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ONS land werd in 1965
beproefd door het verscheiden
van H.M. koningin Elisabeth,
grote en edele figuur uit zijn
geschiedenis.

Wij zijn vervuld van eerbied
voor de nagedachtenis van .de
overleden Vorstin die zich met
het Vaderland vereenzelvigde in
de beproeving zowel als in de
vreugde, en wier leven België
in aanzien deed stijgen op moreel,
geestelijk en artistiek gebied.





Het overlijden, op 4 januari 1966, van de heer Georges
Theunis, minister van State, wordt diep aangevoeld door
de Nationale Bank van België waaraan hij, over een periode
gaande van 1926 tot 1944, onschatbare diensten bewees
als regent en, daarna, als gouverneur van de Instelling.

De heer Georges Theunis was een innemende persoon-
lijkheid, opvallend door zijn scherpzinnigheid, zijn eerlijk-
heid, zijn onbaatzuchtigheid, zijn onbeperkte toewijding
aan 's Lands belangen. Hij gaf hiervan tal van bewijzen.

De Nationale Bank van België zal zeker de deelneming
gedenken van de heer Theunis aan de beraadslagingen van
de Regentenraad en van de Algemene Raad,. welke hij
slechts onderbrak om de Staat ten dienste' te staan.
Maar zij zal vooral gedenken dat zij door hem tijdens de
oorlog 1940-1945 in het buitenland werd vertegenwoordigd.

Benoemd tot gouverneur can de Bank, te Londen, bij
besluit van de Ministerraad dd. 27 november 1941, heeft
de heer Georges Theunis slechts een functie zonder bezoldi-
ging willen aanvaarden.

Toen Gouverneur Theunis op 4 november 1944 onze
Instelling verliet, mocht hij terecht zijn taak als volbracht
beschouwen. De goudvoorraad van België was onge-
schonden.

De Bank brengt dan ook eerbiedig en met erkentelijk-
heid hulde aan zijn nagedachtenis.





Het jaar 1965 was voor België, zoals voor een groot aantal andere
industrielanden, een periode van hoogconjunctuur. Het groeipercentage van
het bruto nationaal produkt is nochtans gedaald : volgens de jongste ramin-
gen zou het, gemeten tegen vaste prijzen, 3 pct. hebben bedragen, tegen
5 pct. in 1964. Die vertraging houdt ten dele verband met de weersomstan-
digheden die sommige activiteiten belemmerden en de landbouwproduktie
omlaag drukten; de coornaamste oorzaak was evenwel een verzachting van
de druk van de binnenlandse vraag; het merendeel van de spanningen die
einde 1963 en vooral in de eerste maanden van 1964 aan het licht kwamen,
zijn aldus geweken. De porticuliere investeringen in vaste activa zouden
nagenoeg het peil van het voorgaande jaar hebben bereikt en het gezins-
verbruik zou proportioneel minder zijn gestegen dan de inkomens. Derhalve
was de vooruitgang van de gezamenlijke industriële produktie, ondanks de
aanzienlijke toeneming van de uitvoer, kleiner dan in 1964. Het verloop
was tamelijk verschillend van de ene sector tot de andere, niet alleen omdat
het conjunctuurbeeld in alle sectoren niet eenvormig was, maar ook omdat
zich in de Belgische economie een structurele hernieuwing ontwikkelt :
oudere, achteruitgaande activiteiten worden geleidelijk vervangen door
nieuwe, expansieve bedruistakken.

De minder snelle groei van de vraag had tot gevolg dat de produktie-
factoren minder intens werden gebruikt dan voordien. Volgens de onder-
zoekingen van de Bank is, tussen oktober 1964 en oktober 1965, de aan-
wendingsgraad van het, meestal toegenomen, produktievermogen in tal van
sectoren een weinig gedaald. Tegelijkertijd vertoonde de arbeidsmarkt een
ontspanning, evenwel zonder dat de gevaarlijke drempel die naar een
toestand van onvolledige werkgelegenheid voert, dicht werd benaderd.

De stijging van de gemiddelde bruto uurverdienste, ten dele gevolg
van de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de kleinhandels-
prijzen, is nauwelijks vertraagd: zij bedroeg tussen september 1964 en
september 1965 9,6 pct., tegen 10,6 pct. in de voorgaande twaalf maanden.
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Rekening houdend met de toegenomen sociale bijdragen ten laste van de
werkgevers, bereikte zij 11,2 pct. en overtrof, gemiddeld, de verhoging van
de produktiviteit.

De verzachting van de spanningen komt nog sterker tot uiting in de
beweging van de groothandelsprijzen van de industriële eindprodukten,
die gedurende de eerste elf maanden slechts met 1,2 pct. toenamen, tegen
3,9 pct. in het gehele voorgaande jaar. De landbouwprodukten vertoonden
een ander verloop : onder invloed van specifieke factoren zijn de verkoop-
prijzen van de producenten tussen december 1964 en november 1965,
volgens het door het Ministerie van Landbouw berekende indexcijfer, nog
met 10,4 pct. gestegen. Die stijging beïnvloedde de kleinhandelsprijzen
van de voedingsmiddelen, die sneller zijn toegenomen dan in 1964; hoewel
de prijzen van de niet voor de voeding bestemde produkten en vooral van
de diensten minder sterk opwaarts gingen, is het indexcijfer van de klein-
handelsprijzen in 1965 even snel gestegen als in het voorgaande jaar, name-
lijk met 4,1 pct.

De invoer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie onderging
eveneens de invloed van de minder sterke druk van de vraag in België : vol-
gens de douanestatistieken is hij, in de eerste tien maanden van 1965, naar
waarde gemeten, slechts met 5,6 pct. toegenomen, tegen 16,5 pct. geduren-
de de overeenkomstige periode van 1964. Daarentegen is de groei van de
uitvoer - 13 pct., naar waarde gemeten, voor dezelfde periode - slechts
een weinig kleiner dan in 1964. Die verbetering van de handelsbalans en,
in mindere mate, een zekere vermindering van de militaire uitgaven van de
Staat in het buitenland hebben de balans van het lopende betalingsver-
keer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie doen omslaan: na
een tekort van fr. 1,1 miljard voor de eerste elf maanden van 1964, gaf ze
tijdens dezelfde maanden van 1965 een overschot"van fr. 7,9 miljard te zien.
De nettoafvloeiing van overheidskapitalen is daarentegen van fr. 0,6 miljard
tot fr. 4,8 miljard gestegen, terwijl het overschot van het kapitaalverkeer
van de bedrijven en particulieren van fr. 7,3 miljard tot fr. 5,6 miljard is
teruggelopen. Rekening houdend met de niet bepaalde transacties, vermeer-
derde het gezamenlijke overschot van de betalingsbalans van fr. 5,2 mil-
jard tot fr. 7,8 miljard.
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Het overschot van de lopende transacties en van het kapitaalverkeer
van de bedrijven en particulieren met het buitenland was een van de voor-
naamste oorzaken van geldschepping. De kasmiddelen in het bezit van de
particulieren en niet-financiële bedrijven stegen tussen december 1964 en
september 1965 met fr. 9,2 miljard, tegen fr. 6,5 miljard in de loop van de
eerste negen maanden van 1964. De vorming van quasi monetaire liquidi-
teiten was nog aanzienlijker. De beleggingen in obligaties en kasbons zijn
eveneens toegenomen. In totaal zijn die verschillende soorten financiële
activa gedurende de eerste drie kwartalen van 1965 met fr. 48,6 miljard
gestegen, tegen fr. 30,6 miljard gedurende de overeenstemmende periode
van het jaar voordien. Die ontwikkeling van de financiële besparingen wijst
erop dat, in het geheel genomen, het stijgingstempo van de consumptie- en
investeringsuitgaven van de particulieren en de gezamenlijke niet-finan-
ciële bedrijven van elke aard waarschijnlijk lager lag dan dat van hun
inkomens.

De geldschepping ten behoeve van de Schatkist daalde van fr. 8 mil-
jard tijdens de eerste negen maanden van 1964 tot fr. 4 miljard gedurende
dezelfde maanden van 1965. De nettofinancieringsbehoeften van de Staat
stegen nochtans van de ene periode tot de andere van fr. 9,9 miljard tot
fr. 14,5 miljard en liepen in oktober-november verder op. Aanzienlijke mid-
delen werden evenwel door de niet-geldscheppende financiële instellingen
ter beschikking van de Schatkist gesteld tussen januari en september 1965.
Voornoemde instellingen zagen inderdaad hun werkmiddelen sneller aan-
groeien dank zij de.ontwikkeling van de financiële spaarvorming; de stijging
van de opnemingen op kredieten die zij aan de bedrijven en particulieren
verleenden, is bovendien teruggelopen van fr. 16,8 millard in de eerste
negen maanden van 1964 tot fr. 13,4 miljard gedurende dezelfde periode
van 1965.

De verhoging van het opgenomen bedrag van de kredieten die
aanvankelijk door de geldscheppende instellingen aan de bedrijven
en particulieren werden toegestaan, was eveneenszwakker; gedurende
de eerste negen maanden bereikte zij inderdaad fr. 8,2 miljard, tegen
fr. 10,3 miljard. tijdens dezelfde maanden van 1964. Die ontwikkeling
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onderging zowel de invloed van het conjunctuurverloop als van de politiek
van de Bank.

** *

De maatregelen die de Bank in 1964 genomen had om het groeitempo
van de bankkredieten te beperken, en die werden beschreven in het voor-
gaande Verslag, bleven van toepassing in het eerste halfjaar van 1965. Met
ingang van januari werden evenwel de discontovoorwaarden verzacht ten
gunste van de bedrijfstakken die bijzondere moeilijkheden ondervonden,
Bovendien mocht, met ingang van 15 april, de verhoging van de kredieten,
binnen de perken vastgelegd in de aanbevelingen van de Bank, berekend
worden met uitsluiting van de kredieten bestemd om investeringen te
financieren of dollarkredieten van Amerikaanse banken te vervangen.

Gelet op de tekenen van coniuncturele ontspanning die hierboven
werden beschreven, heeft de Bank, in juli, meer ingrijpende wijzigingen aan
haar kredietbeleid gebracht. De toepassing van de nauwkeurig omschreven
kwantitatieve beperkingen, waarvan de Bank de naleving aan de banken
had gevraagd, werd voorlopig geschorst. Bovendien heeft zij de Bankcom-
missie niet verzocht de toepassing van de monetaire reservecoëfficiënt na
15 juli te verlengen.

Het beginsel van het matigingsbeleid inzake kredietverlening bleef
nochtans gehandhaafd. Op dat ogenblik waren de onmiddellijke vooruit-
zichten immers onduidelijk : weliswaar scheen de Belgische economie een
stadium van vertraging in te gaan, maar het was geenszins uitgesloten dat
de verslapping slechts van tijdelijke aard zou zijn en dat de spanningen
weldra opnieuw zouden toenemen. Dat gedeeltelijke verstoringen bleven
voortduren, bleek trouwens uit de verdere stijging van sommige prijzen.
Derhalve heeft de Bank wel de toepassing van de algemene restrictiemaat-
regelen opgeschort, maar tegelijkertijd selectieve aanbevelingen tot de ban-
ken gericht. Ze werden verzocht elke versnelling van het groeitempo van de
kredieten voor financiering van onroerende transacties te vermijden : hoe-
wel de vraag verzwakt was, ging de handhaving van de bouwactiviteit op
een nog zeer hoog peil verder gepaard met prijsspanningen en duurde
bovendien de speculatie op de waardestijgingen der gronden voort. Een
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gelijkaardige aanbeveling had betrekking op de door de banken verleende
verbruikskredieten; een te sterke toeneming van deze laatste kon de stijging
van de kleinhandelsprijzen aanwakkeren. De banken werden eveneens ver-
zocht nauwlettend na tegaan of sommige ondernemingen niet de neiging
zouden vertonen om overdreven financiële verbintenissen aan te gaan; bit
een vertraging van de conjunctuur zullen de investeringen inderdaad des
te meer dalen naarmate het aantalondernemingen met een onevenwichtige
financiële structuur talrijker zullen zijn; een conjunctuuromslag kan zelfs
worden verergerd door een financiële crisis, wanneer de schuldenlast van
talrijke ondernemingen zulke afmetingen aanneemt dat hij hun solvabiliteit
in het gedrang brengt en de kredieten waarover zij beschikken bevriest.

