daalde aldus
nagenoeg tot op het
peil van december
1958; er deed zich een
inkrimping voor van de tegoeden der particulieren bij het Bestuur del'
Postchecks en vooral, ten gevolge van de emissie in september, van
het beroep van de Schatkist op de Bank

(v) Voorlopige CIJ!Cl'S.

De kapitaaltransacties van de Schatkist met het buitenland waren
praktisch in evenwicht over het geheel der eerste negen maanden van
1959.

Wat de openbare besturen andere dan de Schatkist betreft, ver-
meerderde de geldschepping met fr. 1,4 miljard tussen december 1958
en september 1959.

De geldschepping voortvloeiend uit de tussenkomsten van de
geldscheppende instellingen op de markt van het overheidspapier
beliep fr. 3,3 miljard voor de gezamenlijke eerste drie kwartalen van
1959.
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Tussenkomsten van
de geldscheppende
instellingen op
de markt van
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Gedurende die periode kochten de Bank, de banken en
het Belgische Muntfonds voor een totaalbedrag van fr. 1,6 miljard
overheidsfondsen op de markt. Die aankopen welke in het eerste kwar-
taal fr. 1,3 miljard hadden bereikt, liepen nadien merkelijk terug.

De tussenkomsten van de geldscheppende instellingen op de

Tussenkomsten van de geldscheppende instellingen
op de markt van het overheidspapier

(In miljarden franken)

Door
aankopen Door

Periode van bemiddeling Totaaloverheids- van het
fondsen Rentenfonds

op de markt

1957 ........................... + 1,2 - 1,7 - 0,5
1958 ........................... + 1,9 + 2,2 + 4,1
1959 le kwartaal ............ + 1,3 + 1,2 + 2,5

2e » ............ + 0,2 + 0,9 + 1,1
3e » ...... (v) + 0,1 - 0,4 - 0,3
eerste 3 kwartalen (v) + 1,6 + 1,7 + 3,3

..
(v) Voorlopige eijîars,

markt van
heidspapier
middeling

het over-
door be-
van het

Rentenfonds bereikten
over de gezamenlijke
eerste negen maanden
van 1959 fr. 1,7 mil-
jard.

Bij de wet van
19 juni 1959 verkreeg
het Rentenfonds uit-
drukkelijk toelating

om kortlopend overheidspapier aan te kopen en te verkopen, ten einde
ook op de markt op korte termijn een open-marktpolitiek te kunnen
voeren zoals dit reeds het geval was met de markt op lange termijn.

Hiertoe werden de middelen van het Fonds aangevuld en
zij omvatten thans : de opbrengst der door het Fonds bij de
banken geplaatste certificaten waarvan het uitstaande bedrag III

1959 aangroeide ten gevolge van de stijging van het opeisbare passief
der banken in een periode van zwakke vraag naar bedrijfskrediet;
fr. 2,8 miljard voortvloeiend uit de overname door de Bank voor haar
rekening van de inschrijvingen in goud van België op het Inter-
nationale Monetaire Fonds; een gebeurlijk beroep op de markt van
het zeer kortlopende geld; een kredietlijn van fr. 2 miljard bij de Bank,
doch enkel voor de open-marktverrichtingen van het Fonds, met uit-
sluiting van een stelselmatige steun van de koersen ten gunste van de
Schatkist.
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In gemeen'overleg met de Bank en in aanvulling van de maatrege-
len die het Fonds genoopt is te nemen in het kader van zijn eigen
bevoegdheid, moet het er voortaan over waken de rentevoeten en het
volume der beschikbare middelen aan te passen aan de verschillende
fasen van de economische cyclus.

c) Verrichtingen met de particuliere sector (1).

De kredietverlening van de geldscheppende instellingen en van
de spaarkassen aan de particuliere sector omvat, naast de gezamenlijke
discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten die aanvankelijk
door de geldscheppende instellingen aan binnenlandse bedrijven en
particulieren werden verstrekt, ook de kredieten welke rechtstreeks
door de spaarkassen worden toegestaan. De kredieten die oorspronke-
Lijkdoor de geldscheppende instellingen worden verleend, zijn groten-
deels door hen zelf gefinancierd. Het saldo wordt gemobiliseerd bij
openbare of particuliere instellingen zoals spaarkassen, de Nationale

Uitstaande bedrag kredieten aan de particuliere sector toegestaan
door de geldscheppende instellingen en de spaarkassen

(Schommelingen in miljarden franken)

Gefinancierd Gefinancierd

I
door de Gefinancierd buiten de

geldschep· door de geldschep-
Periode TotanI pende Tolaalpende spaarkassen instellingeninstellingen (2) en de

I(1) spaarkassen

1957 .................................... + 3,3 + 5,8 + 9,1 - 0,5 + 8,6
1958 .................................... - 8,4 + 8,1 - 0,3 + 1,4 + 1,1
1959 Ie kwartaal ..................... + 1,4 + 2,0 + 3,4 - 2,5 + 0,9

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

"(v) Voorlopige Cilfers.
(1) Banken, Nationale Boult van België, Nationale Kas voor Beroepskrediet en Herdiscontering- en Wnarborginstituut in

de mate waarin het zijn portefeuille door een beroep op de voornoemde instellingen Iinanciert.
(2) Algemene Spaarkas en pnrbicu liere spearkassen.

(1) Die verrichtingen omvatten eveneens het verkrijgen, door de spaarkassen, van vorderingen op
parastatale instellingen, daar deze laatste het grootste deel der aldus verkregen middelen aan de parti-
culiere sector doorgeven.

- 43-



Kredieten
toegestaan door
de geldscheppende
Instellingen

Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, verzekeringsmaatschap-
pijen en buitenlandse banken.

De door de spaarkassen gefinancierde kredieten omvatten der-
halve, naast directe leningen aan de particuliere sector, het door hen
overgenomen gedeelte der kredieten die door de geldscheppende instel-
lingen werden verleend.

De uitstaande kredieten van de gezamenlijlœ geldscheppende
instellingen en van de spaarkassen aan de particulière sector stegen
tijdens de eerste drie kwartalen van 1959 met fr. 4,7 miljard. Het
bedrag dat de geldscheppende instellingen zelf financierden, verhoogde
met fr. 1,3 miljard en dat gefinancierd door de spaarkassen, met
fr. 5,5 miljard; de kredieten welke buiten die instellingen werden
gefinancierd, daalden daarentegen met fr. 2,1 miljard.

Uitstaande bedrag discontokredieten, voorschotten
en acceptkredieten aan de bedrijven en particulieren

(In miljarden Iranken per einde kwartaal)

60

_ Kredieten aan bedrijven en particul. in buire
Kredieten aan bedrijven en particulieren in België:

~

GEFfNANcrERD BurrEN DE GEtDSCHEPPfNDE fNsrfttrNGEN
BIJ DE BANKEN
81J OPENBARE KRfDIErfNSTf{IINÇEN 70
BIJ DE N.8.1I.

50 50

40 40

30 30

20 20

10 10

0 0
1957 1959
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De discontoluedieten,
voorschotten en acceptkredie-
ten welke aanvankelijk door de
geldscheppende instellingen
aan binnenlandse bedrijven en
particulieren werden verleend,
verminderden over de eerste
negen maanden van 1959 met
fr. 0,5 miljard; de buiten de
geldscheppende instellingen
gefinancierde kredieten daal-
den met fr. 1,8 miljard, terwijl
de kredieten welke door de
geldscheppende instellingen
werden gefinancierd, zoals
hierboven vermeld, met
fr. 1,3 miljard vermeerderden.
De door de Bank gefinancierde



kredieten stegen met fr. 0,6 miljard daar waar ZIJ m 1958 met
fr. 10,5 miljard waren teruggelopen; de bij de banken ondergebrachte
kredieten verhoogden met fr. 0,8 miljard, terwijl die gefinancierd
door openbare kredietinstellingen met fr. 0,1 miljard daalden.

Uitstaande bedrag discontokredieten,
voorschotten en acceptkredieten aan de bedrijven en particulieren

(Schommelingen in miljarden franken)

I

Krodieten aan de binuenluudse bedt-ij veu en particulieren

gefinancierd door de geldscheppende instellingen

I
gefinnn- I J{ redietcri

I aan de

I
onder-

I
onder-

I

cierd bulteulaudaePeriode door deonder- gebracht gebracht ni et- Tot,n"l
I ""':t""gebracht bij bij de

I

bij de openbare I Nationale

I

'l'otaal geldschep-

I

pui-ticulieren
bnuken krediet- Bank pende in-

instellingen van België stellingen

1957 ........................ + 1,4 - 0,8 + 2,7
I

+ 3,3 - 0,3 + 3,0 + 0,1
19!18 ........................ + 1,7 + 0,4 - 10,5 - 8,4 + 3,2 - 5,2 + 1,6
1959 le kwartnul ...... + 0,8 - 0,2 + 0,8 + 1,4 - 1,8 - 0,4 - 0,3

2" » ...... - 0,4 + 0,6 - 0,6 - 0,4 + 0,3 - 0,1 + 0,5
3" » ...... + 0,4 - 0,5 + 0,4 + 0,3 - 0,3 - + 0,2

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

eerste 3 kwartalen + 0,8 - 0,1 + 0,6 + 1,3 - 1,8 - 0,5 + 0,4

De uitstaande discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten
die aanvankelijk door de geldscheppende instellingen aan bedrijven en
particulieren in het buitenland werden verleend, stegen van decem-
ber 1958 tot scptemher 1959 met fr. 0,4 miljard.

In augustus 1959 werd onder de benaming « Creditexport » een Creditexport

vereniging zonder winstgevend doelopgericht voor de coördinatie van
de financiering op halflange termijn van de Belgische uitvoer. Deze
vereniging, welke « Cofinex » vervangt, heeft tot doel de haar voorge-
legde aanvragen om tussenkomst te onderzoeken en daarover advies
uit te brengen.

De contracterende partijen - banken en openbare kredietinstel-
lingen - hebben een protocolondertekend waarbij een financierings-
fonds wordt opgericht dat, voor een totaalbedrag van fr. 4.750 miljoen,
gespijsd wordt door verbintenissen van genoemde instellingen.

- 45-



Kredieten
toegestaan
door de banken

De ondertekenaars verbonden er zich toe al de ingediende aanvra-
gen voor de financiering van uitrustingsgoederen, ten bedrage van
fr. 5 miljoen en meer, voor advies aan de vereniging voor te leggen.
Zij gingen bovendien de verbintenis aan de verrichtingen die beant-
woorden aan een aantal' voorwaarden wat de looptijd van de financie-
ring en de betalingsmodaliteiten betreft en waarvoor de vereniging
een gunstig advies heeft uitgebracht, gemeenschappelijk te financieren
in het kader van dit fonds en zulks in bepaalde verhoudingen.

De financiering gebeurt in de vorm van een herdisconto door de
gezamenlijke leden, ieder ten belope van zijn quotum in het fonds,
van de door de uitvoerder getrokken wissels. De Nationale Maatschap-
pij voor Krediet aan de Nijverheid treedt op als beherende instelling.
De discontovoet waartegen de financiering plaatsheeft, wordt periodiek
door de ondertekenaars bepaald.

Banken:
Uitstaande bedrag discontokredieten en voorschotten

aan de bedrijven en particulieren
(In miljarden franken)

Disconto
Wissels I Rerdis-

Voor-
Totaa!Einde maand in por- conteerde schotten

tefeuille wissels(1)

1956 December ......... 14,4 13,0 22,3 49,7
1957 November ......... 15,1 l4,9 22,5 52,5

December ......... 15,6 15,9 22,8 54,3
1958 November ......... 18,1 9,8 21,1 49,0

December ......... 18,4 9,6 22,1 50,1
1959 Januari ............ 16,9 10,4 22,2 49,5

Februari ............ 16,0 10,5 22,6 49,1
Maart ............... 18,0 8,5 23,0 49,5
April ............... 18,1 8,6 23,3 50,0
Mei .................. 17,4 9,7 23,2 50,3
Juni ............... 17,5 9,3 23,7 50,5
Juli ............... 17,1 9,5 23,6 50,2
Augustus - 17,4 9,0 23,6 50,0.........
September ......... 17,4 8,8 24,0 50,2
Oktober ............ 19,3 8,4 23,3 51,0
November ......... 18,3 8,7 23,6 50,6

..
(1) Incl. de bankaccepten ondergebracht bf de banken.

fr. 23,6 miljard in november 1959.
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Het totale werke-
lijk aangewende bedrag
der door de banken
toegestane discontokre-
dieten liep van fr. 27,9
miljard III november
1958 terug tot fr. 27
miljard één jaar later;
de wisselportefeuille
steeg met fr. 0,2 mil-
jard en de herdiscon-
teerde wissels daalden
met fr. 1,1 miljard. De
voorschotten die met
fr. 2,5 miljard ver-
meerderden, bereikten



De uitstaande geviseerde bank- en handelsaccepten metbetrekking
tot de uitvoer vermeerderden van fr. 3,9 miljard in november 1958
tot fr. 4,1 miljard één jaar later.

Het uitstaande bedrag geviseerde accepten betreffende de invoer
groeide tussen november 1958 en november 1959 met fr. 0,6 mil-
jard aan. In dezelfdeperiode verminderden de uitstaande deviezen-
accepten met fr. 0,3 miljard ten gevolge van de stijging der rente-
voeten in de Verenigde Staten.

Uitstaande bedrag accepten in Belgische franken (1)
(In miljarden franken)

Geviseerde accepten.

Einde maand uit ~oofde van I uit hoofde van uitvoer Niet-geviseerde Tot aa lbankaccepten
invoer bankaccepten 1 handelsaccepten

1956 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 November ............ 3,6 3,3 0,6 2,7 10,2

December ............... 4,1 3,3 0,5 2,9 10,8
1959 Januari ............... 4,1 3,2 0,5 2,7 10,5

Februari ............... 3,9 3,1 0,5 2,7 10,2
Maart .................. 3,6 3,2 0,5 2,6 9,9
April ..................... 3,2 3,2 0,5 2,6 9,5
Mei ..................... 3,3 3,4 0,5 2,3 9,5
Juni ..................... 3,6 3,7 0,5 2,1 9,9
Juli ..................... 3,7 3,6 0,4 2,3 10,0
Augustus ............... 3,8 3,5 0,4 2,3 10,0
September ............ 3,9 3,7 0,4 2,5 10,5
Oktober ............... 4,2 3,7 0,3 2,6 10,8
November ............ 4,2 3,8 0,3 2,9 11,2

(1) Excl. de niet-geviseerde handelsaccepten waarvan het UItstaande bedrag met IS gekend.

De portefeuille handelspapier van het Herdiscontering- en Waar-
borginstituut steeg van fr. 4,1 miljard in december 1958 tot fr. 5,5 mil-
jard twaalf maanden later. In 1959 vormde de opneming van
zeer kort geld voor het Herdiscontering- en Waarborginstituut het
bijzonderste middel om zijn portefeuille te financieren. Nochtans
moest het Instituut in een veel hogere mate dan het voorafgaande
jaar een beroep doen op het herdisconto van de Bank, zodat zijn uit-
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Portefeuille van
het Berdlsconterlng-
en Waarborg-
Instituut



Portefeuille
en voorschotten
van de Bank

Wegens de belangrijke middelen waarover de banken beschikten
en de betrekkelijk zwakke kredietvraag vanwege de bedrijven en parti-
culieren, bleef de portefeuille handelspapier van de Bank gedurende

het grootste gedeelte
van het jaar 1959 op
een zeer laag peil ;op
31 december steeg hij
tot fr. 7,6 miljard.

Herdiscontering· en Waarborginstituut
(In miljarden franken)

I
I Financiering

Einde maand I Handels· I Ontleningen I Herdis-
portefeuille op zeer korte termijn conto

in buiten bij de
I verrekening I verrekening I N.B.B.

1956 December 6,0 1,9 - 3,8
1957 December 5,7 0,9 - 4,3
1958 December 4,1 1,5 0,9 1,4
1959 Januari ... 4,0 1,8 0,9 1,0

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

Nationale Bank van België :
Handelsportefeuille en voorschotten op onderpand

(In miljarden franken)

Handels- IVoorschotten IEinde maand papier op onder- Totaal
pand

[

1956 December ............... 11,4 0,5 I 11,9
1957 December ............... 14,4 2,7

I
17,1

1958 December ............... 4,1 0,5
I

4,6
1959 Januari ............... 3,4 0,8 4,2

Februari ............... 5,0 1,2 6,2
Maart .................. 4,0 0,9 4,9
April ..................... 3,1 0,9 4,0
Mei ..................... 3,7 0,8 4,5
Juni ..................... 4,0 1,6 5,6
Juli ..................... 3,8 1,2 5,0
Augustus ............... 3,3 1,6 4,9
September ............ 4,9 1,2 6,1
Oktober ............... 3,7 1,6 5,3
November ............ 3,1 0,9 4,0
December ............... 7,6 0,1 7,7
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staande herdisconto
steeg van een daggemi d-
delde van fr. 0,2 mil-
jard in 1958 tot een
daggemiddelde van fr.
0,6 miljard in 1959.
Ten gevolge van de
WIJZIgmgen van de
officiële discontovoet
op 8 januari en 24 de-
cember, heeft het Insti-
tuut zijn tarieven voor
de in- en uitvoeraccep-
ten aangepast.

De voorschotten
op onderpand van de
Bank, die op het einde
van 1958 fr. 0,5 mil-
jard bereikten, namen
in 1959 toe; op het
einde van het jaar
echter beliepen zij nog
slechts fr. 0,1 miljard .



Op 8 januari 1959 verlaagde de Bank haar rentetarieven voor dis-
conto en voorschotten met 0,25 pct.; uitzondering maakte de
rentevoet voor de voorschotten op certificaten van het Rentenfonds
en van de Schatkist op ten hoogste één jaar, die gelijk bleef aan de
rentevoet van deze certificaten vermeerderd met 5/16 pct. Op
24 december werden de discontotarieven voor geaccepteerde wissels,
warranten en geviseerde bankaccepten met 0,75 pct., de disconto-
tarieven voor niet-geaccepteerde wissels met 0,50 pct. en de rente-
voeten voor voorschotten op overheidspapier op méér dan één jaar met
0,25 pct. verhoogd.

** *

Het nominale bedrag der op de binnenlandse markt uitgegeven
overheidsleningen, dat in 1958 fr. 26,6 miljard bereikte, beliep
fr. 30,3 miljard in 1959. De bruto-uitgiften van de Staat stegen van het
ene jaar tot het andere van fr. 18,2 tot fr. 20,5 miljard; belangwekkend
is daarbij de vaststelling dat tegelijkertijd de terugbetalingen en aflos-
singen van ter beurze genoteerde effecten van de directe en indirecte
binnenlandse staatsschuld van fr. 10,3 miljard terugliepen tot
fr. 7,6 miljard. Het Wegenfonds plaatste voor fr. 2,5 miljard leningen,
de Stad Antwerpen voor fr. 0,7 miljard, de Stad Luik voor fr. 0,4 mil-
jard, de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen voor
fr. 2,7 miljard, de Regie van Telegraaf en Telefoon voor fr. 1,5 miljard
en de Nationale Maatschappij voor Krediet aande Nijverheid voor
fr. 2 miljard.

De netto-emissies van aandelen en obligaties van de Belgische en
Kongolese industriële en handelsmaatschappijen bedroegen fr. 3,5 mil-
jard over de gezamenlijke eerste acht maanden van 1959 tegen
fr. 2,5 miljard in dezelfde periode van 1958.

Het uitstaande bedrag der door de banken uitgegeven obligaties
en kasbons vermeerderde met fr. 0,3 miljard over de eerste elf maan-
den van 1959; tijdens dezelfde maanden van 1958 had de toeneming
fr. 1,6 miljard bedragen.
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Rentestand

Het bedrag der hypotheekinschrijvingen, berekend op basis
van de geheven rechten, bereikte voor de eerste elf maanden van
1959 fr. 23,1 miljard, wat een vermeerdering betekent van fr. 3,9 mil-
jard in vergelijking met de overeenkomstige periode van 1958.

De daling van de rentestand die zich tijdens het voorafgaande jaar
had voorgedaan, hield bij het begin van 1959 verder aan. Nadien teken-
de zich een zekere opwaartse tendens af. Omstreeks het einde van het
jaar kwam zij scherper tot uiting onder invloed van de renteverhogin-
gen die in het buitenland waren doorgevoerd.

De wijzigingen die de Bank aan haar disconto- en voorschotten-
tarieven aanbracht, werden reeds beschreven. Op het einde van het
jaar bedroeg de discontovoet voor de in een bank gedomicilieerde,

geaccepteerde wissels 4 pct.
en lag aldus op het peil van
de discontovoet in het Ver-
enigd-Koninkrijk, de Verenig-
de Staten, Frankrijk en West-
Duitsland, terwijl hij de
Nederlandse discontovoet met
0,50 pct. overtrof.

fonds lag, sedert hun creatie,
0,75 pct. beneden de disconto-
voet van de Bank voor de in
een bank gedomicilieerde,
geaccepteerde wissels; sedert
1 januari 1960 en zolang de

discontovoet van de Bank op 4 pct. zal vastgesteld blijven, worden de

Officiële discontovoeten

5r----------1--

2~=19~56-~=19=57~~=195=8~-1=95=9~2
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De rentevoet van de
schatkistcertificaten op Vier
maanden van de tranche B
van de speciale lening en van
de certificaten van het Renten-



certificaten van de tranche B en die van het Rentenfonds uitgegeven
of bij hun vervaldag vernieuwd tegen 3,75 pct. Daardoor werd een
opwaartse aanpassing mogelijk van de rentevoeten die op de bank-
deposito's op termijn in Belgische franken worden vergoed.

De rentestand van het
daggeld daalde van 1,10 pet.
in december 1958 tot 1 pct.
in januari; afgezien van de
lichte tijdelijke stijging III

februari, bleef hij op dat
peil tot bij de hervorming
van de markt van het geld op
zeer korte termijn op 17 no-
vember. Sedert die hervor-
ming bestaat er nog slechts
één markt, terwijl er vroe-
ger een markt in verreke-
ning naast een markt buiten
verrekening bestond; ander-
zijds wordt er, naast de ver-
richtingen die onder de leden
vrij in de loop van de dag
worden afgehandeld, bij het
afsluiten van de verrekening
een zitting voor de markt van
het geld op zeer korte termijn
gehouden; de nieuwe markt
wordt eveneens gekenmerkt
door het feit dat de geldopne-
mingen door zakelijke zeker-
heden worden gewaarborgd;
deze bepaling heeft het de
Bankcommissie mogelijk ge-
maakt een afwijking toe te

Disconto-, rente- en rendementspercentages

Gemiddeld rendement Ide;-:-t:~~s~~~~ ·-1----
5 tot 20 jaar

5

(I).
I
I
Ir-~i---4--~--~--11 I2

Dlagg~I~,:~!..e __ J \ 4 :_______~ j_j----J "\.__!
----+---t--- tn J 1

o 0
195i1953 1955 1959

(1) V.n.f 17 november 1959, rentevoet van de zitting bij het
afsluiten van de verrekening van de laatste dag van de maand.

Rente- en rendementspercentages

1955 1957 19591953
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staan van het reglement op de bankcoëfficiënten ten einde de tussen-
komst van de banken op de markt te vergemakkelijken; krachtens deze
afwijking, worden met de daggeldleningen aan openbare kredietinstel-
lingen, de voorschotten van dezelfde aard gelijkgesteld die aan de ande-
re geldopnemende instellingen worden toegestaan. Na die verschillende
wijzigingen, schommelden de rentevoeten volgens de stand van vraag
en aanbod, doch bleven voortdurend boven het peil der voorafgaande
maanden; de daggeldrente vastgesteld in de zitting bij het afsluiten
van de verrekening, die natuurlijk niet noodzakelijk overeenstemt met
de rentevoeten vastgesteld in de loop van de dag, bereikte op 27 novem-
ber een hoogtepunt van 2,90 pct.; zij daalde tot 1,60 pct. op 16 decem-
ber en steeg nadien terug tot 2,85 pct. op 31 december.

De rentevoet der schatkistcertificaten op zeer korte termijn op
Vier maanden, die in december 1958 2,50 pct. bedroeg, daalde tot

Disconto-, rente- en rendementspercentages

Discontq,- Rentevoeten gekoppeld Rentevoeten veranderend in functie van vraag
voet : aan de discontovoet (1) en aanbod

geaccep- Schatkiat-
teerde. Schutldat- Bank- Sebntkiat- certificnten Stenbs-

Einde maand
bij een bank certificaten deposito's certi ficaten uitgegeven leningen

gedomi- op op termijn Daggeld op bij aan- ven 5 tot 20
in Belgische zeer korte besteding

cilieerde 4 maanden franken termijn (12 jaar
wissels (2) (3 maanden) (4 meenden) muunden ) (4)

(3)

1956 December ......... 3,50 1,3125 1,40 1,70 - - 5,54
1957 December ......... 4,50 3,75 2,70 2,25 4,25 5,3875 6,47
1958 December ......... 3,50 2,75 1,75 l,ID 2,50 3,86 4,85
1959 Januari ............ 3,25 2,50 1,60 l,DO 2,25 3,714 4,90

Februari ............ 3,25 2,50 1,60 1,05 2,25 3,700 4,87
Maart ............... 3,25 2,50 1,60 l,DO 2,25 3,696 4,88
April ............... 3,25 2,50 1,60 l,DO 2,25 3,700 4,95
Mei .................. 3,25 2,50 1,60 l,DO 2,25 3,701 4,97
Juni ............... 3,25 2,50 1,60 l,DO 2,25 3,741 5,04
Juli ............... 3,25 2,50 1,60 l,DO 2,25 3,750 5,04
Augustus ......... 3,25 2,50 1,60 l,DO 2,25 3,850 5,04
September ......... 3,25 2,50 1,60 l,DO 2,25 3,861 5,18
Oktober ............ 3,25 2,50 1,60 l,DO 2,25 3,900 5,06
November ......... 3,25 2,50 1,60 2,85 ~ 2,50 4,067 5,11
December ......... 4,00 3,25 1,60 2,85 ~ 3,50 4,354 5,19

.
(1) Sedert de hervorming van de geldmarkt In november 1957. De verhouding tussen deze rentevoeten en de discontovoet

werd in januari 1960 gewijzigd.
(2) Certificaten die de bunken in de gedeeltelijke dekking van hun opeisbaar passief op ten hoogste één maand mogen

opnemen. Het uitstaande bedrag van die certificaten uitgegeven op 4 maanden was tot de hervorming van de geldmarkt in
november 1957 weinig belangr-ijk. Sedertdien bedraagt het fr. 8,9 mîliurd. Bovendien geeft het Rentenfonds, sedert hetzelfde
tijdstip, een veranderlijk bedrag certdficaten tegen dezelfde voor waarden uit.