Tenslotte heeft de Bank de banken herinnerd aan de noodzakelijkheid
hun liquiditeit in stand te houden ongeacht de toestand van de coniunctuur,
o.m. door de omvang van hun niet-mobiliseerbare kredieten te beperken en
hun kredieten op halflange en lange termijn te financieren met middelen
met aangepaste termijnen.

** *

Aangezien de Bank aldus, in juli, besliste de kredietbeperkende maat-
regelen te schorsen veeleer dan ze zonder meer in te trekken, was het
nodig aan de banken, na de herfstopleving, nieuwe richtlijnen te geven
in het licht van de jongste gegevens. Deze laatste veroorloofden geen
verdere verzachting van het matigingsbeleid.

De conjunctuurtendens blijft inderdaad onzeker. Weliswaar gaat de
.produktie niet verder omhoog en vertoont de verzekerde activiteitsduur een
langzame teruggang in vele bedrijfstakken; ofschoon de uitvoer hoog blijft,
is het niet onwaarschijnlijk dat de in Nederland en in de Duitse Bonds-
republiek genomen maatregelen tot bestrijding van de inflatoire spanningen
tenslotte leiden tot een vermindering van de vraag uitgaande van die
beide landen, voornaamste buitenlandse afzetgebieden van de Belgische
economie. Aan de andere kant is de groei van de invoer, in vergelijking
met de overeenstemmende periodes van het voorgaande jaar, sedert midden
1965 sterker geworden dan in het eerste halfjaar; die evolutie, ten
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dele gevolg van toevallige factoren, kan niettemin ook wijzen op een
heropleving van de binnenlandse vraag; bovendien werd de, overigens
geringe, teruggang van de groothandelsprijzen der binnenlandse indus-
triële produkten omstreeks het einde van het eerste halfjaar van 1965
onderbroken en het indexcijfer ging nadien lichtjes naar omhoog.

De tekenen van spanning blijven evenwel zwak en alleenstaand en,
over het geheel beschouwd, werd de terugkeer tot het binnenlandse mone-
taire evenwicht bevestigd, terwijl de economische bedrijvigheid gehand-
haafd blijft op een zeer hoog peil van werkgelegenheid, ondanks de ver-
traging die in sommige sectoren valt waar te nemen.

De kansen op voortzetting van een evenwichtige groei die, indien
nodig, op het gepaste ogenblik door enige expansiemaatregelen gesteund
zou kunnen worden, zouden evenwel door twee verschijnselen in gevaar
kunnen worden gebracht. Het eerste is de aanhoudende loonsverhoging,
o.m. te wijten aan de stijging van de kleinhandelsprijzen, die zich tijdens
de laatste maanden van het jaar scherper aftekende. Het andere is de her-
nieuwde spanning op de kapitaalmarkten, die in de komende maanden in
kracht zou kunnen toenemen en, in dat geval, op een nieuwe verstoring van
het evenwicht tussen vraag en aanbod in belangrijke zones zou kunnen
wijzen.

De stijging van de kleinhandelsprijzen in 1965 weerspiegelt in ieder
geval geen overbesteding. In de jongste jaren was zij trouwens het sterkst
bij de voedingsmiddelen en de diensten. Op het vlak van de verbruiker wor-
den de prijzen van eerstgenoemde niet alleen beïnvloed door de binnen-
landse landbouiopriizen; sommige produkten worden ingevoerd; bovendien
doen zich andere kostprijsbestanddelen gelden, o.m. vervoer- en distributie-
kosten; anderzijds ondergingen de prijzen betaald aan de landbouwer o.m.
de invloed van een externe oorzaak, met name de voortschrijdende
integratie van de landbouwmarkten van de landen der Europese Econo-
mische Gemeenschap, alsook van het beleid strekkend tot een verbetering
van het landbouwersinkomen. De prijsstijging van de diensten beïnvloedt
het indexcijfer van de kleinhandelsprijzen hetzij omdat zij er zelf in zijn
opgenomen, hetzij omdat zij doorberekend worden in de prijzen van de
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produkten bestemd voor de verbruiker. Over het algemeen werden de
prijzen van de diensten meegetrokken in de structurele verandering van het
verbruikspatroon in de landen met hoge levensstandaard; inderdaad wordt
het reële extra-inkomen, zelfs daar waar het gerechtvaardigd is door een
verbetering van de produktiviteit, gedeeltelijk besteed aan nieuwe ver-
bruiksvormen, waaronder de uitgaven voor diensten in belangrijkheid toe-
nemen; de hiervoor noodzakelijke uitbreiding van de produktie van die
verscheidene diensten, bij een produktiviteit die, gemiddeld genomen,
slechts langzaam toeneemt, vereist een verschuiving van produktiefactoren,
die slechts mogelijk is wanneer de werknemers- en werkgeversinkomens
voortvloeiend uit die dienstprestaties ten minste zo snel aangroeien als in
de andere bedrijfstakken; naarmate de individuele inkomens van die produ-
centen van diensten vlugger toenemen dan hun produktiviteit, is de stijging
van de prijzen die zij van de verbruikers eisen onafwendbaar en des te
sterker naarmate de vraag van deze laatste gespannen is.

Die stijging van de kleinhandelsprijzen tast de koopkracht van de
geldeenheid aan, met alle gevolgen van dien, o.m. wat de beleggingsvoor-
waarden van de spaargelden betreft; voor de ontwikkeling van het handels-
verkeer met het buitenland is die stijging zorgwekkend uit hoofde van haar
uiteindelijke weerslag op de industriële kosten; is dit verschijnsel in de
onderscheiden industrielanden waarneembaar, het verschilt evenwel in
kracht van land tot land en brengt die economie waar de toename op een
gegeven ogenblik het snelst is, in een nadelige positie; bovendien bemoei-
lijkt het de inspanningen die de sectoren waar de produktiviteit kan worden
verbeterd, zich moeten getroosten om de gevolgen van de stijging van
belangrijke kostprijsbestanddelen te compenseren.

Voorzeker kan het kredietbeleid. voor zover het de bestedingen beïn-
vloedt, een bijdrage leveren om te vermijden dat het stijgingstempo van
de kleinhandelsprijzen, onder de druk van een vraaginflatie, zou versnellen.
ln de mate, echter, waarin die stijging een uitvloeisel is van structurele
ontwikkelingen, ontsnapt zij aan het monetaire beleid.

Het tweede verschijnsel dat nauwlettende aandacht verdient, is de
spanning op de kapitaalmarkten; zij houdt hoofdzakelijk verband met een
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toeneming van de vraag naar kapitaal, die in de komende maanden ver-
moedeluk zal voortduren, wegens de financiële behoeften van de overheid,
inzonderheid van de Staat, en eventueel van de bedrisoen en particulieren.

De verslechtering van het saldo van de gewone staatsbegroting,
waarvan het tekort voor het dienstjaar 1965 uxiarschiinlii]: om en bi; de
fr. la mil;ard zal liggen, deed zich vooral gevoelen tegen het einde van
het jaar 1965 en bracht de Minister van Financiën ertoe in december een
uitzonderlijk beroep te doen op de banken ten belope van fr. 3,7 mil-
jard; de weerslag van het tekort van 1965 zal nog voelbaar zi;n in de
komende maanden tot bij de afsluiting van het dienstjaar, op 31 maart.
Voor het dienstjaar 1966 ondernam de Regering een saneringsinspanning
met het doel een hoger percentage van de gewone uitgaven door middel
van belastingen te dekken. Hiertoe werden diverse onrechtstreekse belas-
tingen verhoogd, o.m. de omzetbelasting, van 6 tot 7 pct., en de accijns-
heffing op de benzine; bovendien werd tot een reeks bezuinigingen
besloten. Zodoende zouden de gewone uitgaven fr. 200,3 miljard bereiken,
d.i. nog ongeveer fr. 20 miljard meer dan het thans voor het begrotings-
jaar 1965 verwachte bedrag. Anderzijds zouden de verscherping van de
fiscaliteit en de verruiming van het belastingobject de gewone ontvangsten
op fr. 197,1 miljard brengen, zodat het tekort tot fr. 3,2 miljard zou zijn
teruggebracht. De gewone begroting van het dienstjaar 1966 zou dus
schijnbaar een kleinere expansieve uitwerking hebben dan die van het
vorige dienstjaar. De omvang van het tekort is echter niet het enige in
aanmerking te nemen element. Inderdaad, de verzwaring van de belasting-
heffing draagt in zich de kiemen van een prijsstijging, terwijl haar restric-
tieve uitwerking op de bestedingen teniet gedaan wordt in de mate dat
de belastingplichtigen een gedeelte van hun bijkomende lasten dekken ten
koste van hun besparingen. Daarenboven zal de. Staat het tekort van de bui-
tengewone begroting moeten financieren; de desbetreffende kasuitgaven,
samen met die van het Wegenfonds, zouden, volgens de huidige vooruit-
zichten, fr. 34,4 miljard bereiken, tegen fr. 31,8 miljard het voorgaande jaar.

Die aangroei van de buitengewone uitgaven en het feit dat een deel
van de zeer deficitaire gewone begroting van het dienstjaar 1965 nog
blijft uit te voeren, laten vermoeden dat de nieuwe schulden die de Staat
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aangaat om zijn nettofinancieringsbehoeften te dekken, in 1966 nog zeer
belangrijk zouden kunnen zijn.

Bovendien zouden de overheidsbedrijven een groter beroep kunnen
doen op de kapitaalmarkt; hetzelfde geldt voor de lagere overheid, die zich
tot die markt wendt hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via het
Gemeentekrediet van België.

Bij de vraag naar kapitaal, uitgaande van de niet-financiële overheids-
sector, komt die van de bedrijven en particulieren, nu is het niet uitgesloten
dat de schuldpositie van deze laatSte tegenover de financiële instellingen,
zowel geldscheppende als niet-geldscheppende, sneller gaat stijgen. Ver-
meerderde immers het bedrag van de opgenomen kredieten tijdens de eerste
negen maanden van 1965 langzamer dan in dezelfde periode van het voor-
gaande jaar, dan waren daarentegen de kredietopeningen bij de banken en
de nieuwe kredieten toegestaan door de openbare kredietinstellingen en de
spaarkassen veelomvangrijker, want in het tweede en het derde kwartaal
hebben zij het peil van de overeenstemmende kwartalen van 1964 merke-
lijk overtroffen; hieruit volgt dat de beschikbare kredietmarges op dit
ogenblik zeer ruim zijn. De aanwending van die marges in 1966 zal welis-
waar in grote mate afhangen van het conjunctuurverloop : moest dit laatste
verder verzwakken, dan zouden de kredietopnemingen waarschijnlijk wor-
den gespreid. Maar anderzijds dringt zich ook de veronderstelling op dat de
uitbreiding van de kredietvraag in de jongste maanden, o.m. met het oog op
de financiering van investeringen, op een heropleving van de werkelijke
kapitaalbehoeften wijst; in dat geval zouden waarschijnlijk meer kredieten
worden opgenomen. Die kredietexpansie zou zich voordoen terwijl aan-
zienlijke kapitalen door de niet-financiële overheidssector in beweging
worden gebracht; het gevaar ligt dan ook voor de hand dat de stroom van
bestedingen dermate zou aanzwellen dat het huidige evenwicht tussen
craag naar en aanbod van goederen en diensten zou kunnen worden ver-
stoord.

Toen zij, in december jl., haar kwalitatieve aanbevelingen van juli aan
de banken bevestigde, heeft de Bank, om die reden, haar bezorgdheid
uitgedrukt t.a.v. de mogelijke gevolgen van de jongste toename der krediet-
openingen, voor zover zij het gevolg was van een met haar aanbevelingen
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strijdig beleid. Bovendien heeft het Centraal Bureau voor de Kleine Spaar-
ders de particuliere spaarkassen verzocht voorzichtigheid en matiging te
betrachten. De Minister van Financiën gaf soortgelijke richtlijnen aan de
kredietinstellingen van de overheidssector en deed in dezelfde zin stappen
bij de levensverzekeringsmaatschappijen.