(3) Aanbesteding van de volgende maand.
(4) Begin van de volgende rnaend.
(5) Rentevoet van de zitting bij het afsluiten ven de verrekening.
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2,25 pct. in januari en bleef op dit peil tot in oktober; nadien steeg hij
opnieuw geleidelijk tot 3,50 pct.

De gemiddelde rentevoet der schatkistcertificaten op twaalf maan-
den, die 3,86 pct. bedroeg bij de toewijzing van januari, daalde gedu-
rende het eerste kwartaal en bereikte nog slechts 3,696 pct. bij de aan-
besteding van april. Nadien verhoogde hij elke maand om, ten slotte,
4,354 pct. te bereiken in januari 1960.

Het gemiddelde rendement van de staatsleningen met vijf tot
twintig jaar looptijd, dat 4,85 pct. bedroeg in januari 1959, steeg tot
4,90 pct. in februari; na een teruggang tot 4,87 pct. in maart, was het
gedurende de' rest van het jaar opwaarts gericht, om in januari 1960
5,19 pct. te bereiken. Het gemiddelde rendement bij de uitgifte kende
een gelijkgericht verloop; het steeg van 4,98 pct. voor de staats-
lening van januari tot 5,05 pct. voor die van juni en tot 5,14 pct. voor
de lening van september.

Op de contant- Contantmarkt der niet vast rentende effecten

markt der niet vast Bronnen: Nation.al Instituut voor de Statistiek - Beurscommissie te Brussel.

rentende effecten wer-
den in 1959 meer kapi-
talen omgezet dan in
1958.

Het algemene in-
dexcijfer der noterin-
gen steeg van een ge-
middelde van 135 in
1958 tot een gemiddel-
de van 137 in 1959. In
de loop van het jaar
onderging het uiteen-
lopende schommelin-

Indexcijfer Kapitaalomzetten
der noteringen per maand

Periode (in miljarden(Basis 1953 = 100) franken)(1)
(2)

1957 ........................ 155 1,1
1958 ........................ 135 0,7
1959 ........................ 137 1,1
1959 Januari ............ 136 1,5

Februari ............ 135 1,1
Maart ............... 132 0,9
April ............... 137 1,2
Mei .................. 142 1,2
Juni ............... 140 1,2
Juli ............... 140 1,1
Augustus ......... 143 1,0
September ......... 136 0,9
Oktober ............ 137 1,1
November ......... 135 1,1
December ......... 133 1,0

(1) Beurzen te Brussel en te Antwerpen. Voor 1957, gemiddelde van de
Ie en de 15e van iedere maand; voor 1958 en 1959, gemiddelde van de 10e en
de 25e van elke maand.

(2) Beurs te Brussel.
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gen; de belangrijkste waren dalingen in maart en in september en
stijgingen in april en in mei. De koersen van sommige effecten
kenden nochtans een meer gelijkmatig verloop : die van de Kongolese
maatschappijen en die van de steenkolenmijnen daalden in 1959
nagenoeg voortdurend; die van de textielnijverheid en die van de glas-
en spiegelglasfabrieken stegen daarentegen, tijdens dezelfde periode,
haast onafgebroken.
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ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID EN PRIJZEN

In de loop van het jaar 1959 nam de industriële bedrijvigheid in
België voortdurend toe : vanaf de maand april steeg het algemene
indexcijfer van de industriële
produktie boven het overeen-
komstige peil van vorig jaar;
in de maand oktober bedroeg
de vooruitgang 6 pct. in ver-
gelijking met' dezelfde maand
ID 1958.

De herneming van de acti-
viteit blijkt sneller en krach-
tiger zo de steenkoolnijver-
heid , die een zeer scherpe
structurele crisis doormaakt,
buiten beschouwing wordt ge-
laten. In vergelijking met
het basisjaar 1953 daalde
het produktie-indexcijfer in de
fabrieksnijverheid van 135,
het conjuncturele topcijfer dat
in het tweede kwartaal van
1957 werd bereikt, tot een
minimum van 120 gedurende
hetzelfde kwartaal van 1958,
om vervolgens tot 135 in sep-
tember-oktober n. te stijgen.

Indexcijfers van de industriële produktie
(Basi, 1953 = 100)

170

1959

Bronnen : België' : Instituut voor Economisch en Sociaal Onder-
zoek.

Duitsland : Statistisches Bundesemt.
VcTcnigde Staten : Board of Governors of the Federal

Reserve System.
Fra.n7"ijk : Institut National de la Statistique et des

Etudes Economiques.
Nedr,rland : Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verenigd-Koninkrijk : Board of Trade.

De Belgische fabrieksnij-
verheid vond steun in de gunstige ontwikkeling van de industriële pro-
duktie in het buitenland, zowel in Noord-Amerika als in West-Europa.
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SteenkolenmiJnen De ernstige moeilijkheden waarmee de steenkoolnijverheid te
kampen heeft, duren onverminderd voort. De snel groeiende aan-
wending van nieuwe energiebronnen in West-Europa verstoorde
het evenwicht tussen vraag en aanbod van steenkolen. Dit gaf in de
Europese Economische Gemeenschap aanleiding tot een zeer scherpe
concurrentie, een nieuwe aanwas van de voorraden en de sluiting van
bedrijfszetels.

De herleving van de industriële bedrijvigheid ging slechts met
een zwakke verhoging van het zichtbare steenkoolverbruik gepaard :
voor de eerste tien maanden van het jaar bedroeg dit laatste 22,9 mil-
joen ton in 1958 en 23,5 miljoen ton in 1959. De cokesfabrieken, de

elektrische centrales, de cement-
fabrieken en de glas- en spiegel-
glasindustrie vermeerderden hun
aankopen; het verbruik van huis-
brand bleef onveranderd.

Steenkoolwinning

Bron : Algemene Directie van het Mijnwezen.

Rendement

Produktie
van onder-
en boven-

Muundgemiddelden (in duizenden grondse ar-
tonnen) beiders (kg)

per dag
aanwezigheid

1953 ........................ 2.505 766

1957 ........................ 2.424 838
1958 ........................ 2.255 841
1958 3e kwartaal ...... 2.046 835

4" » ...... 2.155 859
1959 le kwartaal ...... 1.901 867

2" » ...... 1.937 901
3e » ...... 1.727 900
4e » . (v) 2.015

Over het geheel nam de
afzet van de Belgische steenko-
len op de binnenlandse en bui-
tenlandse markten emgszms
toe, ondanks een verslechte-
ring van de handelsbalans. Over
de eerste elf maanden daalde de
steenkoolinvoer van 4,8 miljoen
ton in 1958 tot 4,5 miljoen in

1959, o.m. ten gevolge van de afremmingsmaatregelen van de
overheid. Gedurende dezelfde periode verminderden evenwel de
leveringen van Belgische steenkolen aan de buitenlandse markten,
incl. het Groothertogdom Luxemburg, van 2,6 miljoen ton in
1958 tot 2,1 miljoen in 1959. De teruggang betrof vooral de
verzendingen naar Frankrijk. Hij wordt verklaard door de weinig
concurrerende prijzen van bepaalde Belgische steenkolensoorten en
door de overvoerde kolenmarkt in Europa.

(v) voorlopige cijfers.
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De opdelving werd van 27,1 miljoen ton in 1958 teruggebracht
tot 22,8 miljoen in 1959. De steenkolenmijnen versnelden de sluiting
van de niet rendabele winplaatsen : de afneming van het produktiever-
mogen, die 1,5 miljoen ton in 1958 bedroeg, bereikte het jaar daarna
2,5 miljoen. Zij ging gepaard met een vermindering van het ingeschre-
ven arbeiderspersoneel van 138.600 eenheden in het begin van 1959
tot 120.100 eenheden op het einde van het jaar. Ondanks die maatrege-
len, kon een vermeerdering van de gedeeltelijke werkloosheid niet
vermeden worden, want het gemiddelde aantal gewerkte dagen liep
van het ene jaar tot het andere van 21,5 tot 18,2 per maand terug.
De voorraden op de mijnterreinen bereikten een maximum van 7,7 mil-
joen ton in juli; bij het einde van het jaar waren ze gedaald tot 7,5 mil-
joen ton tegen 6,9 miljoen einde 1958.

De afzetmoeilijkheden en de toenemende mededinging hebben
de steenkoolnijverheid ertoe aangezet herhaaldelijk haar verkoop-
prijzen te verlagen en wel in het begin van januari, omstreeks half-juni
en in december. In totaal bedroeg de daling sedert de aanvang van het
jaar gemiddeld 6 pct.

De omvang van de everproduktie in de steenkoolnijverheid wak-
kerde de inspanningen aan om de structuurgebreken in die indus-
trie te verhelpen. Saneringsplannen, door een groep deskundigen uit-
gewerkt en door de Nationale Haad voor de Steenkolenmijnen goedge-
keurd, worden geleidelijk toegepast. Zij voorzien de sluiting van niet
lonende kolenmijnen, alsook de eoncentratie en de rationalisatie van de
bedrijfszetels die in staat blijken om zich in de gemeenschappelijke
markt in te schakelen. Als gevolg van de uitvoering van de sanerings-
programma's en de reorganisatie van de Belgische steenkoolindustrie,
machtigde de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal, bij besluit van 31 juli 1959, de Belgische regering
toelagen te verlenen aan de steenkolenmijnen die na de rationalisatie
van hun onderneming rendabel zouden blijken. De financiële hulp is
echter aan twee beperkingen onderworpen : ze mag een bepaald
bedrag, dat voor 1959 op fr. 926 miljoen vastgesteld werd, niet te
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Ookes1abrleken

boven gaan en ze mag op ten hoogste 8 miljoen ton gewonnen steen-
kolen betrekking hebben.

Anderzijds, stortten de Hoge Autoriteit en de Regering tot het
einde van mei een toelage aan bepaalde steenkolenmijnen, ten
einde de financiële lasten voortspruitend uit de voorraadaangroei te
verlichten. De Hoge Autoriteit verleende verder haar financiële tussen-
komst in de kosten voor wederaanpassing van de mijnwerkers die
werkloos vielen wegens de sluiting van bepaalde mijnen in het
raam van de saneringsmaatregelen voor de steenkoolnijverheid. Boven-
dien verschafte zij, van einde mei tot begin januari 1960, de gedeel-
telijk werkloos gestelde mijnarbeiders een geldelijke steun ten belope
van 20 pct. van hun normaalloon. Op 15 december besliste de Bijzon-
dere Raad van Ministers dat die steun, vanaf 1 januari 1960, geleidelijk
zou moeten verminderd worden.

Op dezelfde datum gaf de Raad zijn toestemming aan de Hoge
Autoriteit om artikel 37 van het Verdrag toe te passen.

In uitvoering van dit artikel, werd bij koninklijke besluiten van
30 december 1959 de Minister van Economische Zaken gemachtigd om
de invoer van steenkolen te centraliseren, toezicht te houden zowel op
de invoer- als op de uitvoercontraden en de steenkolenmijnen
verbod op te leggen om over meer dan 20 pct. van hun voorraden
per 31 december te beschikken; anderzijds, kan de Minister aan de Hoge
Autoriteit een beperking van de produktie en van de prijzen voorstel-
len. Daartegenover ging België de verplichting aan om, in het raam
van de saneringsplannen, het produktievermogen te verlagen.

Dank zij het herstel in de ijzer- en staalnijverheid steeg de cokes-
produktie over de eerste tien maanden van 5,7 miljoen ton in 1958
tot 5,9 miljoen in 1959. De aangroei van de binnenlandse vraag
woog ruimschoots op tegen de daling van de uitvoer naar Frankrijk
en de Scandinavische landen, alwaar de Europese concurrenten elkaar
de markt betwisten.
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Daar de prIJzen van de Belgische steenkool werden verlaagd,
pasten de cokesfabrieken vanaf juli eveneens een vermindering toe met
4,5 pct. voor hoogovencokes.

Het toenemende stroomverbruik, vanaf het tweede kwartaal Elektriciteit

van 1959, weerspiegelt het conjunctuurherstel. Ten opzichte van
vorig jaar beloopt de aangroei ongeveer 2,5 pct.

Met de steun van de Beheers- en Controlecomités, zette de elektri-
citeitsnijverheid de eoncentratie van de voortbrenging in de meest
rendabele centrales en de rationalisatie van de verdelingsnetten voort.
Bovendien deed zij nieuwe investeringen in uitvoering van het
uitrustingsplan dat de bouw voorziet van produktie-eenheden, die alle
een vermogen van meer dan 100.000 kW zullen hebben.

De prijzen van de elektrische energie werden, sedert het begin
van het jaar, met 5 pct. voor het huishoudelijke verbruik en met
ca. 8 pct. voor het nijverheidsverbruik verminderd. De verbruikers van
hoogspanningsstroom genieten vanaf 1 januari 1960 van een nieuwe
prijsverlaging van 14 pct.

De expansie van de voortbrenging der petroleumraffinaderijen Minerale oliën

vertraagde merkbaar in 1959. De binnenlandse vraag verzwakte,
vooralonder de invloed van de prijsstijging der voornaamste petro-
leumprodukten, teweeggebracht door de verhoging van de accijnzen
m het begin van april.

De afzet van benzine vermeerderde weinig of niet, doch er moet
rekening gehouden worden met de grotere bijmenging van vloeibaar
gemaakt gas. De hogere belastingen schijnen de vervanging van grote
wagens door voertuigen met kleiner benzineverbruik te hebben
bespoedigd. Wat de gas-oil betreft, verminderden de huishoudelijke
behoeften in verband met het uitzonderlijk zachte weer. De verkoop
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van fuel-oil maakte, niettegenstaande het economische herstel, worrug

vooruitgang. Dit feit moet blijkbaar aan een rationalisatie van het ver-
bruik worden toegeschreven. Bovendien werd in de elektrische

Petroleumraffinaderijen
Bron : Mlnisterie van Financiën. Bestuur der Accijnzen.

Maandgemiddelden

Produktie
Verwerking

van Stookoliën
ruwe petroleum Lichte oliën

Fuel-oil Andere (1)

(in miljoenen liters) (in duizenden tonnen)

307,7 78,5 111,6 65,9

519,5 130,2 172,6 104,2
629,7 153,6 216,2 131,3
643,5 152,9 220,8 138,5
674,4 154,6 250,4 141,5
675,5 158,0 237,2 119,6
668,8 162,2 208,9 127,3
631,0 ]57,8 178,3 105,0
577,2 133,3 197,6 106,1
578,2 135,5 263,1 96,8

1953

1957
1958
1958 3e kwartaal .

40 •••. : ••••••••..•••.••

1959 Ie kwartaal .
2e ..................•••

3· » .
Oktober .
November .

(1) Van 1959 af, aantal in gewicht omgerekende liters naar rato von 1 I = 840 gr.

centrales de fuel-oil in belangrijke mate door steenkolen vervangen.
Het verbruik van petroleumgas, dat tot einde november van de accijns
was vrijgesteld, kende integendeel, zowel in de industrie als in het
vervoer, een snelle opgang.

Over het geheel nam de uitvoer nog toe, daar de grotere verkoop
van gas-oil ruimschoots de vermindering der leveringen van de andere
petroleumprodukten goedmaakte. De Belgische raffinaderijen verhoog-
den hun verkoop in de Bondsrepubliek, doch elders daalde de uitvoer
meestal. De overproduktie van petroleum in de wereld veroorzaakt een
scherpe mededinging die nog werd aangewakkerd door het verschijnen
van Russische en Roemeense minerale oliën op de Westeuropese
markten tegen zeer concurrerende prijzen. Hieruit ontstonden nieuwe
neerwaartse bewegingen van de wereldnoteringen, die de prijzen voor
fuel- en gas-oil op de Belgische markt deden dalen, nadat zich eerst
een stijging had voorgedaan als gevolg van de verhoging der accijnzen.
De nieuwe belastingheffing van einde november heeft echter de prijs-
tendens doen omslaan.
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De toestand op de staalmarkt werd gunstig beïnvloed door de
conjunctuuropgang in Europa en door de staking die gedurende
meer dan drie maanden de ijzer- en staalnijverheid van de Verenigde
Staten heeft verlamd. De toeneming van de bestellingen, die vanaf het

•
laatste trimester van 1958 werd waargenomen, zette zich in 1959
voort. De bedrijvigheid ging dan
ook snelopwaarts : voorhet jaar
in zijn geheel bedroeg de bruto-
staalproduktie 6,4 miljoen ton
of 7 pct. meer dan in 1958, wat
een nieuw maximum betekent.

Produktie van ruwstaal en afgewerkt staal
(In duizenden tonnen)

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Maandgemiddelden

I
Huwstaal

I
Afgewerkt

staal

1953 ........................ 369 280

1957 ........................ 523 371
1958 ........................ 501 350
19583e kwartaal ...... 491 331

4e » ...... 500 363
1959 Ie kwartaal ...... 492 362

2e » ...... 531 391
3e » ...... 533 369
Oktober ............ 619 442

De betere stemming op de
ijzer- en staalmarkt ging gepaard
met een stijging der noteringen.
Tussen januari en november
1959 zouden de prijzen voor
handelsstaal dat buiten de Euro-
pese Gemeenschap voor Kolen en Staal werd verkocht, van ongeveer
fr. 4.200 tot fr. 5.500 per ton verhoogd zijn, d.i. een toeneming met
ca. 30 pct. Nog grotere stijgingen zouden zich hebben voorgedaan
bij de produlden die bijzonder
door de verbruikers werden
gezocht zoals sommige soorten
platen en betonijzer. De zgn.
Brusselse Overeenkomst, die een
tijdlang van de vaststelling van
minimumprijzen had afgezien,
heeft herhaaldelijk haar leden
richtprijzen voor de uitvoer
overzee medegedeeld. Prijsstij-
gingen deden zich eveneens voor
bij de afzet binnen de Gemeen-
schap: de gemiddelde tariefprijs voor handelsstaal steeg van fr. 5.170
per ton bij het begin van het jaar tot fr. 5.360 per einde december.

Uitvoer van ijzer- en staalprodukten

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

Maandgemiddelden In duizenden In miljoenen
tonnen franken

1953 ........................ 344 1.903

1957 ........................ 472 3.142
1958 ........................ 478 2.785
1958 3e kwartaal ...... 479 2.650

4e » ...... 487 2.709
1959 le kwartaal ...... 472 2.516

2e » ...... 524 2.777
3e » ...... 504 2.728
Oktober ............ 541 3.060
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Metaalverwerkende
nijverheid

De prijzen voor de belangrijkste grondstoffen van de ijzer- en
staalnijverheid - fijne cokeskolen en ertsen - gingen verder neer-
waarts. De schrootprijs steeg daarentegen met ca. 40 pct.

De in de eerste lien maanden uitgevoerde hoeveelheid ruwijzer,
gietijzer en staal nam van 1958 tot 1959 met 8,2 pct. toe, doch haar
waarde daalde met 0,7 pct., want de verhoging der noteringen beïn-
vloedt eerst met zekere vertraging de uitvoercijfers.

Voor de eerste tien maanden steeg de uitvoer naar de landen
van de gemeenschappelijke markt naar hoeveelheid met 13,8 pct. van
het ene jaar op het andere. Dit percentage is het gevolg van een ver-
meerdering met respectievelijk 48,7 pct., 40,7 pct. en 29 pct. van de
afzet in West-Duitsland, Nederland en Italië, en van een vermindering
met 35,1 pct. naar Frankrijk. De leveringen aan de Verenigde Staten
verdubbelden nagenoeg. Het aandeel van West-Duitsland in de
uitvoer beliep 17,1 pct. en dat van de Verenigde Staten, 18,9 pct. Met
betrekking tot de overzeese markten, valt nog de inkrimping van de
afzetgebieden in Kongo, Argentinië en India aan te stippen.

De herneming deed zich in de metaalverwerkende bedrijven
later voor dan in de meeste andere nijverheidstakken. Voor de eerste
tien maanden van het jaar bedroeg het produktie-indexcijfer, berekend
op het basisjaar 1953, gemiddeld )30 tegen 127 in de overeenstem-
mende periode van 1958. Onder invloed van de conjunctuurteruggang,
slonk de werkgelegenheid van een maximum van 208.000 eenheden in
september 1957 tot een minimum van 172.500 eenheden in februari
1959. Sindsdien begon de arbeidersbezetting opnieuw te stijgen; in
oktober bereikte zij 179.000 eenheden.

Men krijgt een gunstiger beeld van de toestand aan de hand van
de ontwikkeling der binnengekomen bestellingen; deze laatste stegen
sedert einde 1958; voor de eerste tien maanden van 1959 overschrij-
den ze met 18 pct. het overeenkomstige peil van vorig jaar. Ze namen
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sterk toe in de draadtrekkerijen, de plaatbewerking, de automobielbe-
drijven en de elektrische constructies. Sedert het begin van het jaar
werd de achterstand van de bestellingen
op de verzendingen nagenoeg volledig
ingehaald. De bestellingen uit het buiten-
land stegen meer dan die uit het bin-
nenland, hoewel belangrijke orders
door de Nationale Maatschappij van Bel-
gische Spoorwegen en het Ministerie van
Landsverdediging werden overgemaakt;
de voortdurende crisistoestand III de
steenkoolnijverheid had een ongunstige
weerslag op de bestellingen van uitrus-
tingsgoederen voor de steenkolenmijnen.

MetaaIverwerkende nijverheid
Produktie

Bron : Instituut voor Economisch en Sociaal
Onderzoek.

Indexcijfers
Periode (basis 1953

= 100)

1953 .................. 100,0

1957 .................. 134,6
1958 .................. 126,6
1958 3e kwartaal ... 117,7

4e » 127,0
1959 Ie kwartaal ... 126,3

2e » 135,1
s- » 125,6
Oktober ...... 140,3

De produktie breidde zich uit in de sectoren van de eenvoudige
verwerking en in de automobiel- en rijwielindustrie ; zij hield zich op
een hoog peil bij de voortbrengers van elektrisch materieel. Daaren-
tegen stagneert de bedrijvigheid nog steeds in de sectoren vervoer-
materieel, industriële
machines en appara-
ten en scheepsherstel-
ling . Een staking heeft
overigens laatstge-
noemde bedrijfstak ge-
durende meer dan drie
maanden in de loop van
de zomer stilgelegd.

Voor de eerste tien
maanden daalde de
totale afzet met 2 pct.

Produkten van de metaalverwerkende nijverheid
(In miljoenen franken)

Bronnen : Nationaal Instituut voor de Statistiek - Fabrimétel ,

Verzendingen

Maandgemiddelden
Opgenomen

Buiten-

I
Binnen-

bestellingen lendse lendee
markten markt

1953 ........................... 4.195 1.639 3.048

1957 ........................... 6.134 2.366 4.267
1958 ........................... 5.425 2.366 4.256
1958 3e kwartaal ............ 5.042 2.255 3.927

4e » ............ 5.499 2.456 4.348
1959 Ie kwartaal ............ 6.275 2.252 4.078

2e » ...... (v) 6.696 2.601 4.196
3e » ...... (v) 5.780 2.343 3.831
Oktober ......... (v) 7.361 2.514 4.442

(v) Voorlopige cijfers.

t.o.v. dezelfde periode
van 1958. De uitvoerwaarde vergrootte echter van 1958 tot 1959 met
2,9 pct. De verkoop in de landen van de gemeenschappelijke
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Nijverheid der
non-ferro metalen

markt nam enigszins toe, wijl de stijging van de leveringen aan
Nederland en Italië ruim opwoog tegen de vermindering van de afzet in
Frankrijk en West-Duitsland. De verschepingen naar het Verenigd-
Koninkrijk werden meer dan verdubbeld, terwijl die naar de Verenigde
Staten met de helft vermeerderden. De uitvoer naar Kongo kromp
daarentegen sterk in.

Een concentratiebeweging zet zich in verscheidene sectoren
van die industrie voort, ten einde de bedrijven aan de meuwe
concurrentievoorwaarden in de gemeenschappelijke markt aan te
passen.

De produktie in de industrie der non-ferro metalen hernam
sedert het einde van 1958. Over de eerste elf maanden van het jaar
vermeerderde zij voor de ruwe metalen met 6,9 pct. en voor de half-
afgewerkte produkten met 3,2 pct. t.o.v. de overeenstemmende
periode van vorig jaar. De stijging betrof ruwkoper en zink.
Daarentegen werden de loodgieterijen gehinderd door de schaarste aan

loodertsen, terwijl de tin-
gieterijen hun activiteit
aanzienlijk moesten ver-
tragen wegens de vermin-
dering van de tinsteen-
voorziening ten gevolge
van de beperkingen waar-
toe de Internationale Tin-
raad besloot.

Produktie van non-ferro metalen
(In duizenden tonnen)

Bron : Union des Industries de l'létaux non ferreux.

I Ruwe produkten .1 Half·
Maandgemiddelden Iab ri-

I Koper I Zink I Lood I 'rill I kat en

1953 .................. 12,5 16,1 6,4 0,82 12,8

1957 .................. 12,7 19,6 8,3 0,79 16,2
1958 .................. 12,9 17,9 8,0 0,76 16,6
1958 3e kwartaal ... 13,3 16,3 7,1 0,70 15,2

4e » ... 13,9 17,6 9,4 0,52 17,8
1959 Ie kwartaal ... 14,9 18,3 7,7 0,61 15,8

2" » ... 14,3 19,0 8,3 0,52 17,0
3e » ... 17,1 17,6 6,6 0,53 16,2
Oktober ... (1) 16,9 18,6 6,4 0,57 19,6
November (1) 16,3 19,2 7,0 0,50 18,5

(1) Beweeglijk kwartaalgemiddelde voor de ruwe metalen.

Naast haar traditio-
nele produkten, breidt de
Belgische industrie haar
navorsingen en bedrijvig-

heid uit op het gebied van de zeldzame metalen als uranium, germa-
nium, selenium, tantalium en niobium.

- 64-



Daar de non-ferro metaalnijverheid vooral op maakloonwerk
berust, ondervindt zij niet de volle weerslag van de schommelingen der
wereldnoteringen. Deze laatste gingen trouwens opnieuween betere
tendens vertonen, dank zij de toeneming van de vraag, de stakingsbe-
wegingen en de vrijwillige produktiebeperkingen.

De notering van elektrolytisch koper te Londen steeg van
£ 221 per long ton op 2 januari 1959 tot £ 254 bij het einde van het
jaar. Te Brussel volgde de koperprijs een gelijklopende ontwikkeling :
hij vermeerderde van fr. 31 per kg begin januari tot fr. 35 einde
december. De stakingen die de mijnen in de Verenigde Staten en Chili
stillegden, deden het aanbod van metaal verminderen.

De overproduktie van zink verdween geleidelijk, mede dank
zij produktiebeperkingen waartoe de producenten van dit metaal beslo-
ten. De zinknotering steeg op de Londense beurs van £ 73 per long ton
bij het begin van het jaar tot £ 90 bij het einde van december. Wat het
lood betreft, was de marktontwikkeling heel wat minder gunstig en de
prijzen bleven ongewijzigd.

De verbetering in de statistische positie van de tinmarkt bracht de
Internationale Tinraad ertoe de uitvoerquota's der landen-leden met
ingang van het tweede halfjaar te verhogen. In overeenstemming hier-
mee werden de tinprijzen, dank zij de herneming van de vraag, belang-
rijk vaster en wel van £ 745 per long ton bij het begin van januari
tot £ 786 bij het einde van december.

Voor de eerste tien maanden van het jaar steeg de uitvoer van
non-ferro metalen met 26,2 pct. naar waarde en met slechts 3,7 pct.
naar hoeveelheid t.o.v. de overeenkomstige periode van 1958. Die
ontwikkeling is in de eerste plaats toe te schrijven aan het koper en
aan de speciale metalen, alsook aan het aluminium en het zink. De uit-
voer vermeerderde met 54 pct. naar West-Duitsland, met 23 pct. naar
Nederland, met 28 pct. naar de Verenigde Staten en met 8 pct. naar
Frankrijk, de voornaamste cliënt. De Verenigde Staten kochten meer
speciale metalen aan.
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Bouwnijverheid De opgaande conjunctuur, de invloed van de overheidsmaatrege-
len tot aanwakkering van de economische herneming en de buiten-
gewoon gunstige weersomstandigheden III het afgelopen Jaar
bewerkten een voortdurende toeneming van de bedrijvigheid in de
bouwnijverheid.

In de private sector stegen het aantal bouwvergunningen en dat
van de begonnen gebouwen in de eerste tien maanden van het jaar
met respectievelijk 13 pct. en Il pct. in vergelijking met dezelfde perio-
de van 1958, terwijl het aantal De Taeye-premies een sinds 1950 nooit
geëvenaard peil bereikte. Het stelsel van de vrije keuze van de financie-
ringsinstelling voor de bouw van gezinswoningen, dat sedert het begin
van het jaar van kracht is, werd bij koninklijk besluit van 28 septem-
ber 1959 voor een onbepaalde duur verlengd.

Wat de openbare werken betreft, overtroffen de bedragen van de
nieuwe aanbestedingen en van de betalingen aan de ondernemingen

op 1 december met res-
pectievelijk 43 pct. en
38 pct. de overeenstem-
mende cijfers van vorig
Jaar.

Produktie van bouwmaterialen

Bron : Nutionaal Instituut voor de Statistiek.

Gewone Cement Vlakglas
Maandgemiddelden baksteen {in duizenden (indexcijfers :

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

1953 ........................ 172 386 100,0

1957 ........................ 187 392 130,2
1958 ........................ 171 338 148,1
1958 3e kwartaal ...... 222 367 140,5

4e » ...... 178 331 170,0
1959 Ie kwartaal ...... 94 249 188,0

2° » ...... 176 420 179,2
3e » ...... 207 428 179,6
Oktober ............ (v)208 426 (v)207,4
November ......... 388

..

De herneming in
die sector wakkerde de
bedrijvigheid aan bij de
producenten van bouw-
materialen.

In de steenbakke-
rijen deed de grotere

afzet op de binnenlandse markt de voorraden aanzienlijk inkrim-
pen, waardoor deze laatste tot een normaal peil werden teruggebracht.
De prijzen werden in de laatste maanden enigszins vaster.

(v) Vcorlop ige cijfers.

De levendige binnenlandse en buitenlandse vraag deed de pro-
duktie der cementfabrieken met ca. 9 pct. t.o.v. vorig jaar stijgen. Deze
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laatste ligt aldus bij de topcijfers welke in de jongste periode van hoog-
conjunctuur werden aangetekend. Voor de eerste tien maanden van het
jaar nam de uitgevoerde hoeveelheid met 14,7 pct. toe, inzonderheid
dank zij de gestegen afzet in Nederland en in de Verenigde Staten.

De fabrieken van cementagglomeraten kenden een bevredigende
ontwikkeling van hun afzet.

In de glas- en spiegelglasindustrie bleef een zeer drukke bedrij-
vigheid heersen; ze werd begunstigd door de herleving in de bouwnij-
verheid en in de automobielindustrie in Europa en in Noord-Amerika.
De leveringen aan de Verenigde Staten verdubbelden bijna; die aan
Canada en Nederland namen eveneens uitbreiding.

Over het geheel steeg de produktie in de steengroeven onder
invloed van de herleving in de bouwnijverheid. Zij richt zich meer
en meer op produkten die beter dan de klassieke aan de vraag zijn aan-
gepast.

In de meeste takken van de ceramische nijverheid bleef de bedrij-
vigheid daarentegen tamelijk beperkt.

De produktie in de chemische bedrijven, die sinds het midden Chemische bedrijven

van 1957 op een zeer hoog peil bleef, begon opnieuw te stijgen vanaf
het einde van 1958. Voor de eerste tien maanden van 1959 bedroeg
zij 7 pct. meer dan in de overeenstemmende periode van 1958.
De verkoopprijzen gaven echter een daling te zien, die voor sommige
produkten aanzienlijk was.

Dit gold inzonderheid voor de stikstofmeststoffen, waarvan de
binnenlandse prijs verlaagd werd ten gevolge van een regeringstus-
senkomst ten voordele van de landbouw. Voor de eerste tien maan-
den steeg de meststoffenproduktie met 9 pct. in vergelijking met vorig
jaar. De uitvoer gaat hoofdzakelijk naar het Verre-Oosten. Reeds sedert
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Textielbedrijven

enkele jaren werden nieuwe afzetgebieden gevonden en wel III

Joegoslavië, Zuid-Korea en Porto-Rico.

De Belgische chemische bedrijven blijven nog hoofdzakelijk inge-
steld op de produktie van meststoffen. Andere activiteiten nemen echter

uitbreiding. Onder deze laatste
Produktie van synthetische ammoniak

en van derivaten
(In duizenden tonnen stikstof)

Bron : Nationnul Instituut voor de Statistiek.

Primaire I Stikstol
Maandgerniddelden stikstof voor

meststoffen

1953 ........................ 15,2 13,8

1957 ........................ 19,5 1'7,2
1958 ........................ 22,9 20,6
1958 3e kwartaal ...... 23,2 20,2

4" » ...... 24,2 22,1
1959 le kwartaal ...... 25,2 22,9

2" » ...... 26,1 23,8
s- » ...... 23,4 20,4
Oktober .... ....... 26,4 23,0

verdient vermelding de produk-
tie van non-ferro metaaloxyden
en de fabrikatie van plastische
stoffen. In het raam van de valo-
risatie der bijprodukten van de
petroleumraffinage, werd de
bouw van een nieuwe fabriek
voor de vervaardiging van poly-
ethyleen ondernomen .

De vooruitgang op het
gebied van de fotogevoelige pro-
dukten weerspiegelt zich in de

uitvoer: voor de eerste tien maanden vermeerderde hij t.o.v. vorig
jaar met 17 pct. naar waarde.

De voortbrenging van farmaceutische produkten vermeerderde
jaarlijks met ca. 8 pct. De uitvoer naar de Europese markten alsook
naar sommige Zuidamerikaanse landen nam uitbreiding.

De verbetering die zich vanaf het vierde kwartaal van 1958 in de
textielbedrijven aftekende, nam in de loop van het jaar duidelijkere
vormen aan. De geleidelijke toeneming van de binnenlandse en buiten-
landse vraag deed de produktie stijgen met 12,8 pct. in de eerste elf
maanden van het jaar t.o.v. de overeenstemmende periode van 1958.
Nochtans werd de voorafgaande teruggang van de bedrijvigheid niet
geheel goedgemaakt.
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In weerwil van de verbetering van de vraag, bleven de verkoop-
prijzen in de loop van het eerste halfjaar gedrukt, behalve voor de ruwe

Buitenlandse handel in textielprodukten
(Maandgemiddelden . in miljoenen franken)

Bron : Nationaal Insr.ituut voor de Statistiek. Berekeningen van het Departement Studiën en Documentatie.

Invoer Uitvoer

Periode Grondstoffen

I
Grondstoffen

Ien halffabrikaten Fabrikaten en halffabrikaten Fabrikaten

1953 .................................... 1.236 385 1.020 789
1956 .................................... 1.277 456 1.069 1.051
1957 .................................... 1.427 553 1.096 1.108
1958 .................................... 935 514 819 992
1958 3e kwartaal ..................... 760 488 742 930

4e ..................... 1.029 502 849 1.102
1959 le kwartaal ..................... 1.025 603 806 1.027

2e ..................... 1.033 551 988 1.019
3e ..................... 1.026 597 924 1.057

grondstoffen en halffabrikaten in de wolsector. Sedertdien is een meer
algemene opwaartse tendens merkbaar.

In vergelijking met het jaar 1958 vermeerderde de uitvoer
met 13,3 pct. naar waarde en met 13,9 pet. naar hoeveelheid; het
waren vooral de traditionele
cliënten als het Verenigd-Konink-
rijk, de Verenigde Staten en Bron :Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Nederland waarheen de afzet
vergrootte.

Produktie der wolwasserijen en -kammerijen
(In tonnen)

'AT esserijen

Maandgemiddelden en
Kamwollintcarbonteatie-

bedrijven

1953 ........................ 1.671 1.632

1957 ........................ 2.001 1.965
1958 ........................ 1.766 1.752
1958 3e kwartaal ...... 1.530 1.536

4e » ...... 1.731 1.831
1959 le kwartaal ...... 1.951 1.734

2e » ...... 2.339 1.828
3e » ...... 1.922 1.811
Oktober .... ...... .. 2.137 2.184

De invoer steeg over de
eerste elf maanden met 14,5 pct.
naar waarde. Hoewel de uit-
breiding van de invoer gedeelte-
lijk aan de wederaanvulling der
voorraden ruwe grondstoffen
toe te schrijven is, weerspiegelt
zij eveneens de invloed van de gestegen buitenlandse concurrentie op de
binnenlandse markt van de afgewerkte en halfafgewerkte produkten.
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Ten einde de concurrentiële positie van de textielnijverheid te
verstevigen, trof de Regering in het tweede kwartaal bepaalde fiscale
maatregelen naast die welke reeds in 1958 waren uitgevaardigd. Een
koninklijk besluit van 6 mei 1959 voorziet dat de Minister van Finan-
ciën totale of gedeeltelijke vrijstelling van de overdrachttaks kan ver-
lenen voor aankopen van brandstoffen, motorbrandstoffen en elektri-
citeit, die voor de fabrikatie van uitvoerprodukten worden aangewend.
Die beslissing, welke een algemene draagwijdte heeft, wordt tot dusver
alleen ten gunste van de textielnijverheid toegepast. Bij koninklijk
besluit van 18 mei 1959 werden de tarieven van de overdrachttaks bij
de invoer van afgewerkte of halfafgewerkte textielgoederen verhoogd
en nieuwe taksen ingevoerd.

De wolnijverheid hernam in het laatste kwartaal van vorig jaar;
de produktie steeg in een snel tempo sedert het begin van 1959.

De sector van de wolbereiding ontving belangrijke bestellingen
uit het buitenland en vanwege de binnenlandse spinnerijen. De

kamwolspinnerijen werden
door een grotere vraag van-
wege de breigoednijverheid
en, in mindere mate, -van-

Produktie der wolspinnerijen en -weverijen
Indexcijfers van de industriëlebedrijvigheid

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

Spinnerijen

Maandgemiddelden
Kaardwol I

Weverijen
Kamwol

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

1957 ........................ 125 127 124
1958 ........................ 97 105 102
1958 3e kwartaal ...... 96 103 97

4e » ...... 104 132 119
1959 Ie kwartaal ...... 102 118 114

2e » ...... 113 132 118
3e » . (v) 113 127 119
Oktober .. - .., (v) 143

(1.:) Voorlopige cijfers,

wege de weverijen begun-
stigd; de kaardwolspinne-
rijen konden hun afzet bij de
fabrikanten van meubile-
ringsstoffen verruimen. In
de eerste tien maanden van
het jaar hebben de spinne-
rijen dan ook hun produktie
t.o.v. de overeenkomstige

periode van 1958 met 15 pct. voor kaardwol en met 28 pct. voor kam-
wolopgevoerd.

- 70-



In de wolweverijen nam de produktie van meubileringsstoffen
en meer bepaald van tapijten uitbreiding, dank zij een goede buiten-
landse vraag. Daarentegen is de vooruitgang meer beperkt in de sector
der kledingstoffen, in weerwil van een herneming van de afzet in het
buitenland.

De toestand in de katoenspinnerijen verbeterde geleidelijk sedert
het begin van het jaar ten gevolge van ruimere bestellingen zowel uit
het buitenland als van de Bel-
gische weverijen, inzonderheid
van de tapijtfabrikanten. Zulks
bracht, voor de eerste tien
maanden van het jaar, een toe-
neming van de produktie met
15,3 pct. teweeg in vergelijking
met de overeenstemmende maan-
den van 1958.

De produktie van de katoen-

Katoenproduktie
Indexcijfers van de industriële bedrijvigheid

(Basis 1953 = 100)

Bron : Nutiouual Instituut voor de Statistiek.

Maandgemiddelden I Spinnerijen Weverijen

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

1957 ........................ 115 127

1958 ........................ 91 101

1958 3e kwartaal ...... 90 90
4e » ...... 96 109

1959 le kwartaal ...... 109 107
2e » ...... 99 109
3e » . (v) 101 106
Oktober ...... (v) 129

..
(v) Voorlopige CIJfers.

weverijen vermeerderde met
9,5 pct. in de loop van de verslagperiode. De vooruitgang was bijzon-
der sterk in de tapijtweverijen, die door een regelmatige stijging van de
vraag, vooral van traditionele cliënten als het Verenigd-Koninkrijk en
West-Duitsland, werden begunstigd.

De vlasnijverheid werd eveneens bij de herleving betrokken.
Belastingvrijstellingen, toelagen en een voortschrijdende rationalisatie
hebben haar concurrentievermogen versterkt.

In de vlasspinnerijen werden de bestellingen geleidelijk weer aan-
gevuld, zodat de geproduceerde hoeveelheden over de eerste tien maan-
den van het jaar met 27 pct. toenamen.
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De sector van de weverijen volgde, zij het met een zekere vertra-
ging, de wederopleving, dank zij een toegenomen afzet in het buiten-
land, vooral in de Verenigde Staten. De leveringen op de binnenlandse
markt daalden over de eerste negen maanden van het jaar met
ca. 5 pct.; na het eerste halfjaar trad echter een verbetering in.

Vlas-, jute- en rayonproduktie
Indexcijfersvan de industriëlebedrijvigheid

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

Spinnerijen
VlaR- Hayon-

Weverijen
Jute- Jute-

Maandgemiddelden (vlas en
weverijen spinnerijen

van rayon en
spinnerijen weverijen

hennep) ra.yonvezels

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

1957 ........................ 115 102 127 150 96 80
1958 ........................ 88 91 99 134 102 91
1958 3e kwartaal ...... 76 82 86 116 94 87

4e » ...... 93 102 112 149 110 93
1959 Ie kwartaal ...... 106 93 106 144 115 82

2e » ...... 105 93 105 138 108 74
3e » _(v) 104 97 93 131 101 81
Oktober ...... (v) 118 171 107

(v) Voorlopige cijfers,

Ook de nijverheid der kunst- en synthetische textielgoederen nam
aan de economische herleving deel. Ondanks een vermindering met
8,5 pct. van de afzet op de buitenlandse markten, vermeerderde de
produktie van de spinnerijen, dank zij de toegenomen vraag van de
weverijen; de uitvoer van deze laatste steeg met 43,8 pct. naar hoe-
veelheid in de eerste tien maanden van het jaar in vergelijking met
dezelfde periode van 1958.

Steeds meer treden de synthetische produkten in de plaats van de
andere textielgoederen. De producenten streven er dan ook naar hun
produktieapparaat aan de nieuwe behoeften aan te passen.

In tegenstelling met de andere sectoren in de textielnijverheid,
was in 1958 een verbetering in de toestand van de jutenijverheid inge-
treden; die tendens handhaafde zich ook in 1959, doch alleen in het sta-
dium van de halfafgewerkte produkten. De produktie van de spinne-
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rijen vermeerderde met 8 pct. in de eerste tien maanden, dank zij een
verruiming van de afzet in het buitenland, vooral in Nederland. Daaren-
tegen bleef de vraag van de Belgische weverijen zwak. De produktie
van de weverijen verminderde
met 10,6 pct., doch sedert sep-
tember stijgen de bestellingen uit
het buitenland.

In de breigoednijverheid
deed de vastere vraag de produk-
tie met 10 pct. en de uitvoer met
9,5 pct. vermeerderen voor de
eerste tien maanden van het jaar.

In de confectie daarentegen,

Breigoed en confectie
Indexcijfers van de industriële bedrijvigheid

(Basis 1953 = 100)

Bron: Narionaal Inst.it.uut voor de Statistiek.

Muundgemiddelden

I
Breigoed

I
Confectie

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

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

1958 ... .... . ................ 126 99

1958 3e kwartaal ...... 130 90
4e » ...... 143 96

1959 le kwartaal ...... 132 97
2e » ...... 130 104
3e » ...... 136 (v) 89
Oktober ...... (1)) 170

(v) Voorlopige cijfers.
werd de matige recessie nog niet
geheeloverwonnen. Voor de hierboven vermelde periode daalde de
produktie met 3 pct. en de uitvoer, naar hoeveelheid, met 14,3 pct.

Het algemene produktie-indexcijfer der voedingsbedrijven, dat Voedingsbedrijven

tijdens de conjunctuurteruggang niet was gedaald, steeg slechts in zeer
lichte mate in het verslagjaar. De uitvoer van suikerwaren. meelpro-
dukten, conserven, jam en dranken breidde zich uit. De verkoopprijzen
van de voedingsbedrijven, die in het eerste halfjaar een dalende ten-
dens vertoonden, werden sindsdien vaster, zowel voor de dierlijke als
voor de plantaardige produkten : voor geheel het jaar overtreffen zij
met gemiddeld 3 pct. hun peil van 1958.

De produktie van melkerijboter slonk met ca. 9 pct. in de eerste
tien maanden van 1959 ten gevolge van een vermindering van de melk-
aanvoer, te wijten aan de droogte. In weerwil van die daling en de
verscherping van de controle op de clandestiene invoer van Hollandse
boter, werd de Belgische markt vlot voorzien, dank zij intering op de

- 73-



voorraden. De priJzen handhaafden zich om en bij de richtprijzen
voor de winter.

De margarinenijverheid zette haar expansie voort, doch in een
trager tempo dan in 1958 : voor de eerste tien maanden steeg de pro-
duktie met 4,9 pct. van het ene jaar op het andere.

De toestand in de maalderijen bleef moeilijk. De door de meel-
fabrieken voortgebrachte hoeveelheden verminderden in lichte mate.
Het inmengingspercentage van de inheemse tarwe werd bij konink-
lijk besluit sedert 12 oktober 1959 op 70 pct. gebracht.

Voor de eerste elf maanden van het jaar slonk de produktie
van geraffineerde suiker van 175.000 ton in 1958 tot 162.000 ton.
De uitvoer naar de landen van de gemeenschappelijke markt, Zwitser-

land en het Verenigd-Koninkrijk vermeer-
derde.Voedingsbedrij ven

Produktie
Bron: Instituut voor Economisch en Sociaal In de conservenfabrieken werd de

Onderzoek.

I
Indexcijfers

Periode (basis
1953 = 100)

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

1957 .................. 110
1958 .................. 114
1958 3e kwartaal ... 118

4e 115
1959 Ie kwartaal ... 107

26 120
36 » 116
Oktober ...... 120

produktie door de weersomstandigheden
beperkt; zij lag ca. 16 pct. beneden die
van de eerste negen maanden van vorig
jaar. De uitvoer en de afzet in het binnen-
land vermeerderden en maakten het moge-
lijk de voorraden in te krimpen, die in het
tweede halfjaar van 1958 aanzienlijk
waren gestegen.

De produktie van de confituur-
fabrieken verminderde enigszins over de eerste negen maanden van
het jaar; de afzet bleef echter op peil.

De produktie van de brouwerijen vermeerderde met ca. 5 pct.
in de eerste tien maanden van het jaar. De uitvoer steeg met 12 pet.

Ook in de chocoladefabrieken werd een goede bedrijvigheid
onderhouden.
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Na een jaar recessie, nam ook de diamantnijverheid aan het con- ' Diverse
bedrijfstakkenjunctuurherstel deel. In vergelijking met 1958 daalde de werkloosheid

in die sector met 40 pct. De voorziening met ruwe steen was over het
geheel bevredigend. Voor de eerste elf maanden van het jaar vermeer-
derden de leveringen van geslepen diamanten aan het buitenland met
28 pct. De uitbreiding van de afzet van industriestenen werd begun-
stigd door de herneming van de aankopen voor strategische voorraad-
vorming door de Amerikaanse regering.

•

De toestand in de ledernijverheid verbeterde geleidelijk sedert
het tweede kwartaal dank zij een vastere vraag. De verkoopprijzen
bleven overhet grootste deel van het jaar opwaarts gericht,
onder invloed van de stijging der wereldnoteringen voor leder en ruwe
huiden. Een prijsdaling tekende zich echter omstreeks het einde van
het jaar af.

De bedrijvigheid ontwikkelde zich gunstig in de schoennijver-
heid. De vermeerdering van de uitvoer overtrof die van de invoer, in
weerwil van de mededinging van de Nederlandse en Italiaanse produ-
centen.

In de papiernijverheid herstelde zich de produktie sedert het
begin van het jaar. De prijzen ondergingen weinig verandering, ter-
wijl de uitvoer van papier en karton van het ene jaar op het andere
enigszins inkromp.

Het gestegen verbruik van produlden der houtnijverheid oefende
een gunstige invloed uit op de bedrijvigheid in die sector en zulks
zowel op de binnenlandse markt als voor de uitvoer.

In de tabaksnijverheid vermeerderde de produktie van sigaren,
cigarillo's en sigaretten, terwijl die van tabak weinig of niet veran-
derde. De prijzen voor inheemse tabak daalden verder tot het midden
van het jaar. De prijzen voor uitheemse tabak bleven daarentegen
stabiel.
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De uitzonderlijke weersomstandigheden in 1959 hadden een
diepe weerslag op de landbouwproduktie. Terwijl de graangewassen-
tarwe zowel als voedergranen - ee~ ruime oogst opleverden, was de
droogte zeer nadelig voor de suikerbieten- en aardappeloogst, alsook
voor de zuivelproduktie.

Landbouw

De tarweoogst was 2 pct. groter dan die van 1958. De stijging
van het gemiddelde rendement per hectare van 3.600 kg tot 4.000 kg
van de ene oogst tot de andere, heeft de inkrimping van het tarweareaal
met 10 pct. ruim goedgemaakt. Deze laatste was vooral veroor-
zaakt door de ongunstige vooruitzichten die bij het begin van het
landbouwjaar ten aanzien van de rendabiliteit van de tarweteelt heer-
sten; de Regering had inderdaad haar voornemen te kennen gegeven
een zeker evenwicht tussen de plantaardige teelten en de veehouderij te
herstellen. Voor het landbouwjaar 1959-1960 werd echter de gemid-
delde richtprijs op fr. 470 per 100 kg gehandhaafd. De uitzonderlijk
hoge opbrengst van de laatste oogst maakte een verhoging van het
inmengingspercentage voor de inheemse tarwe noodzakelijk

Dank zij het uitstekende rendement per hectare overtrof de oogst
voor voedergranen in 1959 met 8 pct. die van vorig jaar. Nochtans

wordt geen enkel afzet-
probleem gesteld, gelet
op het aanzienlijke
tekort in de produktie
van de andere voeder-

Landbouwproduktie
(In duizenden tonnen)

Bronnen : Nutionnul Instituut voor de Statistiek - Ministerie van Landbouw.

Aanduiding 1953 1957
I

1958 1959

Plantaardige produkten :

Tarwe ........................... 560 751 779 793
Andere granen ............... 997 961 984 1.045
Suikerbieten .................. 2.389 2.486 2.832 1.213
Vlas (zaden en stro) ...... 193 182 170 125
Cichorei ........................ 34 51 56 40
Aardappelen .................. 1.919 2.044 1.914 1.458

Dierlijke produktere :

Leveringen van melk aan
de melkerijen (miij. I.) 1.091 1.277 1.319 1.3081

Geslacht vee (nettogewicht
van het vlees) ............ 370 391 412 4252

. '.(1) Raming op basis van de cijte-s del' eerste tien maanden •
(2) Raming op basis vun de cijfers der eerste negen maanden.

gewassen, zoals hooi,
klaver en voederbieten.

De droogte had
ernstige gevolgen voor
de suikerbietenteelt en,
in mindere mate, voor
de aardappelteelt. De
s u ik e r b ie t e n o o gst ,

waarvan de kwaliteit nochtans iets beter is dan die van het vorige land-
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bouwjaar, is 57 pct. kleiner dan de oogst van 1958. Voor de aardappe-
len bedraagt de teruggang 24 pct.

Over de eerste tien maanden van het jaar daalde de melkproduktie
III lichte mate ten gevolge van de schaarste aan groenvoeder
sedert de maand augustus. Deze laatste was eveneens oorzaak van de
stijging van het aantal slachtingen en derhalve van een vermeerdering
van de vleesproduktie.

De mechanisatie van de landbouw werd voortgezet, vooral door
de invoering van tractoren van het courante type en van melkmachine-
inrichtingen.

Voor de eerste elf maanden van het jaar bedroeg het prijsindex-
cijfer voor de veehouderijprodukten, berekend door het Ministerie van
Landbouw op basis van 1951-1952, 89,3 tegen 85,3 voor de overeen-
stemmende maanden
van het jaar tevoren;
de lichte afwijking
weerspiegelt de PrIJs-
stijging van het rund-
en varkensvlees en de
kleine verhoging van
de boterprijs, die echter
in het begin van 1~58

Veestapel
(In duizenden stuks)

Bron : Nutionaal Instituut voor de Statistiek.