** *

De interestpolitiek is het instrument dat de overheid te harer beschik-
king heeft niet alleen om, rekening houdend met de internationale ver-
houdingen, de financiële besparingen naar de binnenlandse kapitaal-
markten te richten, doch ook om de liquiditeit van de activa te beïnvloeden.
In 1965 streefde zij naar een verlaging van de rentepercentages op korte
termijn, met het doel de langlopende beleggingen in de hand te werken.
De tarieven voor het kortlopend overheidspapier konden verlaagd worden
in het eerste kwartaal en opnieuw na de seizoenstijging in de zomer-
maanden, tot zij de invloed ondergingen van de krappere positie van de
Schatkist in de laatste twee maanden van het jaar. Het rendement van
de gevestigde staatsleningen gaf in 1965 geen grote schommelingen meer
te zien. Begin 1966 bedroeg het 5,66 pct. voor de leningen met een
resterende looptijd van 5 tot 20 jaar, uitgegeven vóór 1 december 1962
en dus vrij van de roerende voorheffing .

. De Bank heeft haar tarieven in de loop van het verslagjaar niet
gewijzigd.

Ofschoon, in zijn geheel genomen, de rentestand hoog ligt, blijft hij
verantwoord in verband met de grote vraag op de kapitaalmarkt. Boven-
dien hebben de Verenigde Staten maatregelen getroffen om het evenwicht
van hun betalingsbalans te herstellen; vele Amerikanen en niet-ingezetenen
konden aldus niet langer op de markt van de Verenigde Staten terecht en
moesten zich met hun vraag naar leengelden tot de Europese markten
wenden. Deze laatste staan dan ook meer dan vroeger onder de druk van
een sterke vraag, te meer daar de kapitaalbehoeften in verschillende landen
van Europa bijzonder groot zijn ten gevolge van de hoogconjunctuur. Die
toestand is een belangrijke richtinggevende factor voor de rentepolitiek in
België.
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De financieringsvoorwaarden, en meer bepaald het peil van de inte-
restooeten, kunnen beslissend zijn voor de verwezenlijking van uitvoer van
uitrustingsgoederen betaalbaar op halflange en lange termijn; met het doel
die uitvoer te vergemakkelijken, werden tegen het einde van 1965 maat-
regelen getroffen om de kosten van de kredieten die in het raam van
Creditexport worden verleend, omlaag te drukken; die verlaging betekent
een bijdrage tot de opheffing van een dispariteit die de Belgische uitvoer
van uitrustingsgoederen ondervindt t.o.v. sommige buitenlandse concur-
renten die door een systeem van verlaagde tarieven begunstigd worden.

** *

Uit hoofde van de verantwoordelijkheden die zij draagt in het beheer
van de goud- en deviezenreserves van de Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie, neemt de Bank deel aan de organisatie van het internationale
betalingstelsel.

België bleef bijdragen tot de internationale economische samenwer-
king, die vooral het Verenigd-Koninkrijk en de Verenigde Staten ten goede
kwam. Het Internationale Monetaire Fonds gebruikte 3,5 miljard van de
Belgische franken die het ter beschikking kreeg bij de storting van het
Belgische quotum; van dat bedrag besteedde het o.m. fr. 2 miljard ter
gelegenheid van een trekking van de Verenigde Staten en fr. 0,9 miljard bij
een trekking van het Verenigd-Koninkrijk. Om laatstgenoemde trekking te
regelen, verschafte het zich bovendien geldmiddelen, waaronder fr. 1,9 mil-
jard Belgische frank, door een beroep op de Algemene Leningsovereen-
komsten van januari 1962. Het Verenigd-Koninkrijk gebruikte een deel van
het bedrag van zijn trekking ter aanzuivering van zijn debetpositie in het
raam van de ca. 3 miljard dollar kortlopende kredieten die verschillende
centrale banken en andere buitenlandse financiële instellingen in onder-
ling overleg in december 1964 hadden toegestaan en waarin de Bank voor
3,75 miljard Belgische frank had bijgedragen. De kredieten verleend aan de
Federal Reserve Bank te New York in uitvoering van de swap-overeen-
komsten verminderden per saldo met 0,5 miljard Belgische frank. De
gezamenlijke kredieten die door België als bijdrage tot de internationale
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monetaire samenwerking werden toegestaan en werkelijk werden opge-
nomen, stegen aldus met fr. 1,2 miljard, tegen fr. 8,4 miljard in 1964 en
fr. 2,4 miljard in 1963, om op het einde van 1965 fr. 18,9 miljard te bereiken.

Op dezelfde datum bedroeg het nog beschikbare deel van die kredieten
fr. 13,8 miljard. Dat bedrag omvat het aandeel van België in een gemeen-
schappelijke steunoperatie die in september ten voordele van de Bank of
England werd uitgevoerd; van dit aandeel werd niets opgenomen.

België zal zijn verplichtingen in het raam van de internationale mone-
taire samenwerking verder zien toenemen uit hoofde van de verhoging van
de deelneming in het Internationale Monetaire Fonds met 25 pct.; die
verhoging bevindt zich thans in het stadium van de ratificatieprocedure.

Bovendien hebben de Ministers en Gouverneurs van de Groep van de
Tien, in september jl., hun plaatsvervangers opdracht gegeven voor de
komende lente een verslag op te maken over de middelen die het inter-
nationale geldstelsel kunnen verbeteren en nieuwe internationale liquidi-
teiten kunnen scheppen. Wanneer onder de Tien een grondslag van over-
eenstemming over de wezenlijke punten zal bereikt zijn, kunnen in een
tweede fase van onderhandelingen, in samenwerking met het Internationale
Monetaire Fonds, concrete regelingen worden uitgewerkt en aan een
aangepast forum voorgelegd.

Een rechtvaardiging voor de opbouw van een stelsel dat, zo nodig,
bijkomende liquiditeiten zou kunnen scheppen, zou kunnen worden
gevonden in de bezorgdheid om een eventuele algemene schaarste aan
internationale betaalmiddelen te kunnen afwenden. Het gevaar is inderdaad
niet denkbeeldig dat een dergelijke schaarste er grote landen zou toe nopen
beperkingsmaatregelen te treffen, met het gevolg 'dat een kettingreactie van
deflatoire spanningen zou kunnen in beweging komen. Nochtans kan men
niet onverschillig blijven voor het tegengestelde risico, met name de
mogelijkheid dat overtollige internationale liquiditeiten de huidige inflatoire
spanningen die in tal van landen aanwezig zijn, gevaarlijk zouden
opdrijven. Het verdient dan ook aanbeveling dat de voorgenomen hervor-
ming van het internationale monetaire stelsel zou afzien van de regelingen
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die aan het stelsel een te expansief karakter zouden verlenen. Elke auto-
matische schepping van liquiditeiten met het doel tegemoet te komen aan
globale behoeften aan reserves, die moeilijk te bepalen en nog moeilijker
te ramen zijn, zou in dat opzicht ernstige nadelen inhouden. Men zal verder
internationale kredieten moeten verlenen om tijdelijke tekorten in de
betalingsbalansen te overbruggen, er daarbij voor wakend dat gepaste
maatregelen worden getroffen om het verstoorde evenwicht te herstellen.
Schepping van bijkomende liquiditeiten is slechts verantwoord wanneer niet
een individuele, maar een globale schaarste aan reserves zou ontstaan. Het
lijkt niet nodig, noch wenselijk een beroep te doen op nieuwe instellingen
om een dergelijke schepping van liquiditeiten tot stand te brengen; het
zou meer aangewezen zijn de bestaande mechanismen te verbeteren en de
huidige internationale monetaire instellingen aan de nieuwe behoeften aan
te passen.

** *

De goede werking van het internationale monetaire geldstelsel is voor
België van bijzonder grote betekenis. Zij bepaalt inderdaad goeddeels de
ontwikkeling van de wereldhandel, en de welvaart van België is, meer dan
die van andere landen, aan zijn uitvoer verbonden.

In weerwil van de sterke vooruitgang van deze laatste in 1965, ver-
zwakte de stijging van het bruto nationaal produkt en zou zij beneden het
gemiddelde van de' Europese Economische Gemeenschap gebleven zijn.
Beschouwt men evenwel de hele periode vanaf de totstandkoming van de
Gemeenschap en houdt men rekening met de omstandigheid dat de bevol-
king in België minder aangroeide dan in de andere Lid-Staten, dan vallen
internationale vergelijkingen over het geheel niet ongunstig uit voor de
Belgische volkshuishouding. Bovendien wijzen zij op een grotere regelmaat
in het conjunctuurverloop in België dan in de andere landen.

Dank zij die ordelijke ontwikkeling bevindt de Belgische volkshuis-
houding zich thans in een gunstige toestand. Enerzijds is de volledige
werkgelegenheid verder verzekerd en blijven de voor de expansie onmisbare
investeringen in vaste kapitaalgoederen zeer belangrijk, ofschoon ze in
1965 niet meer schijnen vermeerderd te zijn. Anderzijds zijn de spanningen

23



die een tijdlang voorwerp van bezorgdheid waren, meestal geweken en het
betalingsverkeer met het buitenland stelt geen problemen.

De geldpolitiek draagt bij tot het behoud van het globale interne en
externe evenwicht op een hoog activiteitspeil; zij alleen kan echter dit even-
wicht niet verzekeren. Alle economische subjecten dienen hun medewer-
king te verlenen, vooral, in de huidige omstandigheden, door aan de oproep
van de Regering tot matiging gehoor te geven en aldus te verhinderen dat
de prijzen, ten gevolge van factoren eigen aan de Belgische economie, in
een haussebeweging zouden meegetrokken worden. De particuliere sector
dient rekening te houden met de ontwikkeling van de produktiviteit om te
bepalen welke omvang redelijkerwijze mag gegeven worden aan de stij-
ging van de inkomens zowel van het kapitaal als van de arbeid, of het nu
gaat om inkomens van de loon- en weddetrekkenden, van de bedrijven of
van de zelfstandigen. De Staat moet er, zijnerzijds, voor waken dat de
invloed die hij op de economie uitoefent, via de heffing van belastingen
en zijn uitgavenpolitiek, het evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod
van goederen en diensten niet verstoort. Evenzo dienen ookde financiële
instellingen bij hun kredietverlening verder matiging te betrachten.

Het is in dat gebied van het krediet dat de eigen taak van de Bank
ligt. Deze laatste volgt het conjunctuurverloop nauwlettend, derwijze dat
zij op het gepaste ogenblik de beslissingen die nodig zouden blijken,
kan nemen. Want indien een restrictief kredietbeleid, vooral wanneer het,
rechtstreeks of indirect, de industriële of sociale investeringen afremt, een
wapen moet blijven dat slechts mag gehanteerd worden gedurende
beperkte periodes waarin de spanningen onmiskenbaar zijn, dan is het
evenzeer gewenst dat de beperkingsmaatregelen onverwijld worden toe-
gepast zodra hun noodzakelijkheid zou blijken, want ieder uitstel zou
nadien onvermijdelijk leiden tot scherpere maatregelen die de gang
van de economische groei zouden kunnen breken. In laatste instantie
nochtans vereist de regelmatige voortgang van het groeiproces de medewer-
king van allen die, in welke hoedanigheid ook, bij het economisch leven
van het land betrokken zijn.
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In de loop van 1965, zevende opeenvolgende jaar van gunstige
eonjunctuur in Europa en vijfde in de Verenigde Staten, vertoonde de
economische groei van de gezamenlijke industriële landen een zekere ver-
langzaming. Hij was zwak in die landen die voordien strenge maatregelen
moesten treffen om de inflatoire spanningen te bestrijden; hij was aanzien-
lijker, maar niettemin kleiner dan in 1964, in die landen waar hij zich in
meer evenwichtige verhoudingen had voortgezet; in de Verenigde Staten,
tenslotte, behield hij ongeveer hetzelfde tempo als in 1964.