115 mei

1
15 mei

1
15 mei 115 mei

Veestapel 1953 1957 1958 1959
(v)

Landbouwpaarden ......... 219 182 177 170
Runderen ..................... 2.291 2.485 2.591 2.625

waarvan : melk-
en trekkoeien 931 977 994 LOn

Varkens ........................ 1.156 1.366 1.415 1.440
..(v) Voorlopige cijfers,

was gedaald. Daaren-
tegen onderging het prijsindexcijfer voor de plantaardige produkten
voor dezelfde perioden weinig of geen veranderingen, want de stijging
voor de aardappelen en de voedergranen werd gecompenseerd door de
daling voor de suikerbieten. Het indexcijfer der produktiekosten in de
landbouw steeg van een gemiddelde van 115,9 voor de eerste elf maan-
den van 1958 tot 119,1 voor de overeenstemmende periode van 1959.

Over het geheel weerspiegelt het goederenvervoer slechts III Vervoerwezen

geringe mate de economische herleving.
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Het vervoer van zware goederen per spoor stijgt langzaam sedert
de lente. De Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen paste de
tariefklassen voor het goederenvervoer aan en verlaagde tevens de
tarieven met gemiddeld 10 pct. vanaf 1 maart. Daarentegen

vermeerderden de vervoer-
Spoorwegvervoer van zware goederen

Bron : Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen.

Duizenden

I

MiljoenenMaandgemiddelden vervoerde ton-
tonnen kilometers

1953 ........................ 5.150 477

1957 ........................ 5.558 548
1958 ........................ 4.816 486
1958 3e kwartaal ...... 4.571 462

4e » ...... 5.097 512
1959 le kwartaal ...... 4.473 466

2e » ...... 4.857 500
3e » ...... 4.673 482
Oktober ............ 5.570 579
November ......... 5.313 546

Internationale zeescheepvaart
in de haven van Antwerpen

(In duizenden metrieke tonnen)
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Maandgemiddelden Aangevoerde

I
Afgevoerde

goederen goederen

1953 ........................ 1.201 1.147

1957 ........................ 1.828 1.227
1958 ........................ 1.723 1.210
1958 3e kwartaal ...... 1. 761 1.166

4e » ...... 1.721 1.306
1959 Ie kwartaal ...... 1.669 1.167

2e » ...... 1.678 1.258
3e » ...... 1.498 1.282
Oktober ."......... 1.597 1.463

tarieven voor de reizigers
met gemiddeld 7,5 pct.
sedert 15 maart.

Evenzo begon het volu-
me der goederen die door
tussenkomst van de Dienst
voor Regeling van de Bin-
nenscheepvaart op binnen-
schepen worden geladen,
eerst in het derde kwartaal
te stijgen. Daarentegen is
de vermindering van het
aantal op lading wachtende
schepen een duidelijker
teken van herstel.

Het havenverkeer te
Antwerpen nam t.O.V.1958
ternauwernood toe. Voor
de eerste tien maanden
beperkte de aangroei der
goederenladingen zich tot

de doorvoerhandel, inzonderheid in de ijzer- en staalproduktie ;
hij werd meer dan teniet gedaan door de vermindering der lossin-
gen.

De expansie van het luchtverkeer vertraagde. De mededinging
onder de luchtvaartmaatschappijen werd scherper en gaf aanleiding
tot tariefverlagingen. De S.A.B.E.N.A. zal eerlang straalvliegtuigen
voor het reizigersvervoer op lange afstand in dienst nemen.
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De overheid zette krachtdadig haar politiek van verbetering van
het verkeer voort. In de haven van Antwerpen is de uitrusting van
het vijfde dok en van de bijbehorende werken ver gevorderd : men
voorziet de indienstneming van het dok in de loop van volgend jaar.
Bij het einde van dit jaar werd met het graven van een zesde dok een
aanvang gemaakt. De Nationale Maatschappij van Belgische Spoor-
wegen elektrificeerde nieuwe vakken en bestelde diesel-elektrische
locomotieven in het kader van haar uitrustings- en rationalisatie-
programma.

Zoals in 1954, komt het eonjunctuurherstel slechts langzaam in
de evolutie van de arbeidsmarkt tot uiting. Vanaf de maand maart
begonnen de aanwervingen toe te nemen, en in september lag de werk-
gelegenheid 8 pct. hoger dan het conjunctuurminimum van februari,
maar nog 2,7 pct. beneden het overeenkomstige cijfer van vorig jaar.
De arbeidersbezetting daalde verder in de transportbedrijven en
vooral in de steenkolenmijnen; zij bleef onveranderd in de sectoren
elektriciteit, gas en water, maar nam toe in de fabrieksnijverheid en
in het bouwbedrijf.

Dat de opslorping van de werkloosheid niet in verhouding stond
tot de industriële herleving, moet hoofdzakelijk worden toege-
schreven aan de verbetering van de gemiddelde produktiviteit per
arbeider. Over het eerste semester van het jaar nam de voortbrenging
per arbeidsuur toe met 8,5 pct. in vergelijking met dezelfde periode van
1958.

De afneming van de werkloosheid, die zich vanaf maart aftekende,
viel in het begin samen met een seizoenbeweging en verliep derhalve
zeer snel; het ritme ervan verzwakte echter in de zomer en in de herfst.
Voor het jaar in zijn geheel, bedroeg het daggemiddelde van de ge-
zamenlijke werkloosheid 199.200 eenheden tegen 181.000 eenheden
in 1958 en 117.000 eenheden in 1957. Dit hoge peil wordt niet alleen
verklaard door de belangrijke verbetering van de produktiviteit, doch
ook door het betrekkelijk trage verloop van het conjunctuurherstel, de
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voortdurende steenkolencrisis en bepaalde structurele aspecten van
de werkloosheid.

Niettemin slonk het daggemiddelde der gecontroleerde werk-
lozen van 204.000 eenheden in het vierde kwartaal van 1958 tot
171.000 eenheden in het laatste kwartaal van 1959.

De gedeeltelijke en toevallige werkloosheid kromp sterk in : sedert
mei blijft zij beneden het overeenstemmende peil van 1958 ondanks

Daggemiddelde der gecontroleerde werklozen
(In duizenden eenheden)

Bron : Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid.

Totaal Volledig werklozen Gedeeltelijk werklozen

Daggemiddelden
I Mannen I Vrouwen I Mannen I Vrouwen I Mannen I Vrouwen ITotaal tfotaal Totaal

1953 ............... 158 88 246 117 67 184 41 21 62

1957 ............... 83 34 117 56 22 78 27 12 39
1958 ...............132 49 181 81 29 110 51 20 71
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

1959 Ie kwartaal 231 61 292 123 38 161 108 23 131
2e » 134 48 182 86 33 119 48 15 63
3e » 110 40 150 73 29 102 37 11 48
4e » 125 46 171 86 32 118 39 14 53

een scherpe toeneming van die werkloosheid in de steenkolenmijnen.
De staking der grensarbeiders in Frankrijk te werk gesteld, beïnvloed-
de ongunstig het verloop gedurende de eerste twee maanden van het
Jaar.

De volledige werkloosheid kromp trager in. Pas sedert november
werd een lager maandcijfer dan in de overeenstemmende perioden
van 1958 geboekt.

De Regering bevorderde de tewerkstelling door de provinciën en
de gemeenten. Zo stelden deze, gedurende de eerste elf maanden, per
dag gemiddeld 17.600 werklozen te werk tegen 10.300 gedurende de-
zelfde periode van 1958. Het koninklijk besluit van 2 februari 1959
voorziet subsidieverleningen door de Staat, voor de uitvoering van ver-
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scheidene werken voor rekening van' de lagere overheid, ten belope
van 80 pct. van de kostprijs, voor zover de ondernemer 80 pct. van
de vereiste arbeiders onder de werklozen aanwerft en op voorwaarde
dat het bedrag der werken fr. 1 miljoen niet te boven gaat, zonder
nochtans lager te zijn dan fr. 250.000. In uitvoering van dit besluit,
werden werken voor een gezamenlijke waarde van meer dan
fr. 600 miljoen goedgekeurd.

De werkloosheidssteun uitgekeerd tot op het einde van novem-
ber, bedroeg fr. 5,8 miljard tegen fr. 4,4 miljard op dezelfde datum
in 1958.

Na een periode van stahilisatie op het minimumpeil van de reces- Prijzen

sie, vertoonde het algernene indexcijfer der groothandelsprijzen, vanaf
het derde kwartaal, een gematigde stijging, die echter verre van alge-
meen was. De tendens was meer afgetekend voor de afgewerkte pro-
dulden dan voor de halffabrikaten en de grondstoffen; over het alge-

Indexcijfers der groothandelsprijzen
(Basis 1953 = 100)

Bronnen : Minister-ie van Economische Zaken - Instituut voor Economisch en SociaalOnderzoek

I
I

'I'otaul del' industriële produlden ~

Algemeen Inlandse Ingevoerde Pr-ijs in dne stadin vnu de fabr-icage
Periode

I
indexcijfer prod uk ten prod ulctèn Ilblffllbl'ikutenI

I
Ruwe

grondstoffen Fubrfknten

I

I I I1953 ........................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I 100,0

1957 ........................ 106,1 107,4 10Z,Z ue.s 107,5 110,6
1958 ........................ 101,7 105,4 93,9 100,3 99,6 106,6
1958 3e kwartaal ...... 100,5 103,7 93,3 99,4 98,9 105,8

4c )} ...... 100,1 103,G 93,7 99,Z 99,1 105,2
1959 Ie kwartaal ...... 100,1 103,9 93,0 96,9 100,1 104,5

Ze » ...... JOl, l 104,5 95,Z 97,7 99,8 104,8
s- )} ...... 101,5 104,9 95,1 95,9 99,8 105,7
4e » ...... 10Z,0 1 105,5' 96,5 t 96,9 100,5 107,4

(1) Gemiddelde oktober-november.

meen waren de grondstoffenprijzen wemlg gevoelig aan de econo-
mische expansie om wille van het bestaan van ongebruikte produktie-
mogelijkheden voor de minerale produkten en van een produktiesur-
plus voor de landbouwprodukten.
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Daarentegen ondergingen
de elektrische energie en de

-1---+\----1----1104 brandstoffen, vooral de steen-
kolen, belangrijke prijsverIa-

r-----t----+--\. '''=oJ---Il00 gingen die de concurrerende
plaats van de Belgische nijver-
heid kunnen verstevigen.

Indexcijfers der groothandelsprijzen
(Basis 1953 = 100)

110
Duitsland

GRONDSTOFFEN

100
110

100

90

110

100

110

100
1956 1957 1958

I
I
I

~Frankrijk (1)

~- , ..,.... 90

(1) Het Franse indexcijfer werd omwille van wisselkoersschom-
melingen aangepast.
Bronnen : Be 19ië : Ministerie van Economische Zaken.

Duitsland : Statistisches Bundesamb.
Verenigde Staten: U.S. Department of Lobar.
Fl'anT,rijk : Institut National de la Statistique et des

Etudes Economiques.
Nederland : Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verenigd-Koninlcrijk : Board of Trade.

Indexcijfers van de groot- en kleinhandelsprijzen
(Basis 1953 = 100)
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Onder de opgaande prij-
zen van nijverheidsgrondstof-
fen dienen wol, rubber en
ruwe non-ferro metalen aange-
stipt, maar het aanbod van
deze laatste werd door stakin-
gen en produktiebeperkingen
begrensd.

Wat de afgewerkte pro-
dukten betreft, zijn prijsstijgin-
gen waar te nemen voor de
staalsoorten en, sedert het
derde kwartaal, voor de non-
ferro metalen.

De prijzen van afgewerk-
te en halfafgewerkte textiel-
produkten, met uitzondering
van de wol, waren nog zwak
in het eerste halfjaar; sedert-
dien trad een haast algemeen
herstel in.

De herleving in de bouw-
nijverheid bracht een prijsstij-
ging van de bouwmaterialen
teweeg.



De prIjzen van
de scheikundige pro-
dukten,
van de
gingen
halfjaar

inzonderheid
meststoffen,

III het eerste
naar omlaag,
de loop dermaar In

volgende maanden te-
kende zich een betere
tendens af.

Indexcijfers der kleinhandelsprijzen
(Basis 1953 = 100)

Bron : Ministerie van Economische Zaken.

Algemeen Levens- I Niet-
Periode

indexcijfer middelen

I
levens- Diensten

middelen

1953 .................. 100,0 100,0 100,0 100,0

1957 .................. 106,93 107,0 104,5 111,7
1958 .................. 108,31 107,9 106,2 114,6
1958 3e kwartaal - .. 108,08 107,2 106,4 114,6

4e » ... 108,44 108,0 106,1 115,9
1959 Ie kwartaal ... 108,83 108,6 106,1 118,0

2" » ... 109,25 108,9 106,3 120,1
3e » _o. 109,99 109,7 107,0 120,7
4e .» --- 110,51 110,6 107,1 121,2

Voor de gezamen-
lijke landbouwproduk-
ten lag het algemene prijspeil
boven dat van 1958; de op-
waartse beweging was het
meest merkbaar voor de akker-
bouwprodukten.

Een internationale verge-
lijking toont aan dat de dispari-
teiten tussen de Belgische en
buitenlandse groothandelsprij-
zen, blijkens officiële indexcij-
fers gemeten naar het basis-
jaar 1953, in het voordeel van
België bleven, behalve t.o.v.
Frankrijk, dat echter ZIJn
munt op het einde van 1958
devalueerde.

Het indexcijfer der klein-
handelsprijzen gaf over het
ganse Jaar een trage doch
regelmatige stijging te ZIen;
in de jongste maanden werd

Indexcijfers der kleinhandelsprijzen
(Basis 1953 = 100)

120 ,.......' 120

"
110 110

(1) Het Franse indexcijfer werd omwille van wisselkoersschom-
melingen aangepast.
Bronnen : Bctçië : Miuisüerie van Economische Zaken.

Duitsland : Statistisches Bundesemt.
Verenigde Staten: U.S_ Department of Lobar.
Frankrijk : Institut National de la Statistique et des

Etudes Economiques.
Nederland: Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verenigd-Honinkriik : Ministry of Labour.
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Bezoldigingen

zij veroorzaakt door de wegens de droogte duurder geworden voedings-
middelen. Het prijsindexcijfer voor de niet-levensmiddelen ging
opwaarts als gevolg van de prijsstijging van schoenen, tabak en bepaal-
de textielartikelen, die maar gedeeltelijk werd teniet gedaan door een
prijsdaling van steenkolen, gas en elektriciteit.

Ook de prijzen voor de dienstprestaties gingen verder naar
omhoog.

De stijging van de kosten van levensonderhoud is niet eigen aan
België. Een internationale vergelijking van de indexcijfers berekend
op basis van het jaar 1953, toont aan dat de dispariteiten, behalve t.o.v.
Frankrijk, in het voordeel van België gehandhaafd bleven; zij verbeter-
den zelfs t.o.v. Nederland.

Het door de Bank berekende indexcijfer der gemiddelde bruto-
uurverdiensten vertoonde een lichte stijging, daar, wegens het
mechanisme der beweeglijke loonschalen, de toename van de kosten
van levensonderhoud gedurende het tweede kwartaal, in enkele belang-
rijke sectoren loonsverhogingen met zich bracht, bijzonderlijk in de
textielindustrie en in de bouwmaterialen. Die beweging ging door in
augustus; op dat ogenblik bereikte de kleinhandelsprijzenindex het
niveau waarop, volgens de overeenkomsten, loonsverhoging wordt
toegestaan aan het personeel van de basisindustrieën zoals de energie-
sector, de metaal- en scheikundige nijverheid, alsook de wedden van
staatsbeambten en het daarmee gelijk te stellen personeel worden ver-
hoogd. In andere sectoren werd de beweeglijke loonschaal op ver-
schillende peilen van het indexcijfer toegepast. Bovendien werden in
bepaalde bedrijfstakken extraconventionele verhogingen toegestaan.

Ook in het buitenland bleven de lonen opwaarts gericht in ver-
band met de stijging van de kosten van levensonderhoud of de span-
ningen op de arbeidsmarkt. In vergelijking met het basisjaar
1953, bleven de internationale dispariteiten tussen de loonindex-
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cijfers dan ook in het voordeel van België, behalve met Frankrijk;
ten opzichte van de Bondsrepubliek werd het gunstige loonsverschil
zelfs verruimd.

De uitbreiding van het handelsverkeer van de Belgisch-Luxem- Buitenlandse handel

burgse Economische Unie, ingetreden bij het jaarbegin. kwam gedu-
rende de jongste maanden duidelijker tot uiting.

Buitenlandse handel van de Belgisch·Luxemburgse Economische Unie
(In miljarden franken)

131'011 : Nutiouu»l Instituut voor de Stutlst iek.

C. i .Lvirivoer F.o.b.-uitvoer SOlido
Ultvoer in pct.
van de invoer

10,1 9,4 - 0,7 93

14,3 13,3 - 1,0 93
13,0 12,7 - 0,3 97
12,6 12,1 - 0,5 96
13,7 13,2 - 0,5 96
H\,6 12,5 - 1,1 92
14,0 13,6 - 0,4 97
13,6 13,6 100
15,5 15,0 - 0,5 97
lfi,5 14,4 - 1,1 93

15,7

Xlaundgem lddelden

1953

1957
1958
1958 3e kwart.aa.l .

4e .

1959 Ie kwartaal ..
2e ..

S'e » .
Oktober .
November (v)
December (v)

(1:) Voorlopige cijfers.

Voor de eerste elf maanden van het jaar bracht de enigszins snel-
lere aangroei van de invoer, een kenteken van de conjunctuurherne-
ming, het. dekkingspercentage van de handelsbalans van 97,5 pct. III

1958 terug op 95,9 pct.

De totale waarde van de invoer over de eerste elf maanden
bedroeg fr. 155,2 miljard tegen fr. 142,6 miljard in 1958, d.i. een ver-
hoging van 8,8 pct. Anderzijds bereikte de uitvoer voor het gehele
jaar 1959 fr. 164,7 miljard tegen fr. 152,3 miljard in 1958, d.i. een
toename van 8,1 pct. Indien men de uit de prijsbeweging voortvloeien-
de schommelingen buiten beschouwing laat, dan bedraagt het accres
van het handelsverkeer over de eerste tien maanden van het jaar, in
volume uitgedrukt, 7,3 pct. voor de invoer en 9 pct. voor de uit-
voer.
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Deze evolutie toont aan
dat de verruiming van het
buitenlandse handelsverkeer
hoofdzakelijk is toe te schrij-
ven aan de vergroting van de
geruilde hoeveelheden. Inder-
daad daalden de indexcijfers
van de prijzen zowel bij de
invoer als bij de uitvoer in ver-
gelijking met 1958. De achter-
uitgang was een weinig scher-
per voor de uitvoer, zodat de
ruilvoet verslechtte. Over de
eerste tien maanden van het
jaar lag het indexcijfer van de

ruilvoet, berekend op basis van 1953, gemiddeld op 102,2 tegen 104,9

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

voor de overeenstemmende periode van 1958.

De wederaanvulling van de grondstoffenvoorraden III de volks-
huishouding leidde tot een toeneming van de invoer van produktie-

Indexcijfers van het volume, van de gemiddelde eenheidswaarden en van de ruilvoet
(Basis 1953 = 100)

Bron : Instituut voor Economisch en SociaalOnderzoek.

Volume-indexcijfers Indexcijfers van de gemiddelde
eenheidswaarden

Periode Uuilvoet

Invoer I
Uitvoer Invoer I Uitvoer

1956 ........................... 134,7 134,8 99,8 101,'2 101,4
1957 ........................... 136,7 131,8 10'2,0 104,8 10'2,7
1958 ........................... 130,6 13'2,6 96,4 98,5 102,1
1958 s- kwartaal ............ 125,4 130,3 95,3 96,5 101,3

4" » ............ 139,2 142,3 94,0 95,0 101,0
1959 Ie kwartaal ............ 138,9 136,4 93,5 96,7 103,4

2e » ............ 142,3 147,0 93,4 94,2 100,9
3e » ............ 136,4 143,1 93,3 94,4 101,2
Oktober ............... 160,3 158,0 91,1 95,3 104,6

goederen. Voor de eerste tien maanden van 1959 had de aangroei t.O.V.
dezelfde periode van 1958 vooral betrekking op leveringen van textiel-
vezels en -garens, non-ferro metaalertsen en onedele metalen. Voor deze

- 86-



drie produktengroepen bedroeg de stijging, vergeleken met 1958, on-
geveer 14 pet., 15 pct. en 20 pct. Wat de brandstoffen betreft, vermin-
derde de invoerwaarde van ruwe petroleum en vooral van derivaten,
zware oliën en gas-oil.

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

(Maandgemiddelden - in miljoenen franken)

Bron : Nationaal Inshituut voor de Statistiek.

199

5.001
741
349
385
321
717
643

1.998
7.135

1.156
1.550

879

waarvan : wol ..•. : .
katoen .
ijzererts .
non- ferro metaalerts .
vaste brandstoffen .
minerale oliën (ruwe petroleum)

Voedingsmiddelen (secties 0 + 1) .

Fabrikaten (secties 5 + 6 + 7 + 8) .
waarvan : onedele metalen .

machines, elektrische apparaten
vervoerma terieel .
textiel (halffabrikaten en atge-

werkte produkten) .
scheikundige produkten .

Diversen (secties 4 + 9) . 168

4.127
453
223
372
255
700
653

1.945
6.818

973
1.464

990

147

4.200
541
201
370
295
679
610

1.974
7.647

1.142
1.532
1.082

705
927

146

Goederengroep 1953 1957 1958
1959

(eerste 10
maanden]

Ruwe grondstoffen en brandstoffen (secties I
2 + 3) . 3.366

667
320
292
269
340
308

1.812
4.717

820
1.076

546

470
502

684
837

600
853

Totaal ... 10.094 14.302 13.037 13.967

De aankoop van voedingsmiddelen handhaafde zich op het peil
van de overeenkomstige periode van vorig jaar. Onder de duurzame
verbruiksgoederen valt een vermeerdering van de automobielaanko-
pen met 14 pct. aan te stippen.

In de categorie uitrustingsgoederen nam de invoer van machines
en transportmaterieel met ongeveer 6 pct. toe.

De herneming van de uitvoer gedurende de eerste tien maanden,
in verband met de uitbreiding van de verbruiks- en investeringsuitga-
ven in het buitenland, werd begunstigd door de daling van de eenheids-
waarden van talrijke uitgevoerde produkten.

Spijt een aangroei met 5,1 pct. van het uitgevoerde volume, ging
de exportwaarde van het ijzer en staalover de eerste tien maanden van

- 87-



het jaar t.o.v. dezelfde periode van 1958 enigszins terug. Daarentegen
stegen de verkopen van non-ferro metalen met ongeveer 26 pct., voor-
namelijk onder invloed van een herstel van de koperprijs. Anderzijds

Samenstelling van de uitvoer der Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
(Maandgemiddelden - in miljoenen franken)

Vcoru.uunste produkbeu

Bron Nuüouanl Instituut "001' de Statistiek. Berekeningen dool' het Departement Stud iëu en Documentntiv.

1959

I
ID53

1.90'2
1.7'20

900
1.810

741
347
'290
'2ï5
%1
j(l':l
] 8·[

lOG
100

95
55
52
44
22

9
319

9.414

IJ "er- ell staalprodukten .
Produkteu der metaal verwerking .
Non-ferro metalen .
Textiel en kleding .
Scheiknnrlige produkten .
Vaste brandstoffen .
Diamanten .
Voedingsmiddelen .
Minerale oliën .
Landbouwprodukten .
Glas en spiegelglas .
Papier en boeken .
Huiden en leder .
Cement .
Produkten der steengroeven .
Rubber .
Hout en meubelen .
Ceramiek
'I'abak .
Diversen .

Eindtotaal .

1957

3.142
'2.455

954
2.203
1.009

492
5]5
':l5G
443
284
294
':l07
105

91
81
78
93
BD
21

522
13.'275

1958

2.785
2.592

890
1.811
] .041

348
544
245
521
414
3'2G
212
103

64
74
75
77
27

(eerste 10
maanden)

2.712
2.663
1.09':l
1.979
1.163

'224
G91
254
511
BSt
423
':l'20
]32

70
78
84
94
30
30

I)G9
2(j

516
-- ----- -_. -

1':l.G91 13.403

vermeerderden de verzendingen van metaalfabrikaten en transportma-
terieel met nagenoeg 9 pct. Deze van machines echter daalden met
8 pct., o.m. als gevolg van de inkrimping der leveringen aan Kongo.

In de textielindustrie nam de uitvoer ten gevolge van een stijging
del' hoeveelheid met 10 pet. toe. Deze stijging had vooral betrekking
op halffabrikaten en afgewerkte produkten van wol en katoen.

Onder de overige voornaamste uitvoersectoren die door ver-
<-

hoogde buitenlandse aankopen werden begunstigd, dienen vermeld te
worden de scheikundige industrieën, het diamantbedrijf en de petro-
leum- en glasindllstrie. De uitvoer van steenkolen ging daarentegen
neerwaarts.

Ten opzichte van de overeenstemmende periode van 1958 ver-
meerderde het negatieve saldo van het goederenverkeer met de landen
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van de Europese Economische Gemeenschap, over de eerste tien
maanden, met fr. 775 miljoen, doordat de invoer sterker steeg dan de
uitvoer.

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

lu-on : Nationaal Instituut voor de Stc tistiek. Berekeningen van het Deportement Studiën en Documcntufic.

Cvi.f.vluvoer

I
Fm.b.vuitvoer

Gebieù

I I

1959

I I I

1959
1953 1958 (eerste 10 1953 1958 (eerste 10

maanden) maanden)

I
A. Waarde : (maandgeriûddelden - I

in miljoenen franken) I

IEuropese Econom. Gemeenschap 3.895 6.076 6.581 3.617 5.7'26 6.144
iwaarvan : Nederland ............