In de Verenigde Staten bedroeg inderdaad de groei van het nationaal
produkt, berekend tegen vaste prijzen, opnieuwongeveer 5 pct. De ver-
laging van de belastingen stimuleerde de verbruiksuitgaven van de parti-
culieren en de investeringen in vaste activa van de bedrijven. De lopende
uitgaven van de Federale regering waren tijdens de eerste twee kwartalen
ongewijzigd gebleven; nadien echter namen zij snel toe in verband met de
groeiende militaire uitgaven, de uitgaven voor de sociale verzekering en
de verhoging van de bezoldigingen. De industriële produktie zou met
8 pct. vermeerderd zijn. De prijsstijging was gematigd, alhoewel zij die
van de vorige jaren overtrof, De ontwikkeling van de binnenlandse vraag
veroorzaakte een inkrimping van het overschot op de handelsbalans; het
totale tekort van de betalingsbalans verminderde niettemin: het zou nog
slechts 1,3 miljard dollar hebben bedragen, tegen 2,8 miljard dollar in
1964.

In het Verenigd-Koninkrijk zou het nationaal produkt tegen vaste
prijzen slechts met 2,4 pct. vermeerderd zijn, tegen 5,8 pct. in 1964; de
stijging van de industriële produktie kwam inderdaad in het begin van het
jaar tot stilstand. De maatregelen tot herstel van het buitenlandse even-
wicht stabiliseerden de invoer en leidden aldus tot een verbetering van de
handelsbalans. Aangezien andere posten van de betalingsbalans eveneens
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een gunstiger saldo vertoonden, zou het totale tekort van 2 miljard dollar
in 1964 tot ongeveer 1 miljard dollar kunnen teruggaan. De internationale
monetaire samenwerking ten voordele van het Verenigd-Koninkrijk werd
voortgezet.

Tabel l.

BRUTO NATIONAAL PRODUKT EN INTERNATIONAAL HANDELSVERKEER

VAN DE GROTE INDUSTRIEGEBIEDEN

Bruto nutionaal produkt (11 Aandeel in de werelduitvoer (2) Balans van het lopend
(IndexcijfeTB 1958 = 100) (Pc!.) verkeer (3)

(Miljoenen U.S.·$)

E.E.G. I Verenigde I Verenigd- E.E.G. I verenigdel Verenigd- E.E.G. I verenigdel Verenigd-
Staten Koninkrijk Staten Koninkrijk Staten Koninkrijk

1961 .................. 119 III 113 19,3 19,6 10,2 +2.395 +3.074 - 39
1962 .................. 126 118 114 18,8 19,4 10,1 + 814 +2.492 + 260
1963 .................. 131 123 119 18,2 19,3 10,0 + 112 +3.163 + 294
1964 .................. 139 129 126 18,2 19,6 9,3 + 820 +5.837 -1.154
1965 .................. 144 (l') 135 (r) 129 (l') 18,8(') 18,7(4) 9,6(4)+2.200 +5.300 - 600

(r) (l') (l')

(1) 'I'egen prijzen vau 1958.
Rronncn : Jaren 1961 tot HJ64 : Algemeen Statistisch Bulletin van het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-

schappen, ur Il, 1965, blz. 129; jaar 1965 : Europese Economische Gcm,ccn8chap : C( La. situation économique dans les pays
de 10.Communauté D, december 1965) blz. 3 en 16; VMcnigde Staten en Verenigd-J(oninkrijk : National Institute Economic
Review) november 1965) blz. 28.

(2) Excl. het handelsverkeer binnen de Europese Economische Gemeénschap.
Bronnen : Europese Economische Gcmoenecbap : Algemeen Statistisch Bulletin van het Bureau voor de Statistiek der

Europese Gemeenschappen; berekeningen van de Nationale Bank van België. Verenigde Staten en Verenigd-Koninkrijk :
Statistiques générales de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques; berekeningen van de Nationale
Bank van België.

(3) Bronnen : Belgisch-Luxemburgse Economische Unie : Nationale Bank ven België. Overige landen : International
Financial Statistics van het Internationale Monetaire Fonds.

(4) Cijfers ven de eerste negen maanden.
(rl Ramingen.

In de landen van de Europese Economische Gemeenschap was de
economische ontwikkeling niet gelijklopend, omdat het sedert 1963 of 1964
gevoerde stabilisatiebeleid van land tot land in kracht en draagwijdte ver-
schilde. In de Duitse Bondsrepubliek en in Nederland bleef de binnen-
landse vraag, ofschoon iets minder krachtig dan in 1964, tegen een snel
tempo toenemen; de arbeidsreserve en het beschikbare produktievermogen
zijn nog verder ingekrompen. Daaruit ontstonden nieuwe prijs- en kosten-
stijgingen en, in het geval van de Duitse Bondsrepubliek, een merkelijke
verslechtering van de handelsbalans.

De uitbreiding van de vraag in Nederland en vooral in de Duitse
Bondsrepubliek droeg in sterke mate bij tot de ontwikkeling van de uit-
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voer van de andere landen der Gemeenschap, die hun handelsbalans,
evenals hun algemene betalingsbalans, aanzienlijk zagen verbeteren. Zij
betekende een steun voor het beleid van economische wederopleving, dat
in Frankrijk zeer gematigd en in Italië met meer kracht werd gevoerd; in
beide landen bleef het herstel van de vraag nog aarzelend en vooralsnog
zonder merkbare invloed op de industriële investeringen.

Op 8 april1965 heeft de Raad van Ministers van de Europese Econo-
mische Cerneenschap de aanbeveling van 15 april 1964 betreffende de
maatregelen te.nemen met het oog op het herstel van het interne en externe
evenwicht van de Gemeenschap, aan die uiteenlopende toestand aange-
past. De Raad hernieuwde zijn vorige aanbeveling aan de Duitse Bonds-
republiek; daarentegen hechtte hij zijn goedkeuring aan het Italiaanse
beleid tot aanwakkering van de binnenlandse vraag, en meer in het bij-
zonder van de investeringen, alsmede aan de in Frankrijk genomen maat-
regelen om de investeringen aan te moedigen; de Raad stelde eveneens
voor de maatregelen die in 1963 en 1964 in België genomen werden, gelei-
delijk soepeler te maken.

Voor de Gemeenschap in haar geheel daalde de groei van het nationaal
produkt tegen vaste prijzen van 5,5 pct. in 1964 tot ongeveer 4 pct. De
balans van het lopend verkeer vertoonde een positief saldo van ongeveer
2,2 miljard dollar, tegen 0,8 miljard dollar in 1964.

De economische integratie binnen de Europese Economische Gemeen-
schap maakte in het eerste halfjaar nieuwe vorderingen.

Een verdere verlaging met 10 pct. bracht op 1 januari 1965 de rechten
toepasselijk op het handelsverkeer binnen de Gemeenschap op 30 pct. van
de per 1 januari 1957 geldende basisrechten voor schier alle industriële
produkten en op 50 of 45 pct. voor de landbouwprodukten. Onder deze
laatste zijn verscheidene onderworpen aan degressieve heffingen die in het
raam van de gemeenschappelijke organisatie der markten de douanerech-
ten in het handelsverkeer binnen de Gemeenschap hebben vervangen.

Bovendien gaf de Raad van Ministers op 2 maart 1965 de Commissie
opdracht onderhandelingen aan te knopen met Oostenrijk, om te komen tot
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BRUTO NATIONAAL PRODUKT PER INWONER
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een overeenkomst die de hinderpalen in het handelsverkeer moet weg-
nemen en een voldoende harmonisatie in de tarievenpolitiek en het econo-
mische beleid van Oostenrijk en van de Gemeenschap moet tot stand bren-
gen, derwijze dat scheve concurrentieverhoudingen vermeden worden.

Bij het gemeenschappelijk economisch beleid werd ook de vervoer-
sector betrokken. Tijdens een zitting op 22 juni kwam de Raad van Minis-
ters tot een overeenkomst over de beginselen der marktorganisatie voor
het goederenvervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren.
Hij nam een aantal beslissingen over de vaststelling en de bekendmaking
van de tarieven, de onderlinge aanpassing van de marktmechanismen en
de harmonisatie van sommige concurrentieverhoudingen. In beginsel zou
de gemeenschappelijke organisatie van het goederenvervoer per spoor, over
de weg en over de binnenwateren, trapsgewijs tot stand gebracht, op
l januari 1973 moeten verwezenlijkt zijn.

De onenigheid over de financiering van het landbouwbeleid, die tij-
dens de vergadering van de Raad van Ministers op 30 juni tot uiting kwam,
veroorzaakte een ernstige crisis binnen de Gemeenschap : Frankrijk nam,
sedert die datum, aan de werkzaamheden van de gemeenschappelijke
instellingen niet meer deel.

Op l januari 1966 ondergingen de douanerechten, toepasselijk op het
handelsverkeer binnen de Gemeenschap,de bij het Verdrag van Rome
bepaalde verlaging met 10 pct., zij heeft betrekking op schier alle indus-
triële produkten en op de landbouwprodukten waarop nog douanerechten
geheven worden.

GLOBALE ONTWIKKELING VAN DE BELGISCHE ECONOMIE.

Volgens voorlopige ramingen van het Ministerie van Economische
Zaken zou het nationaal produkt, tegen vaste prijzen berekend, gestegen
zijn met 3 pct., tegen 5 pct. in 1964. De toegevoegde waarde zou vermeer-
derd zijn met 2,5 pct. in de industrie, waar de evolutie naar gelang van
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de sectoren sterk uiteenliep, en met 3,5 pct. in de dienstensector, terwijl
zij echter met 2,5 pct. zou verminderd zijn in het bouwbedrijf en in de land-
bouw, die vooral de weerslag van de slechte weersomstandigheden onder-
ging.

Tegen lopende prijzen berekend, zou het nationaal produkt met
7,5 pct. toegenomen zijn. Het verschil met het percentage berekend tegen
vaste prijzen toont aan dat de prijzen van de finale goederen en diensten
met 4,4 pct. zouden gestegen zijn.

BRUTO NATIONAAL PRODUKT

TEGEN LOPENDE PRIJZEN
Absolute cijfers
{rniljotden Ironken)
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Men mag niet uit het oog verliezen dat de minimumvakantieperiode
voor loon- en weddetrekkenden in 1964 en 1965 telkens met een halve
week verlengd werd, in toepassing van een op het einde van 1963
genomen beslissing. Onder overigens gelijkblijvende omstandigheden
leidde deze beslissing tot een vermindering van het volume gepresteerde
arbeid met ongeveer 1 pct. per jaar, d.i. met 2 pct. in totaal.

De vertraging van het groeipercentage doet zich niet alleen voor in
België, maar ook in de meeste andere landen van de Europese Econo-
mische Gemeenschap.

Over het geheel beschouwd, heeft de binnenlandse vraag de gestegen
produktiemogelijkheden niet uitgeput :dank zij het overschot van de
produktie, kwam een aanzienlijk batig saldo in het goederen- en diensten-
verkeer met het buitenland tot stand, terwijl deze transacties voor het
jaar 1964 in zijn geheel nagenoeg in evenwicht waren.

De expansie van de binnenlandse bestedingen vertoonde inderdaad
een aanzienlijke verlangzaming en zou zelfs een einde genomen hebben
wat de particuliere investeringen betreft : volgens de voorlopige ramingen
van het Ministerie zou de vorming van vaste activa in de bedrijven,
berekend tegen vaste prijzen, toegenomen zijn, maar anderzijds zou op
de voorraden ingeteerd zijn en zouden de investeringen in woningbouw
verminderd zijn.

Het overheidsverbruik nam in versneld tempo toe, maar de investe-
ringen van de overheidssector zouden teruggelopen zijn.

Tenslotte zou het groeitempo van het particuliere verbruik niet
zo hoog zijn als het jaar voordien. Tegen lopende prijzen berekend,
zou het iets achtergebleven zijn bij dat van het beschikbare inkomen,
hetgeen betekent dat de spaameiging van de particulieren zou toegenomen
zijn.

Trouwens, de gezamenlijke nettobesparingen van de bedrijven en
particuliereri zijn blijkbaar voldoende gestegen om de vermindering van
de besparingen van de overheidssector meer dan goed te maken. De vor-
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ming van binnenlandse besparingen volstond aldus niet alleen voor de
financiering van de binnenlandse investeringen, maar zij maakte het
bovendien mogelijk de activa op het buitenland te vermeerderen.

WERKGELEGENHEID.

De toestand van overwerkgelegenheid, die in het eerste halfjaar van
1964 bereikt werd, gaf een verdere ontspanning te zien, zonder dat nochtans
problemen van onderbezetting gerezen zijn. De conjuncturele werkloosheid
en de wrijvingswerkloosheid namen slechts weinig toe. De arbeiders
die ontslagen werden in verband met het bestendige proces van omscha-
keling en rationalisering op het vlak van de bedrijven en van de economie
in haar geheel, werden gemakkelijk opnieuw in de welvarende sectoren
opgenomen.

TEKORT AAN ARBEIDSKRACHTEN,

FACTOR VAN ONVOLLEDIGE AANWENDING VAN HET PRODUKTIEVERMOGEN (1)

GEZAMENLIJKE

FABRIEKSNIJVERHEID

Meleo lve rwer kende Meiooiverwerkende
Textiel nijverheid nijverheid

uilrus tinqsqoede ren verbruiksgoederen

20

Il
20

0 III ~ bl~110

jon. mei okt. jon. mei okt. jon. mei okt. jon. mei okt. jon. mei okt. jon mei okt. jon. mei okt. jon. mei okt.

1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965

4040

(1) Ondernemingen die de onvolledige aauwendiug toeschrijven ann het tekort non vakbekwame nrbeidskrnchten en/of staf-
personeel, in pd. vnn de ondernemingen die nun de onderzoekingen deelnamen. De antwoorden van de deelnemers werden
gewogen orn rekening te houden met. de relatieve helnngrijkheid vau de firma's en de produk ten .
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De terugkeer tot een meer normale toestand op de arbeidsmarkt blijkt
uit de vermindering, van het ene jaar tot het andere, van het aantal onder-
nemingen die in hun antwoorden op de conjunctuuronderzoekingen van
de Bank de onvolledige aanwending van hun produktievermogen toe-
schrijven aan het tekort aan arbeidskrachten. Deze vermindering kwam
het duidelijkst tot uiting in de bedrijven die metalen uitrustingsgoederen
produceren en, tot de maand mei, in de textielnijverheid.

Het aantal werkzoekenden met normale arbeidsgeschiktheid was gro-
ter en het aantalopenstaande werkaanbiedingen kleiner dan in 1964. De
daling van de aanbiedingen was het scherpst in de textielindustrie, de
steenkoolnijverheid, de metaalverwerkende nijverheid en het bouwbedrijf.

DAGGEMIDDELDEN VAN HET AANTAL GECONTROLEERDE WERKLOZEN (')

(Duizenden)

.~ Gedeeltelijk werklozen

lm! Volledig werklozen

Gedeeltelijk werklozen

150

100200

100 a

Volledig werklozen

50 I
50

1965

1964

a a

57 59 61 63 D M D

50

Bron : Rijksd ienst voor Arbeidsvoorziening.
(1) Sedert februari 1962 houden de cijfers geen reken ing meel' met de werklozen die vnn de gemeentecontrole ontalageu zijn

ingevolge het ministerieel besluit van 29 decamber HIGI.
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Steenkolenwinning