I

1.385 '2.048 '2.19'2 1. 677 '2.6'26 '2.870
West-Duitsland (1) . 1.'239 '2.'237 '2.319 876 1.467 1. 736
Frankrijk (1) ...... 1.117 1.511 1.74'2 755 1.345 1.188

Sterlingzone ........................... 1.91'2 1.93'2 '2.'293 1.'293 1.5'25 1.470
waarvan : Verenigd-Koninkrijk. 913 964 1.171 73'2 7'24 785

Noord-Amerika ........................ 1. '279 1.476 1.460 1.090 1.316 1.980
Latijns-Amerika (2) ............... 773 6'29 589 371 754 693
Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi 754 694 786 551 496 383
Oost-Europa ........................... '244 388 448 378 371 358
Andere landen ........................ 1. '237 1.84'2 1.810 '2.114 '2.503 '2.375

~---
Totaal ... 10.094 13.037 13.967 9.414 1'2.691 13.403

B. Pereen tages van de totale
waarde :

Europese Econom. Gemeenschap 38,6 46,6 47,1 38,4 45,1 45,8
waarvan : Nederland ...... ...... 13,7 15,7 15,7 17,8 '20,7 '21,4

West·Duitsland ...... 1'2,3 17,'2 16,6 9,3 11,6 1'2,9
Frankrijk ............ 11,1 11,6 1'2,5 8,0 10,6 8,9

Sierlingzone ........................... 18,9 14,8 16,4 13,7 1'2,0 11,0
waarvan : Verenigd-Koninkrijk . 9,0 7,4 8,4 7,8 5,7 5,8

Noord-A ruerika ........................ 1'2,7 11,3 10,5 11,6 10,4 14,8
Latijns-Amerika ..... . .... ..... . . .... 7,7 4,8

I
4,'2 3,9 5,9 5,'2

Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi 7,5 5,3 5,6 5,9 3,9 '2,8
OOHt- J~LI ropa . . ... . . . .. . . . .... ..... . . . '2,4 3,0 3,'2 4,0 '2,9 '2,7
An.lere Junden ........ . . . . . . . . .... .... 1'2,'2 14,'2 13,0 2'2,5 19,8 17,7

-_.~- -_._~

I

-~---
Totaal ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0

.. ..
(1) VUURf begin Jill! IUun, IS het Suui-lnud begrepen bij DUItsland, dan wanneer het vroeger deel uitmeukte van Fmnkrijk.
(2) Excl. de overzeese gebieden welke deel uitmaken ven de sterlingzone ..

De verrmmmg van het overschot met fr. 1,2 miljard t.o.V.
Nederland ligt aan het feit dat de leveringen van de Belgisch-Luxem-
burgse Economische Unie sterker stegen dan de aankopen. De ver-
meerdering van de uitvoer met ongeveer fr. 3 miljard heeft vooral
betrekking op wollen en katoenen garens en weefsels, metaalprodukten
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en transportmaterieel, terwijl de vergroting van de invoer hoofdzake-
lijk slaat op wollen en katoenen weefsels en machines.

Het deficit met West-Duitsland nam met fr. 2 miljard af, dank
zij een verbetering van de uitvoer die respectievelijk met 36 pct. en
35 pct. aangroeide voor de metalen en de voedingsmiddelen.

Daarentegen vergrootte het tekort t.o.v. Frankrijk van fr. 1,3 mil-
jardtot fr. 5,5 miljard. Het goederenverkeer met dat land werd geken-
merkt door een invoerstijging van nagenoeg fr. 2,5 miljard, die vooral
betrekking had op metalen, machines, auto's en wollen halffabrikaten.
De toeneming voor deze vier groepen produkten bedraagt resp.
ca. 36 pct., 15 pct., 50 pct. en 20 pct. Daarentegen daalde de uitvoer
met fr. 2 miljard, vooral door de vermindering van de staalverzendin-
gen met 36 pct. en van de steenlwlenleveringen met 42 pct.

Het tekort op de handelsbalans met de sterlingzone steeg met
fr. 4 miljard, o.m. als gevolg van de toegenomen aankoop van ruwe
diamant en van vervoermaterieel in het Verenigd-Koninkrijk, alsook
van petroleum in Irak, en van de vermindering van de afzet van ijzer-
en staalprodukten en van spoorwegmaterieel in India.

Ten aanzien van de Verenigde Staten volgde op een tekort van
fr. 1,5 miljard voor de eerste tien maanden van 1958, een overschot
van fr. 5,2 miljard, voortvloeiend uit een lichte afneming van de invoer
en uit de aanzienlijke uitbreiding van de verkoop aan dat land van
ijzer en staal met 83 pct., evenals van textielwaren, waaronder voor-
namelijk wollen tapijten, met ongeveer 44 pct. In de leveringen van
de scheikundige bedrijven en de glasindustrie werd insgelijks een zeer
belangrijke vooruitgang geboekt. Aldus vertoont, voor de eerste maal
sedert de oorlog, de handelsbalans met de Verenigde Staten een besten-
dig boni gedurende een vol jaar. Dit resultaat wijst op een belangrijke
verandering in de tendens van het goederenverkeer met dit land,
onafhankelijk van de invloed die van de staking in de Amerikaanse
ijzer- en staalnijverheid uitging.
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In de loop van dezelfde periode onderging de uitvoer van ijzer- en
staalprodulden en van machines naar Kongo een sterke daling. Daaren-
tegen nam de koperaanvoer uit dat land aanzienlijk toe.

In de loop van het tweede jaar van toepassing van het Verdrag
van Rome, had de Europese Economische Commissie tot bijzondere
taak de uitvoeringsmaatregelen, voortvloeiend uit de beschikkingen
van het Verdrag, voor te bereiden. De lidstaten eerbiedigden, over het
algemeen, de verplichtingen verbonden aan de toepassing, vanaf
1 januari 1959, van de eerste verlaging der douanetarieven en van
de eerste verruiming der globale invoercontingenten. De Commissie
stelde het bedrag vast van de totale contingenten voor de produkten
waarvan geen nationale produktie bestaat en bepaalde nauwkeuriger
de methode voor de berekening van de contingenten die op 3 pct. van
de nationale produktie werden vastgesteld.

De lidstaten en de Commissie werkten het gemeenschappelijke
buitentarief, dat zal voorgelegd worden aan de andere deelnemende
landen van de Algemene Overeenkomst voor Handel en Tarieven, ver-
der uit.

De Commissie maakte een inventaris op van de discriminaties die
strijdig zijn met de vrijheid van vestiging en met de vrije dienstenver-
lening in de lidstaten. Zij neemt zich voor, tegen einde 1959, een pro-
gramma voor te leggen strekkende tot de afschaffing van dergelijke
beperkingen. Zij nam anderdeels een voorstel van regeling aan voor
het afschaffen van de discriminaties inzake prijzen en transportvoor-
waarden.

Zijnerzijds onderzocht het Monetaire Comité geregeld de finan-
ciële en monetaire toestand van de landen der Gemeenschap en vatte de
studie aan van het probleem der vrijmaking van de kapitaalbewegingen
onder de lidstaten.
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WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De statuten van de Bank werden gewijzigd overeenkomstig de
beslissingen van de algemene vergadering der aandeelhouders die op
29 juli 1959 in buitengewone zitting bijeenkwamen. De aangebrachte
wijzigingen volgen uit de bepalingen van de wet van 19 juni 1959
over hel statuut van de Nationale Bank van België en van het Renten-
fonds, alsmede over de Belgische deelneming in het Internationaal
Muntfonds en in de Internationale Bank voor Wederopbouw en Econo-
mische Ontwikkeling. Ze werden goedgekeurd bij koninklijk besluit
van 29 juli 1959, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
1 augustus 1959.

De vergadering heeft eenparig de verlenging tot 31 december
1988 van de bestaansduur der Bank aangenomen en in artikel 4 der
statuten werd de datum van 31 december 1961 door deze nieuwe
datum vervangen.

Zij heeft eveneens in de artikelen 18 en 24 der statuten amende-
menten opgenomen waardoor deze bepalingen .in overeenstemming
werden gebracht met artikel 5 van voornoemde wet die de subrogatie
van de Bank regelt in sommige rechten welke België bezit uit hoofde
van zijn deelneming in het Internationaal Muntfonds, en de verlaging
tot 3 pct. goedgekeurd van de rentevoet boven dewelke, overeen-
komstig artikel 37 der statuten, de disconto- en rentewinsten van de
Bank aan de Staat worden toegekend.

De vergadering heeft, bovendien, artikel één der statuten bij-
gewerkt, dat de wettelijke bepalingen betreffende de Bank opsomt.

** *
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Artikelen 33 en 34 der organieke wet van de Bank betreffende
de vergoeding van 0,25 pct. 's jaars, die aan de Bank toegekend
werd voor onkosten van uitgifte, en het restorno van het jaarlijks
zegelrecht geheven op het onproduktief gedeelte van de biljetten-
omloop, werden door de bepalingen van lid 3 van artikel één der wet
van 19 juni 1959 afgeschaft. Dit zegelrecht, t.w. 1,44 p.m., voorzien
door artikel 171 van het wetboek der met het zegel gelijkgestelde
taxes, werd door artikel 2 van dezelfde wet opgeheven. Bij artikel 3
van deze wet werd eveneens het totaal bedrag der terugbetalingen die
door de Staat moeten gedaan worden op de geconsolideerde schuld van
35 miljard, die het voorwerp uitmaakt van de wet van 28 juli 1948,
van 5 miljard op 1 miljard frank teruggebracht.
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BEHEER

Bij koninklijk besluit van 9 mei 1959, genomen op voordracht
van de Regentenraad, werd het mandaat van de heer Directeur Marcel
Lefebvre hernieuwd voor een termijn van zes jaar, met ingang van
28 mei 1959.

** *

De algemene vergadering heeft op 23 februari 1959 haar gewone
zitting gehouden.

Zij heeft hulde gebracht aan de heer Regent Alfred Putzeys en
aan de heer Censor René Geurts die de leeftijdsgrens hadden bereikt.

De heer Gouverneur drukte zich uit als volgt :

« Tot onze grote spijt moeten wij vandaag afscheid nemen van
de heer Putzeys, die sedert 23 februari 1953 regent van de Bank is.
Gedurende de zes jaren van zijn mandaat heeft de heer Putzeys ons
een doelmatige medewerking verleend. De adviezen, die hij heeft
gegeven, steunden op een gezond oordeel en waren rijk aan onder-
vinding; zij kenmerken hem als een man van de daad en waren uiter-
aard opbouwende adviezen. »

« Met spijt neemt de Bank heden afscheid van de heer René
Geurts. De heer Geurts die lid was van de Raden van de Bank sedert
25 februari 1952, is een vooraanstaande personaliteit van de Antwerpse
scheepvaartkringen. Hij heeft onze Instelling immer terzijde gestaan
met zijn bezonnen adviezen en haar steeds een zeer gewaardeerde
medewerking verleend waarvoor wij hem onze grote erkentelijkheid
betuigen. »
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Als blijk van erkentelijkheid voor de uitstekende diensten die de
heren Putzeys en Geurts aan de Bank hebben bewezen, heeft de
ALgemenevergadering hun hij eenparigheid van stemmen de eretitel
van hun functies verleend.

** *

De heer Emile Masquelier, wiens naam voorkwam op de lijst der
kandidaten voorgesteld door de Minister van Financiën, werd als
regent gekozen in vervanging van de heer Alfred Putzeys.

De vergadering heeft de heer Regent André Renard, gekozen op
voordracht van de meest vooraanstaande arbeidersorganisaties, en de
heer Regent Victor Van Rossem, kandidaat voorgedragen door de
Minister van Financiën, herkozen.

De mandaten van de heren Censoren Fernand Duchène en Auguste
Jadoul, rechtstreeks door de vergadering gekozen, werden hernieuwd.
De heer Antoine Herbosch werd aangeduid om het mandaat te
vervullen dat door het vertrek van de heer René Geurts was open-
gevallen.

Al de mandaten toegekend op 23 februari 1959 verstrijken na de
gewone algemene vergadering der maand februari 1962.

** *

De heer Schatbewaarder Jean-Jacques Vincent, Chef van het
personeel, zal op 19 februari 1960 zijn ambt neerleggen.

Zijn vertrek zal door allen worden betreurd.

De heer Vincent trad op 14 december 1922 in dienst van de Bank
en reeds bij de aanvang van zijn loopbaan werden hem belangrijke
functies bij de Studiedienst toevertrouwd; van 24 maart 1926 tot
1 juli 1953 heeft hij de leiding van deze dienst op zich genomen, eerst.
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als afdelingshoofd, daarna als inspecteur-generaal en ten slotte als
onderdirecteur verantwoordelijk voor het departement Studiën en
Documentatie.

Vanaf Il augustus 1952 heeft de heer Vincent tegelijkertijd de
functies van Chef van het personeel waargenomen, die hij is blijven
uitoefenen toen hij, op 1 juli 1953, geroepen werd om de heer Schat-
bewaarder Pirsoul op te volgen.

Het Beheer van de Bank geeft gaarne uiting aan zijn waardering
voor de uitmuntende persoonlijke kwaliteiten van de heer Schatbe-
waarder Vincent alsmede voor de uitstekende diensten die hij aan de
Instelling heeft bewezen; het stelt er tevens prijs op kennis te geven
van de beslissing van de Algemene raad die hem ertoe machtigt de
eretitel van zijn ambt te voeren.

Om te voorzien in de' opvolging van de heer Vincent heeft de
Algemene raad de heer René MagdoneHe, onderdirecteur, chef van
het departement Disconto en Portefeuille, tot Schatbewaarder
benoemd op datum van 19 februari 1960, terwijl de heer Maurice
Jordens, onderdirecteur, chef van het departement Algemeen Secre-
tariaat, de heer Vincent als Chef van het personeel vervangt met ingang
van 1 januari 1960.

** *

De heer Thomas Basyn, vertegenwoordiger van de Bank in het
buitenland, en de heer Pierre Kauch, onderdirecteur, chef van het
departement Studiën en Documentatie, wèrden tot Adviseurs van de
directie benoemd vanaf 1 januari 1960.

** *

Het overlijden op 4 juli 1959 van de heer Ereschatbewaarder
Georges Pirsoul werd diep aangevoeld door onze Instelling die hem
veel achting en erkentelijkheid toedroeg.
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PERSONEEL

Door het overlijden op 1 juni 1959 van de heer Marcel Van
Goethem, architect, chef van de dienst Gebouwen, professor aan de
Vrije Universiteit te Brussel, hoofdarchitect van de Algemene Wereld-
tentoonstelling te Brussel, ontviel aan de Bank een begaafd man die
hoog gewaardeerd werd en die inerkwaardig werk heeft verricht.
De nieuwe gebouwen van haar hoofdbestuur en van meerdere vesti-
gingen in de provincie werden door hem ontworpen.

Onze Instelling werd eveneens getroffen door het verscheiden van
de heer Gérald Asman, Mevr. Martha Borgniez, de heren Emile
Christiaens, Pierre Cousin, Egide Delmoitié, Léonard Scheys en
Mevr. Ludovica Verheyen-Vannerom, die deel uitmaakten van het per-
soneel van het hoofdbestuur, en van de heren Leon Demeyer en
Julien Kindt die resp. tot het personeel van de bijbank Antwerpen en
van het agentschap Roeselare behoorden.

** *

De Bank stelt er PrIJs op de verdiensten te erkennen van de
heren Pierre Lamal, inspecteur-generaal, chef van de technische dienst
der Drukkerij, Joseph Horsmans, inspecteur-generaal, en Jules Lejuste,
agent van de Bank te La Louvière, die in 1959 de leeftijdsgrens hebben
bereikt.

Zij betuigt eveneens haar erkentelijkheid aan Mevr. Berthe
Bouvé-Demeffe, de heer Ernest Brabant, Juffr. Yvonne Delvoie, de heer
Louis De Wandel, Mevrouwen Elise D'Haenens-Ryon, Germaine
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Favero-Bailly, de heren François Gemoets, Georges Hayette, Auguste
Jacobs, Juffrouwen Louise Janssens, Anne Januarius, de heer Clément
Jonckheer, Juffr. Anna Maezele, de heren Jean-Baptiste Mees, Joseph
Nicolay, Mevr. Germaine Nierinck-Charlier, Juffr. Jeanne Seront, de
heren Léon Seyvert, Justin Vandenschrick en Georges Vanderweyen,
van het personeel te Brussel, alsmede aan de heren Eugeen Cleiren,
Albert Draily, René Geens, Fernand Limet en Mevr. Germaine Mercier-
Libert, van het personeel in de provincie, die na vele jarenarbeid de
Bank hebben verlaten.

** *

Over verschillende belangrijke kwesties werd tussen de Afvaar-
diging van het personeel en de Directie van de Bank grondig van
gedachten gewisseld.

De Afvaardiging werd nauw betrokken in de herziening van het
reglement der Pensioenkas van het personeel, rekening gehouden met
de wettelijke bepalingen over het pensioen der bedienden en der
arbeiders.

Het regime der vijfdagenweek, ingesteld op 13 juni 1959, werd
lil gemeen overleg uitgewerkt. De wekelijkse arbeidsduur -bleef
onveranderd.

** *

Tijdens de vergaderingen die de Directie gehouden heeft met de
leidende ambtenaren van het hoofdbestuur, de beheerders en de
agenten alsmede met de leden der afvaardiging van het personeel
werden hun kommentaar en inlichtingen van algemene aard verstrekt,
overeenkomstig art. 35 van het huishoudelijk reglement.

** *
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De Bank heeft op 1 januari 1960 bevorderingen toegekend en de
haar door het personeel bewezen diensten beloond door toekenning
van wedde- en loonsverhogingen gesteund op de verdienstecijfers.

Het Beheer feliciteert van harte de nieuw bevorderden en drukt
aan alle leden van het personeel zijn welgemeende dank uit voor hun
toegewijde medewerking.
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ONTLEDING VAN DE BALANS
EN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVER HET BOEKJAAR 1959

ACTIVA

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

per kg fijn, vertegenwoordigt de goudvoorraad per 31 decem-
ber 1959 . fr. 56.692.868.764,-

waarvan,

goud in het buitenland
goud in België.

. fr. 56.387.917.875,-

. fr. 304.950.889,-

fr. 56.692.868.764,-

Op 31 december van vorig Jaar bedroeg de goudvoorraad
fr. 63.486.774.818,-.

Sedert Il mei 1959 heeft de rubriek « Vreemde valuta's» de Vreemde valuta.'s

rubriek « Tegoed op het buitenland » vervangen. Het bedrag dat erop
te boek staat stemt overeen met de tegenwaarde van het tegoed in
vreemde valuta 's, omzetbaar in goud of in dollars, in deposito bij de
oorrespondenten van de Bank in het buitenland, en met de buiten-
landse biljetten die zich in de kassen van de Bank bevinden. Het papier
in Belgische franken op het buitenland is er niet meer in begrepen,
doch komt thans voor in de rubriek « Handelspapier »,

Per 31 december 1959 bedraagt het tegoed van de Bank m
vreemde valuta's fr. 4.407.511.386,-.
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Te ontvangen
vreemde valuta's
en goud

Internationale
akkoorden
(Wetten van
28juli 1948 en van
19 juni 1959)

Per 31 december 1958 kwamen in de rubriek « Tegoed op het
buitenland » volgende bedragen voor :

a) in vreemde valuta's . · fr. 1.410.087.291,-
4.666.708,-b) in Belgische franken. · fr.

fr. 1.414.753.999,-

Het bedrag van fr. 223.684.436,- dat op de balans van dit jaar
III de rubriek « Te ontvangen vreemde valuta's en goud» te boek
staat, heeft zijn tegenpost op de passiefzijde onder het hoofd « Te
leveren vreemde valuta's en goud ».

Dit bedrag stemt overeen met de tegenwaarde van Nederlandse
guldens te ontvangen tegen cessie op termijn van ponden sterling.

Op de balans per 31 december 1958 stond de rubriek « Te
ontvangen deviezen en goud» te boek voor fr. 280.468.563,-.

In de loop van 1959 werd de benaming « Internationale akkoor-
den (Wetten van 28 juli 1948 en van 19 juni 1959) » in de plaats
gesteld van het hoofd « Vorderingen op het buitenland in het kader
van betalingsakkoorden »,

Per 31 december 1958 waren deze vorderingen als volgt onder-
verdeeld:

a) E.B.U. · fr. 7.805.900.000,-
b) landen, leden van de E.B.U. · fr. 1.311.981.952,08
c) landen, leden van het E.M.A. · fr. 44.298.499,-
d) andere landen . · fr. 774.381.623,84

Totaal. · fr. 9.936.562.074,92

Zoals in het vorig verslag vermeld stond (blz. 96), werd
op 29 december 1958 een einde gesteld aan het Akkoord inzake de
oprichting van een Europese Betalingsunie ; de rubrieken « Landen,
leden van de E.B.U. » van de activa erivan de passiva werden
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definitief afgesloten bij de vereffening, medio januari 1959, van de
verrichtingen der maand december 1958.

Ingevolge deze vereffening, en rekening gehouden, enerzijds,
met de rente vergoed aan België, en, anderzijds, met de contractuele
te~ugbetalingen gedaan door het Verenigd Koninkrijk, Italië en de
E.B.U., beliep, op 15 januari 1959, het saldo der vordering op laatst-
genoemde fr. 6.992.092.800,-.

Overeenkomstig het Akkoord inzake de oprichting van de E.B.U.
werd de vordering op dit organisme geventileerd als volgt :

a) bedragen aan België verschuldigd door volgende landen:
(in Belgische franken)

Frankrijk
Verenigd Koninkrijk .
Noorwegen .
Denemarken
Zwitserland.
Zweden
Italië .
Portugal
Turkije
Griekenland .
Nederland
Oostenrijk
IJsland .

3.378.165.800
3.305.499.500

691.478.450
590.044.200
444.118.750
404.408.050
296.011.500
267.806.750
224.863.700
122.234.450
112.740.400
90.273.900
54.721.900

9.982.367.350

b) bedrag door België verschuldigd aan de Bondsrepu-
bliek Duitsland: DM. 251.183.062,20 zegge . FB. 2.990.274.550

Nettobedrag van de vordering ontstaan uit
de operaties van de E.B.U. . 6.992.092.800

Over de bilaterale vorderingen en schulden werd tussen de
Belgische Staat en de regering van elk betrokken land onderhandeld,
als gevolg waarvan Nederland, Zwitserland, Italië, Portugal en
Oostenrijk erin toestemden het totaal van hun schulden aan België
in maart en in april 1959 terug te betalen, terwijl de bedragen
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verschuldigd door de overige partners van ons land, alsmede ZIJn
schuld aan de Bondsrepubliek Duitsland, het voorwerp waren van
nieuwe of bijkomende consolidatie- en amortisatieakkoorden.

Bij de beëindiging van de KB.U. hield de overeenkomst van 1 juli
1954 tussen de Belgische Staat en de Bank op van toepassing te zijn.
Een nieuwe overeenkomst betreffende :

1) de uitvoering van het Europees Monetair Akkoord van
5 augustus 1955, dat op 29 december 1958 in werking werd gesteld,

2) de liquidatie van de Europese Betalingsunie,

is op 16 april 1959 tot stand gekomen. Hierna de voornaamste punten
wat de vereffening van de Europese Betalingsunie betreft :

de Bank int en betaalt voor rekening van de Staat alle bedragen
die België krachtens de bilaterale aflossingsakkoorden moet
ontvangen of storten; met dit inzicht opent zij, op naam van de
Schatkist, een speciale rekening (Speciale rekening vereffening
E.B.U.) ;

het overschot der bedragen door België ontvangen boven de
sommen betaald aan het buitenland, wordt aangewend tot -de
terugbetaling, ten belope van het verschuldigd bedrag, van het
saldo der schuldvordering van de Bank ontstaan uit de E.B.U., en
de Staat gaat de verbintenis aan dit overschot voor geen enkel
ander doeleinde aan te wenden;

de Staat bevestigt dat hij de Bank waarborgt, zoals gestipuleerd
in de overeenkomst van 1 juli 1954, tegen om 't even welk kapitaal-
verlies, wisselvcrschil, of andere; hij verbindt zich op elk ogenblik
het nog niet aangezuiverd saldo van de vordering op de E.B.U.
terug te betalen, mits opzegging van honderd twintig dagendoor
de Bank;

de Staat stort elk jaar aan de Bank een rente gelijk aan het
verschil tussen de rente door België ontvangen en deze

- 106-



door ons land betaald overeenkomstig de bilaterale aflossings-
akkoorden.

Per 31 december 1959 vertoonden de rekeningen in verband
met de vereffening der E.B.U.volgende stand

op de actiefzijde :
Europese Betalingsunie . fr. 5.536.380.550,-

op de passiefzijde :
Schatkist, speciale rekening vereffening E.B.U.fr. 531.359,-

Nettobedrag. . fr. 5.535.849.191,-

tegen fr. 6.992.092.800,- per 15 januari 1959.

De onderverdeling van de vermindering met fr. 1.456.243.609,-
sedert 15 januari 1959, volgt hierna:

15 januari 1959 31 december 1959 Verschillen

a) bedragen aan België verschuldigd door volgende landen :
Frankrijk 3.378.165.800 2.889.593.350 488.572.450
Verenigd Konink-

rijk 3.305.499.500 2.449.683.000 855.816.500
Noorwegen. 691.4 78.450 473.850.000 217.628.450
Denemarken 590.044.200 500.000.000 90.0"44.200
Zwitserland 444.118.750 444.118.750
Zweden. 404.408.050 264.408.050 140.000.000
Italië 296.011.500 296.011.500
Portugal 267.806.750 267.806.750
Turkije 224.863.700 195.417.277 29.446.423
Griekenland 122.234.450 106.174.450 16.060.000
Nederland 112.740.400 112.740.400
Oostenrijk 90.273.900 90.273.900
IJsland . 54.721.900 47.711.900 7.010.000

9.982.367.350 6.926.838.027 3.055.529.323

b) bedrag door België
aan de Bondsrepu-
bliek Duitsland
verschuldigd 2.990.274.550 1.390.988.836 1.599.285.714

6.992.092.800 5.535.849.191 1.456.243.609
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In de rubriek « Vorderingen op het buitenland in het kader van
betalingsakkoorden : c) Landen, leden van het E.M.A. », die op de
balans van 31 december 1958 voor fr. 44.298.499,- te boek stond,
was het tegoed van de Bank in valuta 's van deze landen begrepen.
Sedert Il mei 1959 is dit tegoed, omzetbaar in U.S.A.-dollars, in de
rubriek « Vreemde valuta 's » opgenomen.

In de nieuwe rubriek cc Internationale Akkoorden : b) Europees
Monetair Akkoord », op de actiefzijde van de balans, worden de voor-
schotten in Belgische franken geboekt die overeenkomstig de
bepalingen van het akkoord gebeurlijk door de Bank aan centrale
banken van E.M.A.-Ianden worden verleend.