100

~hu~n
100

1964

50 50

Basisbedrijven van de 1965
metaalnijverheid

150 150

100 ~m~nll~ 100

Metaalverwerkende
nijverheid

150

~~~~lIn
150

100 100

Chemische nijverheid (2)

150

m~~.ln
150

100 100

Textielindustrie 1964

150 150

~m~nln100 100

Voedingsnijverheid (3)

150 150

~ul100
~~ ~ ,~~

100
~

57 59 61 63 D M D

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.
(1) Laatste mnanden : voorlopige cijfers.
(2) Incl. de rubbernijverheid.
(3) Incl. de drenkbereiding.

INDUSTRIELE PRODUKTIE (1)

(Indexciiiers 1958 = 100)



De geringe stijging van de volledige werkloosheid betreft vooral de
mannelijke arbeiders en wordt hoofdzakelijk waargenomen in het bouw-
bedrijf, de mijnen en de metaalsector. Ook de gedeeltelijke werkloosheid
lag gemiddeld iets hoger dan in 1964.

Dank zij de toegenomen bedrijvigheid van de centra voor beroeps-
opleiding werden nieuwe geschoolde arbeiders ter beschikking van de
arbeidsmarkt gesteld. Van januari tot november kregen 6.100 personen een
versnelde beroepsopleiding, in toepassing van de wet van 16 april 1963 en
van het koninklijk besluit van 20 december 1963, d.i. 1.300 personen meer
dan in het voorgaande jaar. Daarentegen daalde het aantal arbeidsvergun-
ningen toegekend aan vreemdelingen voor de eerste elf maanden van het
jaar van 29.600 tot 27.300.

Over het geheel schijnt de werkgelegenheid in de industrie met onge-
veer 0,5 pct. te zijn toegenomen. De gemiddelde wekelijkse werktijd per
ingeschreven arbeider vertoonde in het eerste halfjaar evenwel een lichte
teruggang. Bovendien werd, zoals hierboven is gezegd, de minimumduur
van de jaarlijkse vakantie met een halve week verlengd.

INDUSTRIELE PRODUKTIE.

Het gezamenlijke verloop van de industriële bedrijvigheid dekt zeer
uiteenlopende bewegingen die niet alleen het gevolg zijn van de conjunc-
turele omstandigheden die van de ene industrie tot de andere verschillen,
maar eveneens van de structuurwijzigingen die het produktiepatroon van
de jongste jaren gekenmerkt hebben. Sedert de oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap zijn de vestigingen van nieuwe activiteiten en
bedrijven, vaak met een buitenlandse inbreng van kapitaal en nieuwe tech-
nologische procédés, sterk gestegen, o.m. in de chemische en mechanische
industrie, de constructie van elektronische apparaten en de autonijverheid.
De expansie van die activiteiten komt blijkbaar niet ten volle tot uiting in
de indexcijfers van de industriële produktie, die daarentegen een vrij
getrouw beeld geven van de teruggang van de sectoren die met een struc-
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tureel verval van hun afzetmarkten te kampen hebben, wat het geval is
voor de steenkoolnijverheid en voor sommige takken van de textiel- en
metaalverwerkende nijverheid.

Aldus ziet de steenkoolnijverheid haar afzetmogelijkheden verminde-
ren als gevolg van de mededinging van de andere brandstoffen: het beken-
de steenkoolverbruik daalde van 24,9 miljoen ton in 1964 tot 23,6 miljoen
ton. De vraag naar nijverheidssteenkolen nam af, terwijl de behoeften aan
huisbrand, ondanks de slechte weersomstandigheden, het peil van het voor-
gaande jaar nauwelijks bereikten.De uitvoer daalde een weinig meer dan de
invoer. Hoewel de produktie, van het ene jaar tot het andere, van 21,3
tot 19,8 miljoen ton werd verminderd door het invoeren van een gedeelte-
lijke werkloosheid en de sluiting van verscheidene mijnen, is de gezamen-
lijke voorraad op de mijnterreinen van het begin tot het einde van het
jaar toegenomen van 1,5 tot 2,4 miljoen ton.

De financiële toestand van de steenkoolmijnen is zeer zorgwekkend
geworden; het aantal vennootschappen die vóór afschrijving verlies boeken,
steeg van 6 in 1963 tot 25 in 1965 op de 32 werkende vennootschap-
pen. Voor laatstgenoemd jaar ontving deze industrie meer dan fr. 1 miljard
toelagen en in 1966 zalongeveer fr. 1,6 miljard uitgekeerd worden. Op-het
einde .van december besloot de Regering, in uitvoering van een program-
ma op halflange termijn tot sanering der steenkoolnijverheid, niet langer
subsidies te verlenen aan zes mijnen met een gezamenlijk produktiever-
mogen van 2,4 miljoen ton per jaar, wat hun sluiting in 1966 tot gevolg zal
hebben. Tegelijkertijd zal zij ervoor zorgen dat de werkloos geworden mijn-
werkers elders worden tewerkgesteld en zal zij een beleid van industriële
reconversie van de gebieden getroffen door de achteruitgang van deze
nijverheid toepassen.

Gedurende de eerste negen maanden vertoonde de activiteit in de
bouwnijverheid een daling van 11 pct. in de sector der openbare werken en
van 5 pct. in de particuliere bouwwerken. De evolutie van de vraag heeft
de kleine wegenwerken en de constructie van afzonderlijk gebouwde
woningen geremd. Aldus verminderde het aantal begonnen woningen
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gedurende de eerste negen maanden van het jaar met 9 pct. tegenover
de overeenstemmende periode van 1964, terwijl het aantal bouwvergun-
ningen met 15 pct. daalde; het schijnt evenwel dat de bouw van sociale
woningen. niet door de afnemende activiteit werd getroffen, althans te
oordelen naar het bedrag der verplichtingen en betalingen van de instel-

Tabel 2.
BOUWNIJVERHEID

(Maandgemiddelden)

Aantal begonnen Gemiddelde verzekerde activiteitsduur,gebouwen (1) uitgedrukt in maanden (2)

Werken
Rompwerken van gebouwen van burgerlijke

bouwkunde
uitsluitendof hoofd- niet voor Gebouwen

zakelijk huis- Flat· voor indus-
voor huis- vesting In serie Afzonder- gebouwen triële, waar-

vesting bestemd Samen gebouwde lijk van drie commer- Samen van:bestemd woningen gebouwde en meer ciële of wegen-
woningen verdie- edminia. bouw

pingen tratieve
doeleinden

1961 . . . .... ... . . . ... . . . ..... 3.168 514 5,9 6,8 3,5 5,4 10,4 9,8 8,9
1962 ........................ 2.681 431 7,5 8,0 3,7 8,9' 13,0 15,1 12,7
1963 ........................ 1.943 449 7,8 8,3 3,9 8,9 13,6 17,0 16,9
1964 ........................ 2.610 545 8,0 7,5 3,8 9,7 14,0 14,8 13,0

1964 Ie halfjaar ......... 2.688 544 8,2 7,4 4,1 10,0 14,2 15,6 15,4
3e kwartaal ...... 2.996 628 8,1 8,0 3,8 9,3 14,8 15,1 12,2
Oktober-november . 2.464 553 7,5 7,5 3,3 9,4 13,1 13,2 9,1

1965 le halfjaar ......... 2.270 530 7,4 7,8 3,3 9,1 12,6 12,0 8,5
3e kwartaal ...... 3.048 835 7,4 7,5 3,3 8,7 13,4 12,2 9,0
Oktober-november , n.b. n.b. 6,9 6,8 3,0 7,8 13,4 12,8 10,6

(1) BTon : NationaalInstituutvoorde Statistiek.
(2) BTon : Maandelijkseèonjunctuuronderzoekingen(NationaleBank van België);het gaat om het gemiddeldevan de

antwoorden der deelnemers, die gewogen werden om , in elke sector, rekening te houden met de relatieve belangrijkheid der
firma's.

n.b. Niet beschikbaar.

lingen die dergelijke woningen laten bouwen. Aan de andere kant is het
aantal niet voor huisvesting bestemde gebouwen, waarmee tijdens de voor-
noemde periode een aanvang werd gemaakt, nog toegenomen, maar de
bouwvergunningen vertonen daarentegen een teruggang. Onder invloed
van het matigingsbeleid dat de Regering inzake nieuwe overheidsverplich-
tingen sedert einde 1963 voert, kwam de ontspanning vroeger tot uiting
in de sector van de werken van burgerlijke bouwkunde; gedurende het
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GEGEVENS VAN DE CONJUNCTUURONDERZOEKINGEN

EN VAN DE ONDERZOEKINGEN OVER INVESTEHINGEN IN VAST KAPITAAL

A.- MAANDELIJKSE ONDERZO.EKINGEN: fabrieksnijverheid (1)

Verschil der antwoorden" Hoger" en" loger .. don normaal in percenten uitgedrukt

+ 50
Oordeelover de orderpositie

+ 50

Percen toge ven de antwoorden" Hoger dan normaal"

o a

- 50 - 50

+ 50 Oordeelover de voorraad afgewerkte prôdukten + 50

Percentage van de antwoorden" Hoger don normaal"

a ~~- - - --- - - -
O.

Percentage van de antwoorden" Lager dan normaal"

- 50 - 50

Gemiddelde verzekerde activiteitsduur ( in maanden)

B.- HALFJAARLIJKSE ONDERZOEKINGEN OVER DE INVESTERINGEN (2)

Gemiddelde verandering t.o.v. hel semestrieel gemiddelde van hel vorige jaar (percent)
+ 50 + 50

m ao

- 50
~oorziene uitgaven

~Gedone uitgaven - 50

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965

(1) Thnus hebben die onderzoekingen hebrekking op de volgende sectoren : ijzer- en stnalnijverheid, non-Ierrometnaluijver-
heid, metaalverwerkende nijverheid, textiel-, papier-, leder- en houtverwerkende nijverheid. Maandgemiddelden per kwartaal.
Laatste periode : gemiddelde oktober-november.

(2) Thans hebben die onderzoekingen betrekking op de volgende sectoren : ijzer- en staalnijverbeid. non-ferrometaalnijver-
heid , metaalverwerkende nijverheid, elektciciteiteuijverbeid, petroleumraffinaderijen, textiel-, bouw-, coment-, keramiek-, glas-,
papie,r-, leder- en houtverwerkende nijverheid.



gehele jaar lag de gemiddelde verzekerde activiteitsduur lager dan
in 1964.

In de eerste tien maanden van het jaar en in vergelijking met dezelfde
periode van 1964, zou de produktie van de fabrieksnijverheid met 2,4 pct.
gestegen zijn.

Volgens de door de Bank georganiseerde enquêtes liet de druk van de
vraag op het produktievermogen geleidelijk af : in het merendeel der
bedrijfstakken. is de aanwendingsgraad van dat vermogen gedaald en stijgt
het aantal bedrijven die met hun bestaande vermogen meer kunnen
produceren.

"

Tabel 3.

ONDERZOEKINGEN OVER DE AANWENDING VAN HET PRODUKTIEVERMOGEN

IN DE FABRIEKSNIJVERHEID (1)

Bedrijven Bedrijvendie de onvolledige
Aanwendingsgraad (2) aanwending . die hun produktie met

hun bestaande vermogentoeschrijven aan de kunnen opvoeren (3)onvoldoende vraag (3)

oktober I mei lOktOber oktober I mei lOktober oktober I mei lOktober
1964 1965 1965 1964 1965 1965 1964 1965 1965

IJzer en staal ........................ 89 88 83 50 50 76 44 50 76
Metaalverwerking .... . ...... .... . . .... 83 81 80 50 54 62 53 60 62

waarvan : uitrustingsgoederen 82 80 80 51 56 61 54 62 63
gebruiksgoederen ... 87 82 82 51 47 59 50 51 58

Textiel . ... . . . . .. . . . ... .. . ... . ......... 80 79 82 56 58 46 52 56 47
Papier .................. .............. 95 97 96 30 3 35 22 21 41
Leder ................... ............. 85 74 79 44 75 66 57 75 67
Houtverwerking ..................... 93 89 88 7 48 25 6 46 30
Glas .................................... 88 85 69 22 59 65 23 60 65

(1) De antwoorden van de deelnemers werden gewogen om rekening te houden met de relatieve belangrijkheid van de
firma's en de produkten.

(2) Pct. van het bestaande produktievermogen.
(3) Pct. van de bedrijven die aan de onderzoekingen deelnamen.

Uit deze enquêtes blijkt eveneens dat de orderpositie uitgedrukt in
gemiddelde verzekerde activiteitsduur in de fabrieksnijverheid tijdens de
tweede helft van het jaar een weinig achteruitging.
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PRODUKTIE VAN DE FABRIEKSNIJVERHEID

(Indexcijfers 1958 = 100)

140

~~dll 1963

100

Gezamenlijke
E.E.G.-landen

140

100 Rdll 0

57 59 61 63 D M

België

140

100

140

100

D

Bronnen : België· : Nationaal Instituut voor de Statistiek. Van mei tot oktober 1965 : voorlopige cijfers.
Buropeee Economi8che Gemeenschap : Statistiques générales de l'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques. Oktober Hl65 : raming.

De cokesbedrijven handhaafden hun produktie op het peil van 1964.
Voor de eerste negen maanden namen hun leveringen met 2 pct. toe ten
gevolge van een ruimere vraag uit de Duitse Bondsrepubliek, Denemarken
en Zweden. De Belgische en Luxemburgse ijzer- en staalnijverheid heeft
haar vraag naar cokes daarentegen verminderd:

De elektriciteitsproduktie, die in 1964 met 9,4 pct. gestegen was, ver-
meerderde slechts met ongeveer 4,5 pct. ten gevolge van het minder
gunstige verloop van de bedrijvigheid in verscheidene industriesectoren,
zoals de steenkoolmijnen en de textielnijverheid. Het vermogen van de
centrales werd nog met 5 pct. opgevoerd. De prijzen van de hoogspannings-
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stroom zijn een weinig gestegen, terwijl die van de laagspanningsstroom
voor huishoudelijk gebruik weinig veranderd zijn.

Ondernemingen uit de elektriciteitsnijverheid hebben een syndicaat,
Synatom genoemd, opgericht, dat voorbereidende studies heeft doen uit-
voeren voor de vestiging van twee kerncentrales met groot vermogen. Een
van deze centrales zou kunnen gebouwd worden in de omgeving van
Antwerpen, de andere in de omgeving van Hoei.

De hoeveelheid ruwe petroleum verwerkt in de. petroleumraffinade-
rijen is in de loop van de eerste tien maanden met 20,4 pct. gestegen,
tegen 6 pct. voor dezelfde periode van 1964. Die stijging beantwoordde aan
de toeneming van de vraag naar stookolie voor verwarmingsdoeleinden,
veroorzaakt door de ongunstige weersomstandigheden, aan de structurele
vooruitgang van het industriële verbruik en aan een vermeerdering van
de buitenlandse vraag. De prijzen van stookolie en gasolie lagen in
november ongeveer op hetzelfde peil als bij het begin van het jaar.

De onderhandelingen in verband met de invoer van Nederlands aard-
gas hebben geleid tot een akkoord, ondertekend op 9 december, tussen
de exploiterende maatschappij en een Belgische gasdistributiemaatschappij,
waarin de Staat een participatie genomen heeft. De invoer van dit gas zou
in de tweede helft van 1966 een aanvang nemen.

De ijzer- en -staalnijvcrheid heeft haar produktie van ruwstaal uitge-
breid met ca. 5 pct., tegen 16 pct. in 1964. Van januari tot oktober is de
gemiddelde verzekerde activiteitsduur verminderd van 2,8 maanden tot
1,8 maand, omdat de vraag geen gelijke tred hield met de uitbreiding
van de produktiecapaciteit; tijdens de laatste twee maanden van het jaar
is de orderpositie evenwel een weinig verbeterd. Tot begin september,
tijdstip waarop het stakingsgevaar in de Amerikaanse staalnijverheid defi-
nitief geweken was, werd de Belgische ijzer- en staalnijverheid begunstigd