De overeenkomst tussen de Staat en de Bank dd. 16 april 1959,
waarvan hiervoren sprake, regelt de bijzondere modaliteiten der
tussenkomst van de Bank in de uitvoering van het Europees Monetair
Akkoord in hoofdzaak als volgt :

de Bank financiert uit eigen middelen de voorschotten in Belgische
franken te verlenen aan de centrale banken of monetaire over-
heden van de contracterende partijen; zij doet de notificaties
vereist om de vereffening van haar voorschotten bij het verstrijken
van elke boekingsperiode C) te bekomen;
de Bank verricht, anderzijds, de storting in goud van de contributie
van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie aan het
Europees Fonds, doch mits betaling door de Belgische Staat
vari de tegenwaarde in Belgische franken van deze contributie;
ingeval van volledige of gedeeltelijke terugbetaling van deze
contributie verbindt de Staat zich, tegen betaling in franken, de
uit dien hoofde ontvangen bedragen in goud aan de Bank weder
af te staan;
elk risico, alle onkosten, provisies en lasten in verband met de
uitvoering van dit akkoord worden door de Staat gedragen,
die anderzijds de winsten en voordelen ontvangt; nochtans komt

(I) Elk voorschot dat op het einde van de maandelijkse boekingsperiode niet terugbetaald is wordt
genotifieerd aan de Agent van de Europese Organisatie voor Economische Samenwerking die het door
tussenkomst van het Europees Fonds terugbetaalt.
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de rente verschuldigd door het buitenland aan België of die
België aan het buitenland schuldig is, ingeval beroep gedaan
wordt op de kredieten of op de voorschotten voorzien door het
akkoord, aan de Bank toe of valt te haren laste, naargelang het
geval (de rentevoet is thans op 2 1/2 pct. 's jaars vastgesteld) ;

de Staat waarborgt de Bank tegen elk kapitaalverlies, wissel-
verschil of andere, die zij wegens de uitvoering van de ver-
bintenissen die voor België voortvloeien uit de bepalingen van
het Europees Monetair Akkoord zou ondergaan; de bedragen die
eventueel aan de Bank zouden verschuldigd blijven bij de
beëindiging van het akkoord' zullen niet langer dan honderd
twintig dagen mogen geïmmobiliseerd blijven en de Staat ver-
bindt zich ze bij het einde van die termijn terug te betalen,
behoudens speciale overeenkomst.

De voorschotten verleend door de Bank sinds het van kracht
worden van het Europees Monetair Akkoord werden elke ultimo
regelmatig terugbetaald. De rubriek « Internationale akkoorden :
b) Europees Monetair Akkoord » vertoont geen saldo per
31 december 1959.

De nieuwe rubriek « Internationale akkoorden : c) Internationaal
Muntfonds » heeft betrekking op de verrichtingen gedaan tijdens het
tweede semester van 1959, ingevolge de overeenkomsten die op
1 augustus 1959 en op 14 oktober 1959 tussen de Staat en de Bank
werden gesloten met het oog op het regelen der bijzondere moda-
liteiten van de tussenkomst der Bank in de financiering van de ver-
plichtingen die door de Staat tegenover het Internationaal Muntfonds
werden aangegaan.

Deze rubriek bedraagt per 31 december 1959 fr. 4.387.706.338,-
waarvan hierna het detail

1. Initiële deelneming:

a) St.orting aan de Staat door de Bank, op
1 augustus 1959, van de tegenwaarde
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van goud en dollars geleverd aan het
Fonds en die 25 pct. van de deelneming
van België uitmaakt. . fr. 2.812.500.000,-

Dit bedrag werd dezelfde dag door de
Staat ter beschikking van het Renten-
fonds gesteld.

b) Terugbetaling aan de Staat door de
Bank:

1) van de storting in Belgische franken
op de rekening van het Fonds, overeen-
stemmend met 1 pct. van het quo-
tum . fr. 112.500.000,-

2) van het saldo der schatkistbons die
door het Fonds werden geïncasseerd
om uitgaven in Belgische franken te
dekken . fr. 206.338,-

2. Verhoging van de deelneming
Storting aan het Fonds door de Bank, ter
ontlasting van de Staat, op 15 oktober 1959 :

a) van de aanvulling der inschrijving
betaalbaar in goud, gelijk aan 25 pct.
van de verhoging van het quotum. . fr. 1.406.250.000,-

b) van een bedrag in Belgische franken gelijk
aan 1 pct. der verhoging van het
quotum . fr. 56.250.000,-

In totaal. . fr. 4.387.706.338,-

De Staat betaalt op de stortingen in Belgische franken een ver-
goeding van 0,50 pct. 's jaars aan de Bank.

Het verschil tussen de bedragen aan het Internationaal Munt-
fonds gestort in goud, dollars of Belgische franken, en het totaal
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bedrag van de deelneming van België wordt vertegenwoordigd door
schatkistbons die in het dossier van het Fonds C) zijn gedeponeerd.

De Bank heeft de verbintenis aangegaan uit eigen middelen de
Belgische franken te leveren nodig ingeval het Internationaal Munt-
fonds zou beslissen alle of een gedeelte van die schatkistbons te
incasseren om cessies in Belgische franken aan andere lidstaten te
doen of om andere uitgaven in Belgische franken te yerrichten.

Doch de Bank, aan de andere kant, wordt krachtens art. 5 van de
wet van 19 juni 1959, gesubrogeerd in de rechten die de Staat bezit als
lid van het Internationaal Muntfonds ; de Staat blijft echter lid in
naam en oefent, voor rekening van de Bank, de rechten uit waarin
deze laatste is gesubrogeerd.

Indien van de middelen van het Fonds gebruik zou worden
gemaakt, dan zouden de vreemde valuta's aan de Bank worden over-
handigd, tegen storting in Belgische franken op de rekening van het
Fonds geopend in de Bank; deze Belgische franken zouden geboekt
blijven op die rekening, welke op de passiefzijde van de balans in een
afzonderlijke rubriek zou worden opgenomen.

De rubriek « d) Andere Akkoorden» is gesaldeerd op 31 decem-
ber 1959 en stemt overeen met de vroegere rubriek « d) Andere
landen» die op de actiefzijde van de balans van 31 december 1958
voor fr. 774.381.623,84 te boek stond.

Dit laatste bedrag vertegenwoordigde het totaal der vorderingen
in vreemde valuta's en in Belgische franken, van de Bank op landen
die geen deel uitmaken van het Europees Monetair Akkoord en waar-
mede België bilaterale betalingsakkoorden heeft gesloten.

Volgens de overeenkomst van 25' februari 1947 tussen de Staat
en de Bank en die van 14 september 1954 tussen de Staat, de Bank en
de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, verzekerde

(1) Zie orderekeningen blz. 129.
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de Bank de financiering van de voorschotten verleend krachtens
voornoemde bilaterale akkoorden, doch slechts ten belope van het
bedrag van het tegoed dat bij haar berust in uitvoering van diezelfde
akkoorden, terwijl het verschil wordt opgebracht door de Nationale
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, tot ontlasting van de
Staat, en gestort wordt op een onbeschikbare rekening onder de
passiva der Bank met het opschrift « Speciale provisie »,

De overeenkomst van 14 september 1954 werd opgeheven en
vervangen door die van 1 juli 1959, welke op volgende principes is
gebaseerd:

de Bank verleent, uit eigen middelen, de voorschotten op korte
termijn die aan de centrale banken of aan de buitenlandse mone-
taire overheden dienen toegestaan in uitvoering van beta-
lingsakkoorden gesloten of nog te sluiten met landen die geen
deel uitmaken van het Europees Monetair Akkoord; de Staat ver-
goedt haar een rente berekend tegen de discontovoet toegepast
voor het geaccepteerd in een bank gedomicilieerd papier;

de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, ter
ontlasting van de Staat en mits conventionele subrogatie in de
rechten van de Bank, zowel ten opzichte van de Belgische Staat
die zijn waarborg verleent, als ten opzichte van de debetstaande
buitenlandse instellingen, betaalt aan de Bank de vorderingen op
het buitenland terug die een contractuele immobilisatie of conso-
lidatie van meer dan honderd twintig dagen ondergaan;

de Bank en de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijver-
heid stellen in gemeen overleg met de Staat het maximumbedrag
van hun tussenkomst voor elk betalingsakkoord vast; de ver-
bintenis van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nij-
verheid wordt in totaal tot 1 miljard frank beperkt.

Krachtens de bepalingen van deze nieuwe overeenkomst heeft
de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, ter ontlas-
ting van de Staat, tegen kontante betaling, de vorderingen over-
genomen die de Bank bezat op de landen waarmede consolidatie-
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akkoorden op meer dan honderd twintig dagen werden afgesloten,
zegge in totaal fr. 795.332.117,-.

De rekening van de Schatkist werd gecrediteerd met :

1) de interesten door de E.B.U. voor de eerste 15 dagen van het
jaar 1959 betaald, daar de laatste maandelijkse vereffening op
15 januari 1959 plaatsgreep;

2) het overschot ten gunste van België, van de interesten gestort door
vreemde landen min de rente welke ons land aan deze laatste
krachtens bilaterale akkoorden verschuldigd is.

Zij werd daarentegen gedebiteerd voor de rente welke, krachtens
de overeenkomsten van 25 februari 1947, 1 juli 1954, 14 septem-
ber 1954, 16 april 1959, 1 juli 1959, 1 augustus 1959 en 14 okto-
ber 1959, de Staat aan de Bank verschuldig is op de voorschotten door
deze laatste toegestaan voor de uitvoering van deze akkoorden. De
rente door de Staat aan de Bank betaald is begrepen in de resultaten
die, op de Winst- en Verliesrekening, onder de rubriek « Disconto,
wissel, intresten en provisies » voorkomen.

De rubriek « Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde
valuta's en goud », die haar tegenpost op de passiefzijde
heeft onder het hoofd « Te leveren vreemde valuta's en goud »,
staat te boek in de balans per 31 december 1959 voor een bedrag
van . fr. 1.205.209.600,-

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

Per 31 december 1958 bedroeg deze post fr. 72.353.804,-

Debiteuren wegens
termijnverkopen
van vreemde
valuta's en goud

De rekening « Handelspapier » kwam vroeger voor onder Handelspapier

de benaming « Handelspapier op België »; zij begrijpt, sedert
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Il mei 1959, benevens het gedisconteerd papier betaalbaar in België,
het gedisconteerd papier in Belgische franken betaalbaar in het
buitenland.

Per 31 december 1959 is ze als volgt geventileerd:

Papier op België. . fr. 7.559.416.246,-
Papier in Belgische franken op het buitenland fr. 451.860,-

Totaal. . fr. 7.559.868.106,-

Per 31 december 1958 bedroeg het gedisconteerd papier betaal-
baar in België . fr. 4.102.632.108,32

Het gedisconteerd papier in Belgische franken betaalbaar in het
buitenland stond op diezelfde datum te boek onder het « Tegoed
op het buitenland» voor een bedrag groot. . fr. 4.666.708,-

Voorschotten op
onderpand

De voorschotten op onderpand, gedaan overeenkomstig de
bepalingen van artikel17, 50en 80 der statuten, bedragen per 31 decem-
ber 1959 . . fr. 102.500.922,-

tegen, per 31 december 1958 . . fr. 510.375.655,60

Overheidseffecten Deze portefeuille begrijpt volgende waarden :
(art. 20 der statuten.
Overeenkomsten van Per 31 december 1959 Per 31 december 1958
14 september 1948

a) Schatkistcertificaten . fr. 8.215.000.000,- 7.840.000.000,-en van 15 april1952)

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

e) Andere Belgische over-
heidseffecten · fr.

Totaal. · fr. 8.215.000.000,- 7.850.500.000,-
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Naar luid van de overeenkomst op 14 september 1948. tussen
de Belgische Staat en de Bank gesloten mag het bedrag van de porte-
feuille effecten uitgegeven of gewaarborgd door de Belgische Staat,
en door de Bank behouden tengevolge van de overeenkomstig
artikel17, 3° en 9°, der statuten gedane verrichtingen, niet hoger gaan
dan tien miljard frank.

Krachtens de overeenkomsten die op 15 april 1952 getekend
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 1959 niet aangewend.

De voorschotten toegestaan door de Bank binnen het kader van
de hiervorengenoemde overeenkomsten, worden afgerekend tegen de
discontovoet der Bank voor het geaccepteerd in een bank gedomici-
lieerd papier, behalve een 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 van 35 miljard frank
te boven ging.

De rente opgebracht door de portefeuille overheidseffecten is
begrepen in de resultaten geboekt op het credit van de Winst- en
Verliesrekening, onder de rubriek « Disconto, wissel, intresten en
provrsies ».

Krachtens artikel 37 van de statuten, gewijzigd door beslissing
van de algemene vergadering der aandeelhouders van 29 juli 1959,
wordt de winst die voor de Bank voortspruit uit het verschil tussen

;

de rente:
1) à 3 % pct. van 1 januari tot 31 juli 1959,
2) à 3 pct. van 1 augustus tot. 31 december 1959,

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 verrich-
tingen geregistreerd in volgende rekeningen van de activa: « Handels-
papier », « Voorschotten op onderpand» en « Overheidseffecten ».
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Deel· en pasmunt

Tegoed
bij het Bestuur
der Postchecks

Geconsolideerde
vordering op de
Staat
(art. 3, § b,
van de wet
van 28 juli 1948
en art. 3
van de wet van
19 juni 1959)

De deel- en pasmunt is onderverdeeld als volgt :

Per 31 december 1959 Per 31 december 1958

Zilvergeld en pasmunt . fr. 530.562.490,70 504.875.811,15
Biljetten der Thesaurie . fr. 114.700.620,- 144.636.620,-

fr. 645.263.110,70 649.512.431,15

De hoogtegrens van de kasvoorraad der Bank in muntstukken en
in biljetten in omloop voor rekening van de Schatkist die, krachtens
de bestaande overeenkomsten tussen de Minister van Financiën en
de Bank, op 700 miljoen frank werd gesteld, is sedert 14 oktober 1955
aan volgende modaliteiten onderworpen :

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 tijdens de volgende maand
boven het bedrag van 700 miljoen frank blijft, wordt de Schatkist
door de Bank verzocht, op datum van de laatste weekstaat van die
maand, de totale som die, op hedoelde datum, de contractuele grens
van 700 miljoen frank overtreft, terug te betalen.

Het tegoed van de Bank bij het Bestuur der Postchecks beloopt :
per 31 december 1959 . . fr. 1.894.917,-
per 31 december 1958 . . fr. 2.178.652,75

De geconsolideerde vordering op de Staat bedroeg ingevolge de
sanering van de balans der Bank ID septem-
ber 1948 . . fr. 35.000.000.000,-
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Op de balans per 31 december 1959 staat
zij te boek voor. . fr. 34.029.880.281,90
tegen fr. 34.242.568.558,29 op de balans van 31 december 1958.

De vermindering van fr. 212.688.276,39 is het gevolg van:

1) de terugbetaling door de Staat gedaan
door middel van zijn aandeel in de winsten van
de Bank voor het jaar 1958, overeenkomstig
art. 3, lid b, alinea 2 van de wet van
28 juli 1948 . . fr. 148.491.185,39

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

Naar luid van artikel 3 der wet van 19 juni 1959, houdende
wijziging van artikel 3, § b, van de wet van 28 juli 1948, worden de
terugbetalingen op de geconsolideerde schuld van 35 miljard, door
middel van het jaarlijks aandeel van de Staat in de winsten van de
Nationale Bank, van vijf miljard frank op één miljard teruggebracht.
Een som van fr. 29.880.281,90 zal worden afgehouden op het aan-
deel van de Staat in de winsten van het boekjaar 1959, om bedoelde
vordering tot 34 miljard frank terug te brengen.

De overheidsfondsen en andere krachtens artikelen 18 en 21 der
statuten verworven effecten, belopen:

per 31 december 1959
tegen, per 31 december 1958

. fr. 2.468.615.054,-

. fr. 2.378.906.936,-

De rubriek « Te innen waarden » staat per
31 december 1959 te boek voor. . fr.
tegen, per 31 december 1958 . fr.

318.324.157,99
175.212.017,73
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Gebouwen,
materieel
en meubelen

Waarden van de
Pensioenkas van
het Personeel

Afgeschreven en
te verzilveren
waarden

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

De waarde van de gronden en gebouwen staat in de balans per
31 december 1959 te boek voor. . fr. 1.507.643.088,92
tegen, per 31 december 1958 . . fr. 1.468.136.840,92

De verhoging met fr. 39.506.248,- stemt overeen met de
uitgaven in 1959 gedaan voor de constructie en de aankoop van
gebouwen te Brussel en in de provincie.

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

De rekening « Waarden van de Pensioenkas van het Personeel»
waarvan de tegenpost op de passiefzijde voorkomt onder het hoofd
« Pensioenkas van het Personeel », staat op de balans per 31 decem-
ber 1959 ingeschreven voor. . fr. 1.032.091.546,-
tegen, per 31 december 1958 . fr. 1.003.048.847,47

De verhoging met fr. 29.042.698,53 volgt uit een gewone toelage
van fr. 33.100.000,-, de incassering van loten en premiën en de
reglementaire afhoudingen gedaan op de bezoldigingen, onder aftrek
van de uitbetàlingen die door de Kas werden verricht.

De tussenkomst van de Bank in de betaling der renten bedroeg in
1959 fr. 15.451.204,- tegen fr. 15.147.575,- in 1958.

Onder de rubriek « Afgeschreven en te verzilveren waarden » is
pro memorie het tegoed opgenomen dal, wegens de onzekerheid
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omtrent de datum en de mogelijkheid van zijn verzilvering, geen
tegenwaarde van de verbintenissen op zicht van de Bank mag vormen.

Het bedrag van fr. 57.257.- dat op het credit van de Winst- en
Verliesrekening per 31 december 1959 te boek staat onder de rubriek
cc Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden », vertegenwoor-
digt de opbrengst van gerecupereerde betwiste vorderingen.

Per 31 december 1959 ZIJn de overgangsrekeningen van de
actieïzijde als volgt samengesteld:

a) Interestenprorata te ontvangen op de vor-
deringen volgend uit internationale betalings-
akkoorden . fr. 100.505.906,--

b) Interestenprorata te ontvangen op beleggin-
gen in het buitenland. . fr.

e) Interestenprorata op overheidsfondsen ver-

2.768.122,--

worven krachtens de statuten . . fr. 56.920.408,--

d) Voorraden ten behoeve van aanmaak van
biljetten en drukwerken, voor de refter van
het personeel en voor het departement Immo-
biliën . . fr. 31.568.103,-

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

Ingevolge de uitvoering van het vonnis
geveld einde 1958 door de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Hoei. heeft de Bank, tot nog
toe, fr. 59.181,- gerecupereerd op deze vor-
dering, die oorspronkelijk fr. 2.243.400,-
beliep.

2.184.219,-

Te transporteren fr. 193.946.758,-
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Transport : fr.

De Bank heeft bovendien fr. 11.000,- in
obligaties van de Muntsaneringslening ont-
vangen waarvan de tegenwaarde, na reali-
satie, eveneens in mindering van bedoelde
vordering zal komen.

/) 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, valuta' s ge-
blokkeerd ingevolge buitenlandse valuta-
wetgevingen . fr.

(De laatste drie rekeningen sub e/, f / en
9/ hebben hun tegenwaarde in de overgangs-
rekeningen op de passiefzijde.)

Totaal. . fr.
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PASSIVA

Het bedrag aan biljetten van de Bank in omloop beliep per
31 decemher 1959 . . fr. 118.324.567.600,-

tegen, per 31 december 1958 . fr. 117.353.105.000,-

Deze bedragen zijn, per coupure" als volgt onderverdeeld :

Per 31 december 1959 Per 31 december 1958

fr. 1.000
fr. 500
fr. 100
Totaal

· fr. ,103.274.215.000,- 102.251.060.000,-
· fr. 8.119.613.500,- 8.146.763.500,-
· fr. 6.930.739.100,- 6.955.281.500,-

· fr. 118.324.567.600,- 117.353.105.000,-

De saldi van de « rekeningen courant en diversen » vertonen
volgende onderverdeling

Per 31 december 1959 Per 31 december 1958

Schatkist, gewone
rekening . fr.

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

Schatkist, speciale rekening
vereffening E.B.U. . fr.

Banken in het buitenland,
gewone rekeningen . fr. 252.232.801,-

----------
Te transporteren : fr. 753.829.440,92

6.660.434,67 7.669.890,73

494.404.846,25 631.884.970,85

531.359,-

181.161.719,91

820.716.581,49
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Internationale
Akkoorden
(Wetten van
28 juli 1948 en van
19 juni 1959)

Transport : fr. 753.829.440,92 820.716.581,49

Organismen door een bij-
zondere wet beheerd en
openbare besturen · fr. 280.244.880,72 313.550.417,49

Banken in België . · fr. 2.267.282.647,- 2.875.959.142,86
Partikulieren · fr. 243.865.257,- 173.632.712,83
Te betalen waarden. · fr. 370.425.409,50 474.258.153,86

fr. 3.915.647.635,14 4.658.117.008,53

Het bedrag van 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 op het credit der rekeningen-courant zullen
worden bijgeschreven.

Hierna de vergelijking, van het ene jaar tot het andere, der .saldi
van de verbintenissen tegenover het buitenland in het kader van
internationale akkoorden :

Per 31 december 1959 Pe,: 31 december 1958

Landen, leden van de
E.B.U. . fr. 230.883.324,09

Europees Monetair
Akkoord 343.909.830,-

223.787.366,-

136.646.113,57

302.101.745,73
669.631.183,39

· fr.

· fr.

fr. 567.697.196,-

Andere akkoorden

De rubrieken « Europees Monetair Akkoord » en « Andere
Akkoorden» stemmen resp. overeen met de hoofden « Landen, leden
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van het E.M.A. » en cc Andere landen» op de balans per 31 decem-
ber 1958.

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 internationale akkoorden.

Per 31 december 1959 belopen zij fr. 122.807.912.431,14 tegen
fr. 122.680.853.191,92 per 31 december 1958.

Per 31 december 1958 beliep de speciale provisie aangelegd
krachtens de overeenkomst van 14 september 1954 tussen de Staat, de
Bank en de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid)
fr. 500.000.000,-.

De overeenkomst van 14 september 1954 werd opgeheven en
op 1 juli 1959 vervangen door een nieuwe overeenkomst waarvan
de voornaamste principes op blz. 112 van dit verslag worden uiteen-
gezet. De speciale provisie, die overbodig is geworden, werd op
1 juli 1959 opnieuw ter beschikking van de Nationale Maatschappij
voor Krediet aan de Nijverheid gesteld.

De rubriek cc Te leveren vreemde valuta 's
en goud» vertoont op de balans per 31 decem-
ber 1959 een saldo groot. . fr.

Zij stond op de balans per 31 december 1958
onder het hoofd cc Te leveren deviezen en goud »,
te boek voor. . fr.

1.436.125.080,-

370.017.784,-

De tegenwaarde ervan wordt gevormd door de rekeningen cc Te
ontvangen vreemde valuta 's en goud » en « Debiteuren wegens
termijnverkopen van vreemde valuta 's en goud» op de actiefzijde.
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Pensioenkas van
het Personeel

Overgangsrekeningen
van de passiefzijde

Het verschil tussen het totaal van die twee rekeningen en het
bedrag van de besproken rubriek stemt overeen met de kontante ver-
bintenissen van de Bank in goud en in vreemde valuta 's.

De rekening « Pensioenkas van het Personeel» heeft als tegen-
post op de actiefzijde de waarden van de Pensioenkas van het Perso-
neel.

Zij vertegen woordigt per 31 decem-
ber 1959 . . fr.
tegen, per 31 december 1958 . fr.

1.032.091.546,-
1.003.048.847,47

Per 31 december 1959 waren de overgangsrekeningen van de
passiefzijde de volgende :
a) Herdisconto van de portefeuille wissels en

schatkistcertificaten . fr.
b) Voorschotten gestort door derden. . fr.
c) Kasmiddelen gedurende de bezetting weg-

genomen door geheime formaties, en te
recupereren

d) Fonds van de Honderdste Verjaring.
. fr.
. fr.

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

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

g) Provisie voor gebouwen en materieel. . fr.
h) Fiscale voorziening . fr.
i) Maatschappelijke provIsIe voor diverse

risico's . fr.

Totaal. . fr.
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De verrichtingen in 1959 geboekt op de rekening « Fiscale voor-
ziening » zijn als volgt ingedeeld :

Saldo per 1 januari 1959 . . fr. 123.353.906,72

Betalingen in 1959 gedaan voor belastingen, in
hoofdzaak de nationale crisisbelasting op het
dividend betaalbaar gesteld per 1 maart 1959
alsmede de bedrijfsbelasting op de inkomsten van
het boekjaar 1957 . . fr. 74.885.807,-

--------
fr. 48.468.099,72

Overdracht langs hel debet van de Winst- en
Verliesrekening met het oog op de aanslag van
de inkomsten van het boekjaar 1959 . fr. 20.000.000,-

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

Saldo per 31 december 1959 . . fr. 68.468.099,72

Het Bestuur der Belastingen heeft in 1959 aan de Bank een
bedrag van fr. 56.000.000,- terugbetaald, zijnde een in 1957 gedane
vervroegde storting van de bedrijfsbelasting op de inkomsten van
1957. Dit bedrag stond op de balans per 31 december 1958 te boek
onder de overgangsrekeningen van de actiefzijde.

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

Opnaam of aan toonder, van fr. 1.000 elk, waarvan 200.000, nomina-
tief en onoverdraagbaar, ingeschreven op naam van de Staat.

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

Bank, bestaat uit volgende rubrieken :
Per 31 december 1959 Per 31 december 1958

Statutaire reserve. . fr. 461.723.780,20

Buitengewone reserve . fr. 254.233.244,72
----------

Te transporteren : fr. 715.957.024,92

425.236.538,81

254.233.244,72

679.469.783,53
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Te verdelen
nettowinst

Winst- en
Verliesrekening

Transport :fr.

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

715.957.024,92 679.469.783,53

Totaal. . fr.

1.372.654.088,92 1.353.147.840,92

2.088.611.113,84 2.032.617.624,45

Het fonds vermeerderde door het aandeel in de verdeling
der winsten per 31 december 1958, dat aan de statutaire reserve toe-
kwam, alsmede door de afschrijving per 31 december 1959, ten belope
van fr. 19.506.248,-, der uitgaven van het boekjaar betreffende 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 fr. 134.989.000,-, vertegenwoordigt een
redelijke raming voor de gronden.

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. 379.720.159,93.

De wet van 19 juni 1959 voorziet o.m. volgende wijzigingen aan-
gebracht aan het statuut van de Bank :

1) afschaffing, enerzijds, van het jaarlijks zegelrecht, gestort aan de
Schatkist, op de biljettenomloop, en, anderzijds, van de vergoeding
van dit recht door de Schatkist aan de Bank, tenbelope van
het gemiddeld bedrag van de omloop overeenstemmend met de
goudvoorraad en met de schuldvordering op de Staat;

2) afschaffing van de vergoeding van 0,25 pct. 's jaars, die het voor-
werp uitmaakt van de overeenkomst van 19 juli 1919, door de
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Schatkist aan de Bank toegekend voor onkosten van uitgifte, en
berekend op het gedeelte van de omloop overeenstemmend met de
voorschotten aan de Staat.

3) toekenning aan de Schatkist van het verschil tussen de rentevoet
van 3 pct., in plaats van 3 1/2 pct., en de rentevoet door de Bank
toegepast op haar discontoverrichtingen, voorschotten en leningen.

De eerste twee bepalingen zijn van kracht geworden op
30 juni 1959, zegge 10 dagen na 20 juni 1959, datum waarop de wet
van 19 juni 1959 in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt. De
derde wordt toegepast sedert 1 augustus 1959, datum van de ver-
schijning in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit van
29 juli 1959, houdende goedkeuring van de aan de statuten van de
Bank aangebrachte wijzigingen.

- 1'27 -



Minister
van Openbaar
Onderwijs : tegoed
voor zijn rekening bij
het Bestuur der
Postchecks (School-
pakt, wet van
29 mei 1959,
artikel 15)

Te Inkasseren
waarden

Geopende
documentaire
kredieten

Visum
van accepten
betreffende de
in- en uitvoer

ORDEREKENINGEN

Deze rekening wordt op de weekstaat van de
Bank, onderaan het totaal van de passiva, gepu-
bliceerd.

Haar tegenpost, die gevormd wordt door de
rubriek « Bestuur der Postchecks : tegoed voor
rekening van de Minister van Openbaar Onder-
wijs (Schoolpakt, wet van 29 mei 1959, artikel
15) » komt voor op de weekstaat, onderaan het
totaal van de activa. . fr.

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
III omloop op 31 december 1959, voorzien
van het visum van de Bank krachtens hetwelk
deze zich verbindt ze te disconteren wanneer ze
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15.176.633,-

13.677.709,-



nog slechts 120 dagen te lopen hebben, voor
zover ze voldoen aan zekere, bij het viseren gestel-
de, voorwaarden . fr.

De diverse bewaarnemingen ZIJn samen-
gesteld uil

Obligaties van de Munt-
saneringslening . fr.

Internationaal Muntfonds fr.

Internationale Bank voor
Wederopbouw en Ont-
wikkeling . fr.

De sommen die voor-
komen III de rubrieken
« Internationaal Munt-
fonds » en « Internationale
Bank voor Wederopbouw
en Ontwikkeling » verte-
genwoordigen het bedrag
der Belgische schatkistbons
die in het dossier van elk
dezer instellingen berusten.

Bedoelde bons, door de
Belgische Staat afgegeven
ter vertegenwoordiging,
voor het verschuldigd be-
drag, van het quotum van
België, zijn betaalbaar op
zicht en renteloos.

2.469.000,-

12.487.293.661,74

594.634.057,50

Te transporteren : fr. 13.084.396.719,24

- 129-.

5.875.103.759,-

Diverse
bewaarnemingen



Waarborgen
van derden
ontvangen

Transport : fr. 13.084.396.719,24
Naar luid van de over-

eenkomst van 1 augus-
tus 1959 en van de bij-
komende overeenkomst van
14 oktober 1959, tussen de
Staat en de Bank gesloten in
verband met de deelneming
van België in het Interna-
tionaal Muntfonds, is de
Bank verplicht tot het ver-
strekken uit haar middelen,
in naam, voor rekening en
tot ontlasting van de Staat,
van de Belgische franken
nodig ingeval het Fonds alle
of een gedeelte van deze
bons zou incasseren.

Andere bewaarnemingen fr. 70.866.392.538,23

Totaal. . fr. 83.950.789.257,47

Onderpand van de voor-
schottenrekeningen . fr. 19.805.426.773,-

Waarborgen verleend door
de discontocedenten . fr. 7.814.650,-

Diverse borgtochten. . fr. 186.048.825,-

Waarborgen in handelspa-
pier gesteld door de ont-
leners van call money. fr. 152.827.357,-

Totaal.· . fr .. 20.152.117.605,-
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De waarborgcertificaten ontvangen van de
Schatkist dekken de voorschotten door de Bank
verleend voor de uitvoering van internationale
akkoorden overeenkomstig de bepalingen 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.

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.

De Bank heeft de verbintenis aangegaan
voor een bedrag van fr. 600.000.000,- in te
tekenen op de lening van fr. 3 miljard die door de
Nationale Stichting voor de Financiering van het
Wetenschappelijk Onderzoek zal worden uitge-
geven . . fr.

Op deze intekening zal jaarlijks een bedrag
van fr. 60 miljoen gestort worden door middel
van de bedragen op het Reservefonds geboekt.

Portefeuille en allerlei tegoed. . fr.

Te transporteren : fr.
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1.020.000.000,-

164.210.658,-

600.000.000,-

Waarborg·
certificaten
van de Schatkist
ontvangen

Borgtochten
verleend
ten gunste
van het Personeel

Verbintenis
tegenover de
Nationale Stichting
voor de Financiering
van het
Wetenschappelijk
Onderzoek

644.356.896,- Schatkist

644.356.896,-



Transport fr. 644.356.896,-

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.

Schatkistbons van de Rege-
ring van het Groother-
togdom Luxemburg (Bel-
gisch-Luxemburgs
Akkoord)

638.305.187,-

· fr. 1.406.719.713,-
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 1/2 pct certificaten van
de N.M. voor de Kleine
Landeigendom . fr.

Diverse waarden. . fr.

303.905.400,-

4.005.160.000,-

713.850.000,-
399.637.570,-

fr. 13.467.577.870,-

Diverse waarden door de Staat ln bewaring
genomen:

VVaardendoor derden gede-
poneerd . . fr. 6.063.388.625,43

-------
Te transporteren : fr. 6.063.388.625,43 14.111.934.766,-
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Transport : fr. 6.063.388.625,43 14.111.934.766,-

Dienst van de ingeschreven
schuld . fr. 14.912.920.600,-

Deposito- en Consignatiekas
fr. 62.557.907.424,59

Als borgstelling gedepo-
neerde waarden . fr. 2.424.423.597,50

fr. 85.958.640.247,52

Waarden afgegeven ingevolge het Besluit van de
Regent dd.17 januari 191,9 betreffende het
van onwaarde maken van de niet aangegeven
Belgische effecten aan toonder . fr. 9.676.073,-

Af te leveren waarden.

Ingetrokken effecten

· fr. 10.090.842.867,50

· fr. 30.263.805,-

Muntfonds :
Overheidsfondsen · fr. 4.799.558.170,-

Totaal. . fr. 115.000.915.929,02

Effecten door de Bank in bewaring genomen,
toebehorend aan het Rentenfonds opgericht
krachtens de besluitwet van 18 mei 1945 . fr. 7.879.653.380,-

Rentenfonds,
gedeponeerde
effecten

a) Voorlopige beleggingen · fr. 18.603.262.934,- Algemene Spaar·

b) Beleende fondsen · fr. 17.871.800,- en Lijfrentekas

c) Neergelegde waarborgen. · fr.' 179.696.873,-

Totaal. · fr. 18.800.831.607,-

- 133-



VERDELING VAN DE NETTOWINST VAN HET BOEKJAAR 1959

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

2. Van het overschot, zegge fr. 355.720.159,93

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

3. Van het overschot, zegge fr. 291.690.531,15

a) Aan het Rijk 1/50 •

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

Totaal van de te verdelen nettowinst 379.720.159,93

24.000.000,-

35.572.015,99
28.457.612,79

58.338.106,23
233.142.857,14

209.567,78

DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1959

Eerste globaal hrutodividend . . fr. 24.000.000,-
Tweede globaal brutodividend . fr. 233.142.857,14

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 1960 op vertoon van
coupon n' 158.

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,
Alfons CONIX, Regent,
André RENARD, Regent,
Robert VANDEPUTTE, Regent,
Heêtor MARTIN, Regent,
Victor VAN ROSSEM, Regent,
Max DRECHSEL, Regent,
Emile MASQUELIER,Regent.

-134 -

De Gouverneur,
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Balans

Winst- en Verliesrekening

Orderekeningen



BALANS PER af :r---------------------------------------------------------------------~------------------~~
ACTIVA

Goudvoorraad .

Vreemde valuta's

Te ontvangen vreemde valuta's en goud

Internationale akkoorden (Wetten van 28 juli 1948 en van 19 juni 1959) :

a) Europese Betalingsunie

b) Europees Monetair Akkoord .

c) Internationaal Muntfonds

d) andere akkoorden .

Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde valuta's en goud

Handelspapier .

Voorschotten op onderpand

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

a) schatkistcertificaten

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

c) andere Belgische overheidseffecten

Deel- en pasmunt

Tegoed bij het Bestuur der Postchecks

Geconsolideerde vordering op de Staat (art. 3, § b, van de wet van 28 juli 1948
en artikel 3 van de wet van 19 juni 1959)

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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56.692.868. 764,-

4.407.511.386,-

223.684.436,-

5.536.380.550,-

4.387.706.338,-

1.205.209.600,-

7.559.868.106,-

102.500.922,-

8.215.000.000,-

645.263.110,70

1.894.917,-

34.029.880.281,90

2.468.615.054,-

318.324.157,99

1.507.643.088,92

1.032.091.546,-

p. m.

196.800.030,-

128.531.242.288,51



~
DECEMBER 1959

Totaal van de passiva

PASSIVA

Bankbiljetten in omloop .

Rekeningen-courant en diversen

gewone rekening

buitengewone eonjunctuurtaks .
Schatkist (wet van 12-3-1957)

speciale rekening vereffening
I E.B.U.

6.660.434,67

494.404.846,25

531.359,-

252.232.801,-Banken in het buitenland : gewone rekeningen .

Organismen door bijzondere wet beheerd en openbare
besturen

Banken in België

. Partikulieren

Te betalen waarden

280.244.880,72

2.267.282.647,-

243.865.257,-

370.425.409,50

Internationale akkoorden (Wetten van 28 juli 1948
en van 19 juni 1959) :

a) Europees Monetair Akkoord.

b) andere akkoorden.

343.909.830,-

223.787.366,-

,! Totaal der verbintenissen op zicht

Te leveren vreemde valuta's en goud .

Pensioenkas van het Personeel

Overgangsrekeningen

Kapitaal

Reservefonds

a) Statutaire reserve

b) Buitengewone reserve

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

Te verdelen nettowinst

il
h
)'

»
(

n
~y
:1

"fj
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118.324.567.600,-

3.915.647.635,14

567.697.196,-

122.807.912.431,14

1.436.125.080,-

1.032.091.546,-

386.781. 957 ,60

400.000.000,-

461. 723. 780,20

254.233.244,72

1.372.654.088,92

379.720.159,93

128.531.242.288,51



DEBET
I

WINST- EN VERLIESREKENINGiP

op onderpand :
3.394.776,-

11.239.264,66

Registratierecht en onkost. op de akte van verleng. v Id bestaansduur der Bank
Algemene onkosten . '
Onkosten op aankoop, verkoop en verzending van goud
Gewone toelage aan de Pensioenkas van het Personeel
Afschrijvingen op oude gebouwen, materieel en meubelen.
Afschrijvingen op nieuwe gebouwen .
Geldelijke verplichtingen tegenover de Staat:

a) Provenu der disconto- en der voorschotverrichtingen
boven 3 X % : van 1/1 tot 31/7/59.
boven 3 % : van 1/8 tot 31/12/59 .

, ,

42.757.296,-
387.064.501,89

3.899.646,-
33.100.000,-
31.812.763,-
19.506.248,-

i

14.634.040,66

82.103.857,-b) Zegelrechtop de biljettenomloop : van 1/1 tot 29/6/59
Overschrijvingen naar de overgangsrekeningen van het passief :

a) provisie voor gebouwen en materieel
b) fiscale voorziening
c) maatschappelijke provisie voor diverse risico's

Te verdelen nettowinst

12.000.000,-
20.000.000,-
52.757.296,-

379.720.159,93

1.079.355.808,48

ORDEREKENINGEN PER I(

I

Minister van Openbaar Onderwijs: Tegoed voor zijn rekening bij het I

Bestuur der Postchecks (Schoolpakt, wet van 29 mei 1959,art.15)
Te inkasseren waarden .
Geopende documentaire kredieten .
Visum van accepten betreffende de in- en uitvoer .
Diverse bewaarnemingen :

Obligaties 'van de Munt.~aneringslening .
Internationaal Muntfonds
Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling
Andere bewaarnemingen

VVaarborgen van derden ontvangen
Onderpand van de voorschotrekeningen .
Waarborgen verleend door de discontocedenten
Diverse borgtochten
Waarb. in handelspapier gesteld door ontleners van call money

Waarborgcertificaten van de Schatkist ontvangen .
Borgtochten verleend ten gunste van het Personeel
Verbintenis tegenover de Nationale Stichting voor de Financiering

van het VVetenschappelijk Onderzoek
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 X % Certif. N.M. voor. de Huisvesting.
4 X % Certif. N.M. voor de Kleine Landeigendom .
Diverse waarden

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

Waarden afgegeven ingevolge het B eeluii van de Regent dd.
17 januari 1949 betreffende het van onwaarde maken van
de niet aangegeven Belgische effecten aan toonder

Af te leveren waarden
Ingetrokken effecten
Muntfond8 :

Overheidsfondsen

Rentenfonds, gedeponeerde effecten
Algemene Spaar- en Lijfrentekas :

Voorlopige beleggingen.
Beleende fondsen.
N eergelegde waarborgen



PER 31 DECEMBER 1959 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 .
Geldelijke verplichtingen en vergoedingen van de Staat :

a) Restorno van het zegelrecht op de biljettenomloop (koninklijk besluit
dd. 24 augustus 1939, art. 34) : van 1/1 tot 29/6/59 .

b) Vergoeding van 0,25 % 's jaars op de Staatsschuld (koninklijk besluit
dd. 24 augustus 1939, art. 33) : van 1/1 tot 29/6/59 .

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

Overschrijvingen van de overgangsrekeningen van het passief
a) provisie voor gebouwen en materieel .
b) maatschappelijke provisie voor diverse risico's.

697.480.737,48
122.133.728,-
42.312.445,-
17.931.021,-

57.257,-

70.578.430,-

45.057.406,-

2.121.914,-

38.925.574,-
42.757.296,-

1.079.355.808,48

il31 DECEMBER 1959

1.511.682.421,-
I. 15.176.633,-
l' 13.677.709,-
I • 5.875.103.759,-

2.469.000,-
12.487.293.661,74

594.634.057,50
70.866.392.538,23

83.950.789.257,47

19.805.426.773,-
7.814.650,-

186.048.825,-
152.827.357,-

20.152.117.605,-
1.020.000.000,-

164.210.658,-

600.000.000,-

644.356.896,-

5.000.000.000,-
1.000.000.000,-

638.305.187,-
1.406.719.713,-

303.905.400,-
4.005.160.000,-

713.850.000,-
399.637.570,-

13.467.577.870,-

6.063.388.625,43
14.912.920.600,-
62.557.907.424,59

2.424.423.597,50
85.958.640.247,52

9.676.073,-
10.090.842.867,50

30.263.805,-

4.799.558.170,-
115.000.915.929,02

7.879.653.380,-

18.603.262.934,-
17.871.800,-

179.696.873,-
18.800.831.607,-





Verslag van het College der Censoren





Mijne Heren,

Het boekjaar 1959 werd gekenmerkt door de verlenging tot
I

31 december 1988 van de bestaansduur der Bank, overeenkomstig de
wet van 19 juni 1959 en de beslissing van de algemene vergadering der
aandeelhouders, die op 29 juli 1959 in buitengewone zitting bijeen-
kwam.

Het College der censoren werd ingelicht omtrent de wijzigingen
welke, bij die gelegenheid, aan de statuten der Bank werden aange-
bracht, alvorens ze door de Regentenraad aan de Algemene vergade-
ring voorgelegd werden.

Het heeft akte genomen van de bepalingen der artikelen één, 2 en
3 van de wet van 19 juni 1959, en noteert dat de geconsolideerde
vordering van de Bank op de Staat het voorwerp heeft uitgemaakt,
op 14 januari 1960, van de laatste aflossing voorzien door de wet.

** *

Mijne Heren,

Het College betreurt ten zeerste het vertrek, in februari jl., van
de heer René Geurts, die de leeftijdsgrens had bereikt.

Het sluit zich aan bij de hulde die de heer Gouverneur hem op de
algemene vergadering heeft gebracht.

**- *
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Het College der censoren heeft in 1959 de uitoefening van zijn
opdracht, waarmede het krachtens de wet en de statuten belast IS,

voortgezet.

De Regentenraad heeft de begroting der uitgaven voor het boek-
jaar 1960, alsmede de balans en de winst- en verliesrekening afgesloten
per 31 december 1959, binnen de vastgestelde termijnen aan het
College voorgelegd.

De begroting werd gestemd na aandachtig onderzoek van de
bewijsstukken die door de diensten werden verstrekt.

Alvorens de balans en de winst- en verliesrekening goed te keuren
heeft het College zich van hun overeenstemming met de boekingen
vergewist; het heeft bovendien steekproeven in de inventarisbestand-
delen gedaan.

De definitieve verdeling der winsten werd overeenkomstig de
statuten door de Algemene raad geregeld.

** *

Het College heeft regelmatig inzage gekregen van de processen-
verbaal in verband met de inspeeties en controles die, overeenkomstig
de bepalingen van artikel 223 van het huishoudelijk reglement, in het
hoofdbestuur, de bijbanken en de agentschappen werden gedaan.

De inspeeties en controles waaraan zijn leden hebben deelge-
nomen, hebben voldoening geschonken.

** *

Het College hecht eraan de nadruk te leggen op de vlijt en de
grote beroepskwaliteiten waarvan alle leden van het personeel blijk
geven.

- 144-



Het stelt er eveneens prijs op zijn dank te betuigen aan de Directie
voor de doelmatige hulp die zij aan het College heeft verleend bij het
uitoefenen van zijn taak.

De leden van het College der censoren,

Auguste JADOUL, Secreiuris,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
Edmond KONINGS,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ,
Jean de COOl.VIANd'HERLINCKHOVE.
Fritz MEYVAERT,
Antoine HERBOSCH.

De Voorzitter,
Fernand DUCHENE.
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Hoofdbank

Bijbanken - Agentschappen

Discontocomité en -kantoren

Groothertogdom Luxemburg





HOOFDBANK

DIRECTIECOMITE, REGENTENRAAD,
OOLLEGE DER CENSOREN

GOUVERNEUR,' H. Hubert ANSIAUX.

VICE-GOUVERNEUR H. Franz DE VOGHEL.

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

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

CENSOREN HH. Fernand DUCHENE, Voorzitter,
Auguste JADOUL, Seereiaris,
Nicolas BOOST,
Louis DELVAUX,
Edmond KONINGS,
Victor DEVILLERS,
Marcel LECLERCQ,
Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,
Fritz MEYVAERT,
Antoine HERBOSCH.

SECRETARIS " Juffr. Elisabeth MALAISE.

SCHATBEWAARDER H. Jean-Jacques VINCENT.

ADVISEURS
VAN DE DIRECTIE

HH. Thomas BASYN,
Pierre KAUCH.

REGERINGSCOMMISSARIS

H. Maurice WILLIOT.

- 149-



DEPARTEM'ENTEN EN DIENSTEN

Titularissen :

Open Bewaarnemingen
Overheidsfondsen

DE SCHATBEWAARDER
HH. L. WECRESSER

L. REISGEN

R. MAGDONELLE
F. VERBRUGGEN
G. MULLIE

E. LECRIQUE
J. ART
P. ANDRE

T. ROSSAERT
J. LIEBAERT
M. HUWAERT

Algemene Thesaurie :
Hoofdkas :
Rijkskas :

Discon to en Portefeuille
Disconto:
Porte feuille :

Buitenland :
Wisseldienst
Wisselreglementering

Effecten

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

R. BEAUVOIS
H. GAUTIER

Juffr. G. VAN POUCRE

A1gemeen Secretariaat :
Secretariaat :
Administratieve Organisatie :

Drukkerij :
Technische dienst der Drukkerij
Administratieve dienst der Drukkerij

HH. M. JORDENS
A. BAUDEWIJNS
T. OTTO

C. AUSSEMS

J. van WEDDINGEN

Immobiliën:
Gebouwen
Economaat

F. FLAMAND
J. LEPOMME
E. DEMARTIN

R. GALLET
A. VRANCRX
J. GRAS

Algemene Controle :
Inspeetie :
Controledienst

Juridische dienst : E. de MIOMANDRE

Algemene Boekhouding

Dienst van het Personeel

G. PREVOST

E. COENEN

C. GROSEMANSBiljetten :

Medico-sociale dienst Dr L. HANNAERT

DIsaONToaOMITE BRUSSEL

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

Aarlen

Beheerder:

Discon tokan toor

Beheerder:

Discon tokan.toor

BIJBANKEN

Antwerpen

H. A. NEVEN.

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

Luik

H. E. RENARD.

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

Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg)

Beheerder:

Discon tokan toor

H. J. VANDERGUCH'l'.

HH. A. GROENEN,
J. NEUBERG,
N. BRAUN.

AGENTSCHAPPEN

AGENTSCHAPPEN MET EEN DISCONTOKANTOOR

Agenten Leden der Discontokantoren.

HH. L. DEHOUX, HH. C. VAN DER HAEGEN,
P. MICHIELS,
F.·P. CALLEBAUT.

F. LEFEVER, HH. V. POSSCHELLE,
Ridder D. LAMALLE,
G. HANSSENS.
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Agenten Leden der Discontokantoren

Aat HH. V. BRANDELAER, HH. H. DUCHATEAU,
A. DESCAMPS.

Bergen P. FABRI d'ENNEILLES, HH. G. DUCHATEAU,
J. SEGARD,
H. BOUTTIAU.

Brugge F. COLLUMBIEN, HH. R. TERMOTE,
R. RAPAERT de GRASS
I. JANSSENS de BISTHOVEN.

Oharleroi J. POTVIN, HH. L. DEWANDRE.
A. GILLIEAUX,
Graaf C. de BRIEY,
A. BINARD.

Dendermonde J. VANDEN BOSCH, HH. J. VAN DAMME,
E. VAN DEN BERGHE,
R. DE COENE.

Dinant J. LEMAITRE, HH. M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLENF AGNE

de VOGELSANCK,
J. de MONTPELLIER

d'ANNEVOIE.

Doornik A. TOURNAY, HH. E. CARBONNELLE,
E. THORN,
V. VANDERBORGHT,
M. COUPLET.

Eeklo C. BIBILLE, HH. R. VAN BRABANDT, (1)
C. VAN DAMME,
P. van GINDERACHTER.

Gent G. THIRIAUX, HH. Baron BRAUN,
Graaf H. de HEMPTINNE,
R. HANET.

(1) Overleden op 11 januari 1960.
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Geraardsbergen

Hasselt

Hoei

Kortrijk

La Louvière

Leuven

Mechelen

Moeskroen

Namen

Agenten

HH. J. MASSET,

E. HUYBRECHT,

A. FRANÇOIS,

A. DE VULDER,

J. HAUTAIN,

J. VILENNE,

G. MATAGNE,

F. LEFLERE,

Baron
de MOREAU d'ANDOY,

- 153-

Leden der Discontokantoren

HH. G. FLAMANT,
J. RENS,
P.·E. WILLOCX.

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

HH. H. DE LATTRE ,
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. VERHAEGEN.

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

HH. O. HICGUET,
Baron L. HUART,
J. P. le HARDY de BEAULIEU.



Neufchâteau

Nijvel

Oostende

Oudenaarde

Péruwelz

Philippeville

Roeselare

Ronse

Sint-Niklaas

Agenten

HH. M. CABY,

G. GINION,

L. NEIRYNCK,

P. HERTSCHAP,

G. WALNIER,

J. TIELEMANS,

K. DEWAELE,

E. BURLION,

H. ALLAER,
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Leden der Discontokantoren

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

HH. E. de STREEL,
R. LECHIEN,
N. DESCAMPE.

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

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

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

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

HH. A. DEMEESTER·D'HOORE,
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

A genten Leden der Discontokantoren

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

H. LIEN ART van LIDTH
de JEUDE,

HH. W. WILSENS,
J. BEAUDUIN,
Ridder J. de SCHAETZEN

van BRIENEN.

F. VANHERP, HH. L. JANSEN,
J. DIERCKX,
C. DE RIDDER.

P. POTVIN, HH. Baron A. PEL'fZER,
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 DISOONTOKANTOOR

Boom
Ieper
Malmédy
Marche-en-Famenne
Veurne

HH. M. WELLEiVIANS,

J. VANNESTE,

P. VAN NIEUWENHUYSE.

M. HENNEQUIN,

L. KERREMANS, a.i.
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BIJLAGEN





BIJLAGE 1

OVERHEIDSFONDSEN IN HET BEZIT VAN DE BANK

OP 31 DECEMBER 1959

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, 18 reeks.
4 pct. Belgische Geünificeerde Schuld, 28 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 1/2 pct. Belgische Lening 1954/72.
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.
5 pct. Belgische Lening 1958/68.
4 3/4 pct. Belgische Lening 1959/71.
5 pct. Belgische Lening 1959/70.

_5 1/2 pct. Schatkistcertificaten 1958/64 .
..4 pct. Belgische Lotenlening 1941.

4 pct. Lloyd Royal belge.
4 pct. Oorlogsschade 1922.
4 pct. Oorlogsschade 1923.
4 pct. Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen

1955/75, 28 reeks.
5 pct. Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 1953 - 1.
4 3/4 pct. Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 1954/55 - II en III.
4 3/4 pct. Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 1956 - IV.
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, re 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

WEEKSTATEN

IN HET cc STAATSBLAD » GEPUBLICEERD IN 1959



ACTIVA
WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1959

(in miljoenen franken)

I
I Vorderinqen op hel buitenland I Overheidseffeclen (art. 20 der statuten.