door een toegenomen buitenlandse vraag die verband hield met voorraad-
vorming bij wijze van voorzorgsmaatregel; aldus overtrof de waarde van
de uitvoer van ijzer- en staalprodukten van de Belgisch-Luxemburgse Eco-
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nomische Unie naar de Verenigde Staten tijdens de eerste negen maanden
die van dezelfde periode van 1964 met 52 pct. Terzelfder tijd vermeer-
derde de uitvoer naar de Duitse Bondsrepubliek, die verreweg de belang-
rijkste afnemer is, met 12 pct. Voor de gezamenlijke uitvoer bedroeg de
stijging 10 pct. De prijzen van het Belgische handelsstaal bestemd voor de
uitvoer overzee lagen op het einde van het jaar ongeveer 12,5 pct. beneden
het in februari bereikte maximum van het jaar; aanzienlijke verlagingen
werden toegestaan in het derde kwartaal. De verkoopprijzen op de E.E.G.-
markten daalden in mindere mate. Tegen het einde van het jaar waren de
prijzen iets vaster.

Na de snelle vooruitgang van de voorgaande twee jaar nam de pro-
duktie in de nijverheid der non-ferrometalen gedurende de eerste tien
maanden van het jaar nog met 7 pct. toe. De verbetering van de aanvoer
van lood- en zinkertsen uit Canada heeft die ontwikkeling in de hand
gewerkt. Nieuwe vooruitgang werd eveneens gemaakt in de produktie van
metalen met een hoge zuiverheidsgraad. De vastheid van de vraag op
de wereldmarkt heeft de groei van de bedrijvigheid begunstigd. De prij-
zen van het koper gingen omhoog, in verband met de uitbreiding van de
krijgsverrichtingen in Vietnam, de politieke spanning in Centraal-Afrika
en de staking in de Chileense mijnen. De noteringen van het zink en het
lood gaven een minder gunstig verloop te zien, toe te schrijven aan de
ruimere voorziening in erts. De uitvoer van non-ferrometalen steeg tijdens
de eerste negen maanden van het jaar, naar waarde gemeten, met meer dan
20 pct., o.m. ten gevolge van de hogere prijs van het koper.

De metaalverwerkende nijverheid verhoogde haar afzet tijdens de
eerste tien maanden met 5,6 pct. naar waarde. De leveringen aan het
buitenland namen meer toe dan die aan de binnenlandse markt.

Naar waarde gemeten zijn de totale bestellingen, in vergelijking met
1964, tijdens de eerste negen maanden met 8 pct. toegenomen. Die bij de
autonijverheid lagen 25 pct. hoger. Deze industrie, de tweede van de
metaalverwerkende sector wat het aantal tewerkgestelde arbeiders betreft,
kende een verdere expansie dank zij de vestiging van nieuwe produktie-

42



eenheden en de uitbreiding van de bestaande bedrijven. In de scheeps-
bouw, die nochtans met structurele problemen te kampen heeft, bedroeg
het groeipercentage van de bestellingen 24 pct. De bestellingen bij de
groep der elektrische constructies, die ongeveer 50.000 arbeiders tewerk
stelt, stegen met 10 pct. Die bij de sector hijs-, laad- en weegtoestellen
namen iets sneller toe. In de draadtrekkerij bedroeg de toeneming 3 pct.
en over het algemeen kende de vraag naar halffabrikaten een gunstig
verloop. De bestellingen in de sector materieel voor spoorweg- en tram-
vervoer, die sedert enkele jaren gestegen waren, zijn met 41 pct. gedaald.
Zij verminderden eveneens bij de producenten van vliegtuigen, werktuig-
machines, meetapparaten, textielmachines.

Ondanks de toeneming van de bestellingen, vooral uit het buitenland,
is de gemiddelde verzekerde activiteitsduur teruggelopen van 5,2 maanden
in november 1964 tot 4,7 maanden een jaar later.

Het jaarlijkse groeipercentage van de chemische nijverheid, dat gedu-
rende de periode 1959-1964 gemiddeld 9 pct. bereikte, bedroeg voor de
eerste tien maanden van het jaar nog slechts 5 pct. Vooral de verwerking
van plastiekstoffen en de produktie van stikstofmeststoffen hebben uit-
breiding genomen. In de sector rubber is de produktie daarentegen met
8 pct. gedaald. De waarde van de totale uitvoer van scheikundige pro-
dukten steeg met 2~ pct.; de leveringen van meststoffen vermeerderden
met ongeveer 20 pct.; die van de lichtgevoelige en cinematografische pro-
dukten vertoonden slechts een lichte vooruitgang.

De minder gunstige evolutie in het bouwbedrijf bleef niet zonder uit-
werking op de activiteit van de producenten van bouwmaterialen. De
produktie van de steenbakkerijen, die trouwens mededinging ondervindt
van vervangingsprodukten, daalde gedurende de eerste negen maanden met
3 pct., in september werd het werk in tal van steenbakkerijen gedurende een
week onderbroken om de toeneming van de voorraden te remmen. In de
cementnijverheid steeg de produktie tijdens de eerste elf maanden met
2,7 pct. dank zij een vermeerdering van de uitvoer, die de teruggang van
de leveringen op de binnenlandse markt, het voornaamste afzetgebied,
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meer dan goedmaakte. In de bedrijven die plaatglas produceren, daalde de
activiteit in de loop van de eerste negen maanden met 14,6 pct.; de uitvoer
ging merkelijk achteruit, inzonderheid die naar Nederland en de Verenigde
Staten.

In de textielnijverheid lag het gezamenlijke indexcijfer van de produk-
tie voor de eerste tien maanden 4,.5 pct. lager dan tijdens de overeen-
stemmende periode van 1964. De daling bereikt 8,7 pct. in de katoenspin-
nerijen, 13,4 pct. in de katoenweverijen, 8,6 pct. in de kaardwolspinnerijen,
1,9 pct. in de wolweverijen en 1,5 pct. bij de producenten van gebreide
goederen; daarentegen steeg de activiteit van de ene periode tot de andere
met 6,2 pct. in de kamwolspinnerijen en, voor de eerste negen maanden,
met 8,2 pct. in de confectiebedrijven. Oorzaak van de hierboven vermelde
verminderingen is over het algemeen de verzwakking van de binnenlandse
vraag, die in het derde kwartaal van 1964 begon en tot in maart 1965
schijnt geduurd te hebben. Sindsdien tekende zich een herneming van de
vraag af, wat in de eerste plaats aanleiding gaf tot een vermindering van
de voorraad afgewerkte produkten; eerst in de maand augustus begon de
produktie toe te nemen. Die verbetering hield tijdens de volgende maan-
den aan; aldus werd de gemiddelde verzekerde activiteitsduur in novem-
ber op 2,8 maanden geraamd, cijfer dat sedert maart 1964 niet meer werd
bereikt. Over het algemeen breidde de buitenlandse vraag zich uit : de
stijging was opvallend voor de confectiebedrijven; de uitvoer van de
katoenindustrie verliep daarentegen minder gunstig.

In de ledernijverheid en de schoenfabrieken daalde de produktie
gedurende de eerste negen maanden met 7 pct.; in het derde kwartaal
hernam nochtans de bedrijvigheid in de ledemijverheid dank zij de toe-
neming van de binnenlandse vraag. In november was de verzekerde acti-
viteitsduur in de looierijen dezelfde als een jaar voordien.

In de gezamenlijke papiernijverheid steeg de produktie in de loop van
de eerste tien maanden met 2,8 pct., tegen 11,3 pct. in 1964. De vertraging
van het groeitempo heeft vooral de verwerkende bedrijven getroffen.
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In de houtnijverheid nam de produktie gedurende de eerste tien
maanden met 12,5 pct. toe, d.i. in een sneller tempo dan het jaar tevoren.
Vooral de fabricage van meubels en van geperste panelen kende een
gunstige conjunctuur.

In de diamantindustrie is de produktie opnieuw toegenomen.

In de voedingsbedrijven verliep de expansie trager dan in de vooraf-
gaande jaren. De produktie is zelfs .aanmerkelijk gedaald in de sector van
de groente- en vruchtenconserven, waar de voorraden bij het begin van
het jaar zeer hoog waren; bovendien werd de activiteit belemmerd door
weersomstandigheden die voor de teelt en de oogst van fruit en groenten
ongunstig waren. De produktie van de beschuitfabrieken verminderde
gedurende de eerste acht maanden met 5 pct. Daarentegen bereikte de
suikerproduktie van de campagne 1964-1965 een maximum van 574.000
ton en de voorraden van de suikerfabrieken waren op het einde van deze
campagne zeer groot. De margarinenijverheid verhoogde haar produktie
gedurende de eerste negen maanden met 3 pct., d.i. de helft van de
stijging die in 1964 werd opgetekend. Vooral dank zij een toenemende
buitenlandse vraag konden de chocoladefabrieken in de eerste acht maan-
den hun produktie met 5 pct. opvoeren. Van hun kant zagen de brouwe-
rijen hun produktie gedurende de eerste tien maanden met ca. 7 pct.
dalen, in weerwil van een uitbreiding van de uitvoer naar de buurlanden.

LANDBOUW.

Volgens de landbouwtelling van 15 mei is het landbouwareaal met
ongeveer 13.000 hectaren gekrompen. Ondanks die vermindering van
structurele aard, vertoont de landbouwproduktie, dank zij de con-
stante vooruitgang van de produktiemethodes, een fundamentele expansie.

De grondtendenties die de ontwikkeling van het areaal der verschil-
lende teelten kenmerken, kwamen ook in 1965 tot uiting: de met tarwe,
gerst en suikerbieten bezaaide oppervlakten namen verder toe, terwijl
de ruimte voorbehouden aan de overige granen en voederbieten nog
kleiner werd. De aardappel- en vlasteelten gaan eveneens achteruit.
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De opbrengsten per hectare werden ongunstig beïnvloed door de zeer
regenachtige lente en zomer van 1965; voor een groot aantal produkten
zou de opbrengst 10 pct. lager liggen dan in 1964; ze was toen evenwel
uitzonderlijk hoog.

Daarentegen zou de dierlijke produktie veeleer toegenomen zijn. De
melkleveringen aan de melkerijen vermeerderden in de eerste tien maanden
met 15 pct., tegen 3 pct. in dezelfde periode van 1964; die expansie komt
ook tot uiting in de produktie van melkerijboter, die voor de eerste zeven
maanden een stijging met 13 pct. te zien gaf; de totale boterproduktie zou
echter merkelijk minder gestegen zijn wegens de structurele daling van de
produktie van hoeveboter. De inlandse vleesproduktie loopt enigszins terug.
De eierproduktie zou eveneens gedaald zijn.

De veestapel wordt opnieuwaangevuld nadat hij, ingevolge de aan-
zienlijke uitvoer van ongeslachte dieren en vlees in 1963, sterk vermin-
derde, vooral wat het aantal runderen betreft.

LANDBOUWPRODUKTEN : PRIJZEN BETAALD AAN DE PRODUCENTEN (1)

(Indexcijfers 1961-1965 = 100)
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Bron: Mînieterie van Landbouw.
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periode : gemiddelde oktober-november 1965.
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Voor de eerste elf maanden overtreft de gemiddelde prijs van de plant-
aardige produkten die van dezelfde periode van 1964 met 4,8 pct; voor de
dierlijke produkten bedraagt de stijging 4,4 pct.

Bij de plantaardige produkten noteert men een gematigde stijging van
de tarweprijs, een scherpere verhoging van de prijzen der overige granen
en een daling van de prijs van de suikerbieten. De prijzen van de aardap-
pelen vertoonden een seizoenstijging in de lente; daarna bleven ze op een
hoog peil ten gevolge van de slechte oogst. De toeneming van de gemid-
delde prijs van de dierlijke produkten tijdens de eerste elf maanden, ver-
geleken met dezelfde periode van 1964, is het gevolg van een gevoelige
prijsstijging van de eieren en een minder scherpe verhoging van de prijzen
der gezamenlijke overige produkten; uitzondering hierop zijn de prijzen
van de varkens, die van de ene periode tot de andere gedaald zijn.

Het gezamenlijke indexcijfer van de verkoopprijzen van de produ-
centen, berekend door het Ministerie van Landbouw, steeg met 4,5 pct. in .
de loop van de eerste elf maanden, vergeleken met dezelfde periode van
1964. Terzelfder tijd namen de produktiekosten toe met 7,3 pct., vooral ten
gevolge van de verhoging van de uitbetaalde lonen en van de lonen toege-
rekend aan de arbeid van de landbouwersgezinnen, evenals van de stijging
van de prijzen van het landbouwmaterieel, het veevoeder en de voederge-
wassen. Aldus verslechterde de verhouding tussen verkoopprijzen en
produktiekosten met 2,6 pct. De weerslag van de voornoemde verhoging van
de produktiekosten op het gemiddelde landbouwersinkomen werd nochtans
beperkt door de verbetering van de verhouding areaal/arbeidskrachten;
het aantal arbeidskrachten per bedrijf verminderde inderdaad met ca. 3 pct.
tegenover het voorgaande jaar, terwijl de gemiddelde oppervlakte per
bedrijf een weinig toenam.

VERVOERWEZEN.

Het goederenvervoer onderging de weerslag van de minder gunstige
evolutie van de economische activiteit en de thans aan de gang zijnde struc-
tuurwijzigingen in het produktiepatroon.
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Wat het zeevervoer betreft in de havens van Antwerpen en Gent
gedurende de eerste acht maanden van het jaar, vergeleken met de over-
eenstemmende periode van 1964, is de omvang van de goederenaanvoer
met 9 pct. toegenomen, en die van de goederenafvoer met 6 pct. Het
gewicht van de aangevoerde goederen was, zoals in 1964, ongeveer het
dubbele van dat van de afgevoerde goederen. Langs de aanvoerzijde had
de stijging vooral betrekking op de invoer van minerale oliën en voedings-
produkten. De tonnenmaat van de binnengekomen schepen steeg gedurende
de eerste elf maanden slechts met 1 pct., tegen 5 pct. het jaar voordien.

Het verkeer op de binnenwateren is in de eerste zes maanden met
2 pct. gestegen.

Het vervoer van goederen per spoor verminderde gedurende de eerste
elf maanden van het jaar met ongeveer 4 pct. naar hoeveelheid. Die terug-
gang betreft hoofdzakelijk de ladingen brandstoffen en bouwmaterialen.

De fundamentele expansie van het luchtverkeer van de Sabena bleef
daarentegen voortduren; voor de eerste elf maanden bereikte de vermeer-
de!ing van het goederenverkeer, gemeten in tonkilometer, 13 pct.

LONEN EN ANDERE INKOMENS.

De evolutie van de arbeidsmarkt had een geringe verIangzaming van
het groeitempo der bezoldigingen tot gevolg; het door de Bank berekende
indexcijfer van de bruto uurverdienste van de arbeiders steeg van septem-
ber 1964 tot september 1965 met 9,6 pct., tegen 10,6 pct. tijdens de vooraf-