Overeenkomsten van 14 saptember 1948 Geconsoli·I in het kader van betalinqsakkoorden Debiteuren en 15 april 1952) deerde Overheids· Waarden

Teqoed Te ontvanqen weqens Voorsohollen Papier uit- Teqoed bij vorderinq Gebouwen, van de
Goud· termijn- Handelspapier Deel- en

DATA op hel deviezen Landen, Landen, verkopen
gegeven door Andere de Dienst op de Slaai fondsen materieel en Pensioenkasop instellingen (arl. 3, § b

voorraad Europese leden leden Andere op Belqië Belgische pasmunt

builenland en qoud
van onderpand Schotkist- waarvan de der Postchecks van de wet (art. 18 en 21 meubelen van het

Betalingsunie van van landen
deviezen eerttheeten verbintenissen cvsrheids- van der statuten)
en qoud door de Staat Personeel

de E.B.U. het E.M.A. gewaarborgd effecten 28 juli 1948)
zijn

280 1.229 I I
34.243 2.379 1.416 1.0438 jan. 1959 63.487 990 7.806 53 758 - 2.823 548 8.565 -

I
- 636 2

15 » 62.420 943 280 7.969 - 60 730 165 2.893 852 7.465 - - 651 2 34.184 2.379 1.468 1.046
22 » 62.401 1.794 280 6.992 - 69 737 516 2.693 190 , 7.440 -

I
- 663 2 34.184 2.379 1.468 1.046

29 » 62.398 1.698 280 6.992 - 70 724 503 2.579 421 6.565 - - 671 2 34.184 2.418 1.468 1.045

5 februari 62.399 1.382 280 6.944 - 40 726 162 5.225 1.340 3.840 - - 658 2 34.184 2.427 1.468 1.044
12 » 62.399 1.363 280 6.944 - 43 735 162 3.268 747 5.515 - - 672 2 34.184 2.466 1.468 1.044
19 » 62.287 813 280 6.944 - 55, 737 162 3.184 250 5.490 - - 691 1 34.184 2.466 1.468 1.049
26 » 61.384 1.087 280 6.944 - 65 732 162 4.505 685 6.340 - - 690 2 34.184 2.466 1.468 1.048

5 maart 61.270 1.542 842 6.629 - 60 737 110 4.661 576 7.440 - - 672 2 34.030 2.466 1.468 1.044
12 » 61.270 1.357 1.092 6.539 - 75 725 110 2.940 228 8.565 - - 696 1 34.030 2.466 1.468 1.044
19 » 62.302 1.567 1.092 6.426 - 64 733 157 2.561 175 8.190 - - 713 1 34.030 2.466 1.468 1.046
26 » 62.300 1.812 1.092 5.982 - 98 756 110 2.898 433 7.965 - - 708 1 34.030 2.466 1.468 1.046

2 april 62.300 2.142 1.092 5.953 - 49 748 296 3.698 517 9.165 - - 683 2 34.030 2.466 1.468 1.046
9 » 61.680 2.984 530 I 5.953 - 60 781 296 2.838 573 9.515 - - 699 2 34.030 2.466 1.468 1.044

16 » 61.680 4.152 530 5.953 - 70 797 1.339 2.572 202 8.915 - - 718 2 34.030 2.466 1.468 1.048
23 » 62.730 4.247 280 5.953 - 76 780 1.339 2.503 223 6.265 - - 724 1 34.030 2.466 1.468 1.048
30 » 63.251 4.265 - 5.953 - 69 787 1.308 3.147 I 924 7.540 - - 700 1 34.030 2.466 1.468 1.050

Nieuwe Vreemde Te ontvanqen Internationale akkoorden Hemdels-
voorstellinq valuta's vreemde val. (Wet van 28 juli 1948) papier

en qoud
E.B.U. E.M.A. I.M.F. Andere

akkoorden
30 april 63.251 4.334 - 5.953 - - 787 1.308 3.147 924 7.540 - - 700 1 34.030 2.466 1.468 1.050

Il mei 64.021 4.131 - 5.953 - - 774 809 2.503 377 7.990 - - 695 2 34.030 2.466 1.468 1.045
16 » 64.462 3.893 - 5.953 - - 762 809 2.414 302 6.840 - - 696 2 34.030 2.466 1.468 1.045
25 » 64.462 3.886 - 5.953 15 - 758 809 2.285 296 6.390 - - - 691 2 34.030 2.466 1.468 1.046

1 JUlll 64.462 3.266 - 5.953 - - 756 801 3.379 1.002 7.315 - - 663 2 34.030 2.464 1.468 1.050
8 » 64.462 3.357 - 5.953 25 - 770 801 2.048 656 9.015 - - 659 2 34.030 2.464 1.468 1.045

15 » 63.996 3.595 - 5.953 37 - 773 1.375 2.062 1.135 7.465 - - 663 2 34.030 2.466 1.468 1.048
22 » 63.708 3.616 - 5.953 42 - 796 1.518 2.638 585 6.990 - - 653 2 34.030 2.466 1.468 1.048
29 » 63.482 3.536 - 5.953 42 - 816 1.300 3.828 1.122 6.765 - - 657 2 34.030 2.463 1.468 1.031

6 juli 63.397 3.488 - 5.536 - - 319 1.044 4.647 1.528 7.765 - - 642 2 34.030 2.461 1.468 1.029
13 » 63.397 3.352 - 5.536 55 - 304 795 4.056 1.896 8.540 - - 652 1 34.030 2.464 1.468 1.029
17 » 63.386 3.102 - 5.536 55 - 300 498 4.609 1.140 8.215 - - 649 2 34.030 2.466 1.468 1.029
27 » 63.724 3.192 - 5.536 60 - 294 498 3.049 835 8.890 - - 668 I 2 34.030 2.466 1.468 1.030

3 augustus 63.994 3.297 - 5.536 15 2.813 198 498 4.025 880 9.590 - - 657 2 34.030 2.466 1.468 1.029
10 » 63.994 3.402 - 5.536 15 2.813 198 498 2.679 1.317 9.140 - - 669 1 34.030 2.466 1.468 1.029
17 » 64.334 3.338 - 5.536 40 2.813 198 498 2.392 436 9.140 - - 684 2 34.030 2.466 1.468 1.029
24 » 64.170 3.207 - 5.536 40 2.813 199 498 2.582 683 8.115 - - 688 2 34.030 2.466 1.468 1.029
31 » 63.775. 3.089 - 5.536 - 2.813 198 491 3.321 1.637 9.590 - - 685 2 34.030 2.466 1.468 1.029

7 september 63.775 3.156 - 5.536 - 2.813 199 491 3.079 1.027 9.115 - - 679 2 34.030 2.466 1.468 1.027
14 » 63.775 3.780 251 5.536 15 2.813 199 1.233 2.008 235 9.265 - - 695 1 34.030 2.466 1.468 1.027
21 » 63.204 3.491 2.294 5.536 15 2.813 199 1.233 2.690 991 6.190 - - 712 2 34.030 2.466 1.468 1.027
28 » 63.007 3.682 2.294 5.536 21 2.813 199 1.233 1.827 530 7.690 - -- 718 2 34.030 2.466 1.468 1.028

5 oktober 62.190 4.057 2.294 5.536 10 2.813 199 989 4.442 974 6.865 - - 687 1 34.030 2.466 1.468 1.027
12 » 61.627 5.125 2.044 5.536 25 2.813 199 1.013 2.148 637 9.165 - - 700 1 34.030 2.466 1.468 1.026
19 » 59.924 3.729 2.044 5.536 35 4.388 199 1.013 1.759 662 9.065 - - 705 1 34.030 2.462 1.468 1.029
26 » 59.586 3.795 2.044 5.536 50 4.388 199 1.013 2.139 1.004 8.665 - - 717 1 34.030 2.466 1.468 1.030

2 november 59.361 3.920 2.044 5.536 - 4.388 124 1.109 4.198 1.182 8.890 - - 697 2 34.030 2.466 1.468 1.033
9 » 58.835 4.291 2.044 5.536 10 4.388 124 1.223 2.485 1.070 9.790 ,

- - 692 2 34.030 2.461 1.468 1.028
16 » 58.782 4.309 2.268 5.536 25 4.388 124 1.181 2.131 599 9.240 - - 702 2 34.030 . 2.460 1.468 1.029
23 » 58.556 4.296 2.268 5.536 35 4.388 - 1.370 2.113 27 9.390 - - 709 2 34.030 2.463 1.468 1.034
30 » 57.786 3.987 224 5.536 - 4.388 - 1.156 3.098 950 9.940 - - 681 2 34.030 2.466 1.468 1.034

7 december 57.326 4.298 224 5.536 15 4.388 - 1.156 2.695 169 9.215 - - 678 2 34.030 2.466 1.468 1.034
14 » 57.270 4.338 224 5.536 15 4.388 - 1.130 1.978 36 9.890 - - 684 2 34.030 2.469 1.468 1.034
21 » 56.711 4.520 224

I
5.536 25 4.388 - 1.187 3.414 42 7.215 - - 667 2 34.030 2.469 1.468 1.034

28 » 56.693 4.494 224 5.536 30 4.388 - 1.262 4.099 25 7.540 - - 669 2 , 34.030 2.469 1.468 1.034

(I) Waarvan het kapitaal: fr. 400 miljoen.
(2) Het verschil van 753 met het saldo dat voorkomt op de gepubliceerde staat (oude voorstelling) wordt verklaard doer de overdracht van dit bedrag naar de rubriek « Schatkist: Speciale rekening vereffening E.B.U. '.



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD » GEPUBLICEERD IN 1959
(in miljoenen franken) PASSIVA

OrderekeDÏnq : Rekeninqen-couTant Verbintenissen teqenover Speciale
Bestuur der provisie

Postchecks :
het buitenland in het kader Totaal Kapitaal.

Teqoed voor van betalinqsakkoorden Te leveren Pensioenkas
TOTAAL rekeninq van de Bankbilletten Schatkist

der
reserves en TOTAAL

Banken
Diversen Minister vaD Diverse (Overeenk. v. deviezen van het Diversen afschrijvinqs- DATA

ACTIVA Openbaar in omloop in het Landen, verbintenissen PASSIVA
Landen,

rekeninqen
Onderwijs Rekeningen Buitengewor..e buitenland : rekeningen- leden Andere op zicht 14-9-1954 : en qoud Personeel

(Schoolpakt,wet
Gewone Akkoord voor con iunc tu ur- gewone courant leden van N.M.K.N.)

(1)

rekening Economische taks (Wet rekeningen de E.B.U.
van landen

van 29 mei 1959, Samenwerking van 12-3-1957) - het E.M.A.
artikeliS)

1.190 127.448 - 116.629 24 - 632 176 3.768 148 169 329 121.875 500 297 1.043 1.354 2.379 127.448 8 jan. 1959

609 124.116 - 115.231 4 - 632 167 2.614 - 211 319 119.178 500 462 1.046 461 2.469 124.116 15 )}

675 123.529 - 114.204 4 - 632 172 2.720 I - 237 224 118.193 500 853 1.046 468 2.469 123.529 22 »

486 122.504 - 113.809 17 - 632 154 2_131 I - 222 225 117.190 500 825. 1.045 475 2.469 122.504 29 )}

476 122.597 - 115.155 25 - 657 158 1.276 - 172 225 117.668 475 459 1.044 482 2.469 122.597 5 februari

435 121.727 - 114.076 8 - 657 155 1.488 - 193 214 116.791 475 459 1.044 I 489 2.469 121.727 12 )}

1.083 121.144 - 113.292 19 - 657 161 1.552 - 272 230 116.183 475 472 1.049 I 496 2.469 121.144 19 )}

733 122.775 - 114.121 6 - 657 163 2.267 - 348 236 117.798 475 473 1.048 512 2.469 122.775 26 )}

548 124.097 - 115.994 1 - 657 158 1.409 - 205 243 118.667 475 967 1.044 475 2.469 124.097 5 maart

695 123.301 - 114.920 12 - 657 141 1.350 - 287 247 117:614 475 1.214 1.044 485 2.469 123.301 12 )}

714 123.705 113.978 9 I 657 228 2.516 117.901 525 1.046
-

505- - - 254 259 1.259 2.469 123.705 19 »

753 123.918 - 114.661 20 - 657 186 2.063 - 277 290 118.154 525 1.213 1.046 511 2.469 123.918 26 )}

551 126.206 - 116.746 11 - 657 179 2.085 - 283 306 120.267 500 1.399 1.046 525 2.469 126.206 2 april

541 125.460 - 116.063 18 - 592 182 2.477 - 216 232 119.780 500 837 1.044 830 2.469 125.460 9 )}

480 126.422 - 114.707 8 - 592 191 3.413 - 208 254 119.373 500 1.888 1.048 1.144 2.469 126.422 16 )}

555 124.688 - 113.935 19 - 649 187 2.565 - 235 276 117.866 500 1.647 1.048 1.158 2.469 124.688 23 )}

555 127.514 - 116.832 11 - 649 346 2.421 - 274 313 120.846 500 1.320 1.050 1.329 2.409 127.514 30 »

Spec. rek. Internationale akkoorden Te leveren Nieuwe
veref!. E.B.U. (Wet van 28 juli 1948) vreemde val. voorslellinq

E.M.A.
Andere en qoud

akkoorden

555 127.514 - 116.832 11 753 649 346 2.421 - 274 313 121.599 500 1.320 1.050 (2)576 2.469 127.514 30 april

508 126.772 - 115.977 6 758 649 204 3.181 - 222 349 121.346 500 821 1.045 591 2.469 126.772 Il mei

536 125.678 - 115.010 23 780 649 235 3.038 - 220 270 120.225 525 820 1.045 594 2.469 125.618 16 )}

574 125.131 - 114.161 11 781 685 221 3.303 - 236 276 119.674 525 839 1.046 578

I

2.469 125.131 25 »

595 127.206 - 116.967 11 781 685 189 2.669 - 193 318 121.813 475 809 1.050 590 2.469 127.206 1 juni

634 127.389 - 116.509 9 781 685 212 3.301 - 173 324 121.994 475 808 1.045 598 2.469 127.389 8 )}

709 126.777 - 115.640 19 819 685 698 2.513 - 186 238 120.798 475 1.382 1.048 605 2.469 126.777 15 »

743 126.256 - 114.960 20 833 685 695 2.452 - 209 267 120.121 475 1.531 1.048 612 2.469 126.256 22 )}

1.002 127.497 - 116.108 19 833 640 692 2.741 - 259 303 121.595 475 1.307 1.031 620 2.469 127.497 29 »

709 128.065 1.700 119.109 11 416 640 448 1.684 - 211 349 122.868 - 1.051 1.029 648 2.469 128.065 6 juli

673 128.248 1.700 118.676 18 416 615 191 2.359 - 615 390 123.280 - 801 1.029 669 2.469 128.248 13 )}

780 127.265 1.700 118.161 1 909 563 204 2.187 - 180 265 122.470 - 506 1.029 791 2.469 127.265 17 »

667 126.409 1.700 116.773 18 909 563 204 2.680 - 158 281 121.586 - 522 1.030 802 2.469 126.409 27 »

745 131.243 1.700 118.863 12 909 563 230 5.277 - 159 316 126.329 - 594 1.029 822 2.469 131.243 3 augustus

698 129.953 1.700 117.653 23 909 563 216 5.061 - 178 330 124.933 - 691 1.029 831 2.469 129.953 10 )}

656 129.060 1.700 116.214 6 950 563 237 5.704 - 191 335 124.200 - 525 1.029 837 2.469 129.060 17 »

973 128.499 1.674 115.616 9 950 563 196 5.608 - 195 379 123.516 - 524 1.029 961 2.469 128.499 24 »

808 130.938 1.674 117.513 17 950 553 191 6.125 - 178 440 125-:-967 - 499 1.029 974 2.469 130.938 31 )}

928 129.791 1.671 117.456 25 950 548 674 4.549 - 159 454 124.815 - 499 1.027 981 2.469 129.791 7 september

975 129.772 1.671 116.120 - 950 532 531 4.874 - 342 455 123.804 - 1.482 1.027 990 2.469 129.772 14 »

852 129.213 1.656 114.320 21 990 532 193 4.557 - 304 290 121.207 - 3.502 1.027 1.008 2.469 129.213 21 )}

922 129.466 1.644 113.794 23 990 532 189 5.279 - 283 312 121.402 - 3.501 1.028 1.066 2.469 129.466 28 »

948 130.996 1.641 116.528 12 990 532 220 4.249 - 287 341 123.159 - 3.257 1.027 1.084 2.469 130.996 5 oktober

989 131.012 1.632 115.323 22 990 512 218 5.744 - 237 350 123.396 - 3.029 1.026 1.092 2.469 131.012 12 »

1.033 129.082 1.630 114.185 5 3 512 273 6.042 - 201 258 121.479 - 3.029 1.029 1.076 2.469 129.082 19 »

874 129.005 1.624 113.572 21 3 512 264 6.509 - 196 268 121.345 - 3.079 1.030 1.082 2.469 129.005 26 »

1.024 131.472 1.618 116.121 16 3 501 265 6.354 - 208 287 123.755 - 3.121 1.033 1.094 2.469 131.472 2 november

969 130.446 3.232 1.028
I

1.618 115.685 7 3 501 261 5.610 - 235 305 122.607 - 1.110 ,2.469 130.446 9 »

930 129.204 1.607 114.521 2 43 501 261 5.310 - 259 250 121.147 - 3.437 1.029 1.122 2.469 129.204 16 »

1.039 128.724 1.589 113.618 10 43 500 259 5.434 - 267 293 120.424 - 3.647 1.034 1.150 2A69 128.724 23 »

1.208 127.954 1.579 115.957 9 I 43 500 263 4.465 - 272 312 121.821 - 1.437 1.034 1.193 2.469 127.954 30 »

1.148 125.848 1.533 116.188 24 43 500 255 2.130 - 288 322 119.750 - 1.387 1.034 1.208 2.46'9 125.848 7 december

1.172 125.664 1.528 114.843 1 43 500 252 3.219 - 352 367 119.577 - 1.362 1.034 1.222 2.469 125.664 14 )}

1.148 124.080 1.512 114.771 23 84 500 246 1.664 - 373 267 117.928 - 1.419 1.034 1.230 2.469 124.080 21 »

914 124.877 1.512 115.518 18 84 494 245 I 1.716 - 356 210 118.641 - 1.492 1.034 1.241 2.469 124.877 28 »





BIJLAGE 3

TARIEVEN
DER DISCONTO- EN VOORSCHOTVERRICHTINGEN IN 1959

DISCONTO

- Geaccepteerd in een bank gedomicilieerd papier, warrants, en
bankaccepten vooraf door de Nationale Bank van België geviseerd

- Geaccepteerd niet in een bank gedomicilieerd papier .

Niet geaccepteerd in een bank gedomicilieerd papier .

Niet geaccepteerd en niet in een bank gedomicilieerd papier,
promessen

LENINGEN EN VOORSCHOTTEN (1)

Schatkistcertificaten en certificaten van het Renten-
fonds, uitgegeven op maximum 366 dagen

Schatkistcertificaten uitgegeven op meer dan 366
dagen

- Obligaties 4,5 pct. Lening 1951 met 10 of 15 jaar
looptijd
Obligaties 4,5 pct. Lening 1952-1962 met 10 jaar loop-
tijd

- Obligaties 4,5 pct. Lening 1952-1964 met 12 jaar loop-
tijd
Obligaties 3,5 pct. Muntsaneringslening 46 en 5e reeks

Schatkistcertificaten 1950 van Belgisch Kongo, 4 pct.
met 5 of 10 jaar looptijd.

Koloniale Schuld 4 pct. 1950-1960

- Andere overheidsfondsen .

Quotiteit,
maximum

95 pct.

80 pct.

(2)

Tarie! van kracht

op sedert sedert
31 december 8 januari 24 december

1958 1959 1959

3,50 3,25 4,-

4,- 3,75 4,50
4,50 4,25 4,75

5,- 4,75 5,25

Rentevoet van het certificaat
+ 5/16 pct.

minimum 2 %: pct.

5,- - -

5,- 4,75 5,-

(1) Alleen de effecten en overheidsfondsen « aan toonder» in Belgische franken luidend, worden in onderpand aanvaard.
(2) Tot en met 7 januari 1959 : quotiteit, maximum 90 %. Vanaf 8 januari 1959 maken deze titels deel uit van de

rubriek : « Andere Overheidsfondsen ».





BIJLAGE 4

OFFICIELE WISSELKOERSEN
vastgesteld door de in Yerrekeningskamer te Brussel vergaderde bankiers

Gemiddelden der dagelijkse noteringen
( Belgische franken)

100 1 Canad. I I I I I 100
1 Zwit. 1 U.S. dollar I Pond 100 100 Ital.

1959 Franse Nederl. Deutsche Zweedse Deense Noorse Oostenr.
frank dollar frank Sterling Escudo gulden Mark kroon kroon kroon Lires schill.

kabel I post

Januari
Hoogste. 11,64 50,00 10,21 51,75 51,75 140,53 175,50 13,30 12,07 9,69 7,26 7,02 8,05 193,50
Laagste. 11,56 49,87 10,17 51.57 51,57 139,89 174,50 13,22 11,94 9,65 7,23 6,99 8,00 192,53
Gemiddelde 11,59 49,97 10,19 51,69 51,68 140,26 175,01 13,25 11,97 9,66 7,24 7,01 8,03 192,78

Februari
Hoogste. 11,60 50,03 10,21 51,53 51,53 140,59 175.35 13,26 11,97 9,67 7,25 7,02 8,06 193,05
Laagste. 11,57 49,95 10,19 50,94 50,93 140,26· 174,95 13,24 11.95 9,66 7,24 7,00 8,05 192,70
Gemiddelde 11,59 49,98 10,19 51,28 51,28 140,42 175,15 13,25 11,96 9,66 7,25 7,01 8,05 192,85

Maart
Hoogste. 11,58 50,03 10,21 51,71 51,70 140,77 175,45 13,25 11,97 9,67 7,27 7,03 8,06 193,20
Laagste. 11,56 49,98 10,19 51,35 51,35 140,47 175,20 13.24 11,95 9,66 7,25 7,01 8,05 192,85
Gemiddelde 11,57 50,00 10,20 51,55 51,55 140,63 175,32 13,25 11,96 9,67 7,26 7,02 8,06 193,05

April
Hoogste. 11,58 49,99 10,20 51,91 51,91 140,77 175,48 13,25 11,96 9,67 7,27 7,03 8,05 193,18
Laagste. 11,53 49,86 10,17 51,66 51,66 140,41 175,05 13,21 11,92 9,64 7,24 7,01 8,04 192,65
GEmiddelde 11,54 49,90 10,18 51,79 51,79 140,54 175,24 13,23 11,93 9,65 7,25 7,01 8,04 192,88

Mei
Hoogste. n,55 49,86 10,17 51,93 51,92 140,43 175,03 13,21 n,93 9,64 7,24 7,01 8,04 192,70
Laagste. n,53 49,84 10,17 51,64 51,63 140,16 174,70 13,20 11,92 9,63 7,23 6,99 8,03 192,50
Gemiddelde n,53 49,85 10,17 51,78 51,78 140,30 174,89 13,21 11,92 9.64 7,24 7,00 8,03 192,61

Juni
Hoogste. n,6O 49,99 10,20 52,34 52,33 140,66 175,35 13,26 11,97 9,67 7,27 7,03 8,06 193,35
Laagste. n,55 49,85 10,17 51,85 51,84 140,19 174,75 13,20 11,93 9,64 7,24 7,00 8,03 192,65
Gemiddelde n,58 49,93 10,19 52,07 52,06 140,43 175,08 13,23 n,95 9,65 7,25 7,02 8,05 193,00

Juli
Hoogste. n,59 49,94 10,18 52,40 52,40 140,42 175,08 13,24 n,94 9,66 7,26 7,02 8,05 193,55
Laagste. n,58 49,88 10,16 51,99 51,98 140,28 174,95 13,23 n,94 9,65 7,25 7,01 8,04 193,00
Gemiddelde n,58 49,92 10,18 52,15 52,15 140,35 175,00 13,24 11,94 9,65 7,25 7,01 8,04 193,36

Augustus
Hoogste. n,59 50,01 10,20 52,57 52,57 140,42 175,03 13,23 n,95 9,66 7,25 7,02 8,06 193,83
Laagste. n,57 49,92 10,18 52,06 52,06 140,28 174,90 13,22 n,94 9,65 7,25 7,01 8,04 193,52
Gemiddelde 11,58 49,96 10,19 52,33 52,33 140,37 174,98 13,22 n,94 9,66 7,25 7,01 8,05 193,65

September
Hoogste. n,57 50,05 10,21 52,85 52,85 140,43 175.08 13,26 n,97 9,68 7,27 7,02 8,07 194,03
Laagste. 11,56 49,98 10,19 52,33 52,33 140,03 174,60 13,22 11,94 9,66 7,24 7,00 8,06 193,75
Gemiddelde n,57 50,02 10,20 52,56 52,56 140,25 174,85 13,24 n,96 9,67 7,25 7,01 8,06 193,89

Oktober
Hoogste. n,56 50,04 10,20 52,88 52,88 140,52 175,15 13,26 n,99 9,68 7,27 7,02 8,06 193,95
Laagste. n,51 49,95 10,17 52,63 52,63 140,14 174,75 '13,24 11,95 9,65 7,25 7,01 8,05 193,50
Gemiddelde n,53 50,00 10,19 52,77 52,77 140,34 174,96 13,25 11,97 9,66 7,26 7,01 8,06 193,65

November
Hoogste. n,54 50,03 10,20 52,88 52,88 140,31 174,92 13,25 12,00 9,67 7,26 7,01 8,06 193,48
Laagste. n,51 50,00 10,19 52,32 52,32 140,14 174,70 13,23 11,99 9,65 7,25 7,01 8,06 193,05
Gemiddelde n,52 50,02 10,20 52,64 52,64 140,20 174,78 13,24 n,99 9,66 7,25 7,01 8,06 193,17

December
Hoogste. 11,60 50,03 10,20 52,69 52,69 140,12 174,65 13,27 12,00 9,66 '7,25 7,01 8,06 193,03
Laagste. n,52 49,94 10,18 52,46 52,46 139,77 174,23 13,24 11,98 9,64 7,24 6,99 8,05 192,28
Gemiddelde 11,57 50,01 10,19 52,58 52,58 139,95 174,45 13,26 11,99 9,65 7,24 7,00 8,06 192,72

Het jaar
Hoogste. . n,64 50,05 10,21 52,88 52,88 140,77 175,50 13,30 12,07 9;69 7,27 7,03 8,07 194,03
Laagste. 11,51 49,84 10,16 50,94 50,93 139,77 174,23 13,20 11,92 9,63 7,23 6,99 8,00 192,28
Gemiddelde 11,56 49,96 10,19 52,11 52,11 140,33 174,98 13,24 11,96 9,66 7,25 7,01 8,05 193,14
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