gaande twaalf maanden.

De minder snelle groei van de inkomens der werknemers blijkt even-
eens uit het stijgingspercentage - 8,7 pct. i.p.v. 10,1 pct. - van het index-
cijfer van het conventionele loon van mannelijke en vrouwelijke arbeiders,
dat voor alle bedrijfstakken door het Ministerie van Tewerkstelling en
Arbeid wordt berekend.
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BEZOLDIGING VAN DE LOONTREKKENDEN EN KLEINHANDELSPRIJZEN

(lndexcijfers 1958 = 100)
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Bronnen : Conventionele arbeiders- en bediendenlonen : Ministerie van 'I'ewerkstelling en Arbeid.
Kleinhandelsprijzen : Ministerie vun Economische Zaken.

Voor het gehele jaar gaf de koppeling van delonen aan het indexcijfer
van de kleinhandelsprijzen aanleiding tot twee loonronden van 2 tot 2,5 pct.
ieder; voor sommige sectoren is de eerste verhoging evenwel in decem-
ber 1964 ingegaan. Nieuwe overeenkomsten die verhogingen van de
loonschalen toestaan, werden gesloten. Voorts werd in 1965 de volle uit-
werking gevoeld van de aanbeveling van de Europese Economische
Gemeenschap, ertoe strekkend om het beginsel der gelijke bezoldiging van
mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten voor gelijk werk vóór het einde
van 1964 in toepassing te brengen.

De stijging van de gemiddelde bruto uurverdienste van september
1964 tot september 1965 was in België sterker dan in de Verenigde Staten,
het Verenigd-Koninkrijk en de landen van de Gemeenschap, de Duitse
Bondsrepubliek uitgezonderd.
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Gedurende de eerste negen maanden overtrof de gemiddelde bruto
uurverdienste het peil van de overeenstemmende periode van 1964
met 10 pct. De toeneming van de loonmassa zou iets kleiner zijn geweest,
aangezien het aantal gepresteerde arbeidsuren veeleer zou verminderd zijn.

Ondanks een stijging van het indexcijfer der kleinhandelsprijzen met
4 pct., is het reële bruto-inkomen van de loontrekkenden nog toegenomen.
Het beschikbare inkomen van de loontrekkenden werd evenwel aangetast
door een proportioneel grotere stijging van de bijdragen voor de sociale
verzekering.

De sociale bijdragen ten laste van de werkgevers werden opnieuw
verhoogd; de loonkosten per uur liepen sterker op dan de gemiddelde
bruto uurverdienste; de stijging bedroeg 12,1 pct. van de eerste negen
maanden van 1964 tot dezelfde periode van 1965, volgens het indexcijfer
gepubliceerd door het Centre de Recherches Economiques te Leuven.
Daarnaast zou, volgens benaderende gegevens gebaseerd op de evolutie
van de produktie en de gepresteerde uren, de produktiviteit in de fabrieks-
nijverheid minder sterk gestegen zijn dan het jaar voordien. De gemiddelde
loonkosten per eenheid produkt zijn toegenomen. Wat de andere bestand-
delen van de kostprijs betreft, zij vermeld dat de waarde per eenheid
ingevoerde grondstoffen weinig of niet veranderde in de eerste - acht
maanden, in vergelijking .met de overeenstemmende periode van 1964.

Aangezien het conjunctuurverloop van de ene bedrijfstak tot de andere
nogal verschilde, liepen de mogelijkheden om de kostenstijging in de
verkoopprijzen door te berekenen sterk uiteen. De prijzen van de afgewerkte
industriële produkten stegen tijdens de eerste elf maanden, in vergelijking
met dezelfde periode van 1964, slechts met ca. 1 pct., terwijl de uitvoer-
prijzen gedurende de eerste negen maanden. zelfs met 1 pct. terugliepen.

Die bewegingen van kosten en prijzen schijnen er op te wijzen dat niet
alle bedrijven de stijging van de eerste volledig hebben doorberekend in
de tweede. Gelet evenwel op de belangrijkheid van andere minder goed
gekende factoren van de kostprijzen en het heterogene conjunctuurbeeld,
zou het gewaagd zijn, op grond van deze gegevens betreffende de lonen,
de produktiviteit en de prijzen, algemene besluiten te formuleren t.a.v.
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de evolutie der winstmarges; het blijkt evenwel dat deze laatste gekrompen
zijn in de industriesectoren waar de activiteit niet door de eonjunctuur
werd begunstigd.

GROOTHANDELSPRIJZEN.

Het verloop van de groothandelsprijzen van de industriële prodakten
werd zowel door buitenlandse als door binnenlandse factoren beïnvloed.

Enerzijds kwam de lichte ontspanning, die sedert einde 1964 op de
wereldmarkten van het merendeel der industriële basisprodukten werd
waargenomen, tot uiting in de Belgische Invoerprijzen. Volgens het Volks-
wirtindexcijfer zijn de wereldnoteringen van die produkten tussen novem-
ber 1964 en december 1965 lichtjes gedaald. In België heeft de prijs-
stijging van de ingevoerde industriële groothandelsprodukten sedert
november 1964 plaats gemaakt voor een dalende tendens, die op het
einde van het derde kwartaal tot staan kwam.

Anderzijds heeft de minder vaste vraag, samen met de voornoemde
daling van de invoerprijzen, het verloop van de groothandelsprijzen van
de inheemse nijverheidsprodukten beïnvloed. Aan de stijging van die
prijzen kwam een einde in juli 1964, waarna ze geleidelijk terugliepen
tot in het tweede kwartaal van 196.5; sindsdien trad een nieuwe verbe-
tering in.

Beschouwt men de groothandelsprijzen van de gezamenlijke nijver-
heidsprodukten in elk van de drie fabricagestadia, dan stelt men vast dat
de prijsstijging van de grondstoffen in september 1964 een einde nam en
dat sindsdien een daling intrad; in het laatste kwartaal volgde echter een
herstel. De prijzen van de halfafgewerkte produkten kenden een gelijk-
aardig verloop, hoewel met een zeker tijdsverschil. De prijzen der afge-
werkte produkten schommelden gedurende het grootste deel van het jaar
rondom het hoge peil dat in oktober 1964 bereikt werd.

De hierboven beschreven ontwikkeling omvat bewegingen die naar
gelang van de produkten soms sterk van elkaar verschillen. Na een onon-
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GROOTHANDELSPRIJZEN VAN DE INDUSTRIELE PRODUKTEN (1)

(Indexciijers 1958 = 100)
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derbroken daling sedert september 1964 zijn de prijzen van de gezamen-
lijke textielprodukten sedert februari 1965 gestabiliseerd op een peil
dat 6 pct. lager ligt dan het gemiddelde van 1964; in de wolnijverheid
gaan de prijzen sedert september evenwelomhoog, terwijl ze in de jute-
nijverheid, na de sterke stijging ten tijde van het conflict tussen India en
Pakistan, terugliepen. De prijzen van petroleum, steenkool, papier en
karton zijn sedert het begin van het jaar over het algemeen vast gebleven;
de gemiddelde petrolcumprijs voor de eerste elf maanden ligt evenwel
3,2 pct. hoger dan die van 1964. Daarentegen brokkelden de prijzen van
de ijzer- en staalprodukten af, inzonderheid op het einde van het derde
kwartaal, terwijl de non-ferrometalen, in hun geheel beschouwd, en het
leder en de huiden duurder werden onder invloed van een grotere vraag
op de wereldmarkten van veel van die produkten; de prijzen van de bouw-
materialen bleven zich eerst handhaven op het peil van het tweede halfjaar
van 1964, waarna ze, vanaf juni, een nieuwe stijging te zien gaven die echter
minder sterk was dan in de eerste maanden van 1964.

Als gevolg van die evolutie van de groothandelsprijzen van de indus-
triële eindprodukten, zijn de prijsafwijkingen t.O.V.het buitenland verbe-
terd, o.m. ten opzichte van het Verenigd-Koninkrijk, Nederland en de
Duitse Bondsrepubliek.

In tegenstelling met het indexcijfer van de groothandelsprijzen der
industriële produkten, is het indexcijfer van degroothandelsprijzen van de
Iandhouwprodukten, berekend door het Ministerie van Landbouw zonder
inachtneming van de ingevoerde produkten, tussen het laatste kwartaal
van 1964 en het tweede kwartaal van 1965 gestegen. Na een sterke terug-
gang in het derde kwartaal nam het opnieuw in de laatste maanden van
het jaar toe.

KLEINHANDELSPRIJZEN.

Het indexcijfer van de kleinhandelsprijzen steeg tussen december 1964
en december 1965 met 4,1 pct. De toename was even groot als tijdens de
voorgaande twee jaar.
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De voedingsmiddelen vormden de voornaamste oorzaak van de stij-
ging: zij werden 5,7 pct. duurder, tegen 3,8 pct. het jaar voordien. De
prijzen van deze produkten ondergaan de invloed van de prijzen van de
ingevoerde produkten en van sommige diensten, evenzeer als van de
prijzen betaald aan de inlandse producenten. Laatstgenoemde prijzen
worden in opwaartse richting beïnvloed zowel door de voortschrijdende
integratie van de landbouwmarkten der onderscheiden landen van de
Europese Economische Gemeenschap als door het beleid tot valorisatie
van het landbouwersinkomen.

KLEINHANDELSPRIJZEN IN BELGIE
(Indexciiiers 1953 = 100)
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Bron : Ministerie van Economische Zaken.

Het stijgingstempo van de prijzen van de niet voor de voeding
bestemde produkten, waarin eveneens de kosten van sommige diensten zijn
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KLEINHANDELSPRIJZEN : VERGELIJKING MET HET BUITENLAND

(Indexcijfers 1961-1965 = 100) (1)
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BUITENLANDSE HANDEL VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE
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opgenomen, was in 1963 en 1964 versneld nadat het gedurende verschei-
dene jaren zeer gematigd was geweest; het vertraagde in 1965. De toename
bedroeg 1,9 pct. in plaats van 3,5 pct. het jaar voordien.

De stijging van de prijzen der diensten, die met 10 pct. in 1964
bijzonder opvallend was geweest, bedroeg in 19652,7 pct. Het aanhoudend
duurder worden in de loop der jongste jaren weerspiegelt het feit dat
de vermeerdering van de inkomens over het algemeen moeilijker kan
gecompenseerd worden door een verbetering van de produktiviteit in de
dienstensector- dan in andere bedrijfstakken.

De toeneming van de kleinhandelsprijzen was in België in 1965 blijk-
baar minder sterk dan in Nederland en het Verenigd-Koninkrijk, terwijl zij
daarentegen aanzienlijker was dan de stijging van de prijzen aan de
verbruiker in de Duitse Bondsrepubliek, Frankrijk en de Verenigde
Staten.

BUITENLANDSE HANDEL.

De uitvoer van goederen van de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie bereikte voor de eerste elf maanden gemiddeld fr. 26,2 miljard per
maand, d.i. een vermeerdering van 13,5 pct. in vergelijking met dezelfde
periode van 1964, tegen 15,1 pct. het jaar voordien. De stijging van de
gezamenlijke waarde van de uitvoer is toe te schrijven aan een toename
van de hoeveelheid; het volume-indexcijfer voor de eerste negen maanden
overtreft met 13,4 pct. dat van de overeenkomstige periode van 1964, ter-
wijl het indexcijfer van de waarde per eenheid met 1 pct. daalde.

De waardestijging van de afzet in het buitenland over de eerste tien
maanden t.o.v. dezelfde periode van 1964. bestreek de meeste grote pro-
duktencategorieën; de uitvoer van steenkolen, glas en spiegelglas nam
evenwel af. De uitvoer van onedele metalen lag 13 pct. hoger, hoofd-
zakelijk ten gevolge van de sterke stijging der staalleveringen aan de
Duitse Bondsrepubliek en de Verenigde Staten en van de verkoop van non-
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ferrometalen, in het bijzonder koper, zink en lood. De uitvoer van
metaalfabrikaten nam met 15,5 pct. toe : de autonijverheid voerde haar
handel met het buitenland sterk op in verband met de uitbreiding en de
specialisatie van haar montagekettingen. De uitvoer van chemische pro-
dukten steeg met 21,2 pct., hoofdzakelijk ten gevolge van de grotere afzet
van plastiekstoffen en meststoffen. Vooral dank zij de gestegen uitvoer van
zuivelprodukten en vlees namen de leveringen van landbouw- en voe-
dingsprodukten samen met 32,l pct. toe, nadat zij het jaar tevoren een
weinig teruggelopen waren. De uitvoer van de gezamenlijke textielnijver-
heid vermeerderde met 4,4 pct; de stijging betreft vooral de uitvoer van
kleding en tapijten.

De invoer bedroeg voor de eerste tien maanden gemiddeld fro25,8 mil-
jard per maand; vergeleken met dezelfde periode van 1964 beloopt de
stijging 5,6 pct., tegen 16,.5pct. het jaar voordien.

De waardestijging van de invoer is uitsluitend het gevolg van een ver-
meerdering der ingevoerde hoeveelheden : het volume-indexcijfer steeg
tegenover de eerste negen maanden van 1964 met 6,6 pct., het indexcijfer
van de waarde per eenheid daalde daarentegen met 1,5 pct.

De invoer van verbruiksgoederen vermeerderde met 14,8 pct., o.m.
wegens de gestegen aankoop van autovoertuigen ten gevolge van de
specialisatie der montagekettingen. De invoer van produktiegoederen nam
slechts met 3,5 pct. toe, terwijl die van uitrustingsgoederen op hoog niveau
bleef stilstaan.

De handelsbalans opgemaakt op grond van de douanestatistieken
sloot voor de eerste tien maanden van 1964 met een tekort van fr. 14,6
miljard, maar voor dezelfde periode van 1965 liet zij een overschot van
fr. 1,8 miljard. Het dekkingspercentage uitvoer/invoer, dat gewoonlijk
ongeveer 95 bedraagt, bereikte 101,2 en 100,3 respectievelijk in het eerste
halfjaar en in het derde kwartaal van 1965.

58



De verbetering van de handels balans voor de eerste tien maanden van
1965 is toe te schrijven aan de verruiming van het batige saldo van de
handelsbalans met de E.E.G.-partners en aan de inkrimping van het
tekort tegenover de derde landen.

Wat de handelsbalans met de landen van de Gemeenschap betreft,
hebben het aanzienlijke overschot t.O.V.de Duitse Bondsrepubliek en de
lichte stijging van het gunstige saldo t.o.V. Nederland de aangroei van
het tekort t.O.V. Frankrijk en Italië meer dan goedgemaakt. Anderzijds

Tabel 4.

BUITENLANDSE HANDEL VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE

Geografische spreiding van .de handelsbalans

(Maandgemiddelden in miljoenen franken)

1964 I 1065 (v)
1963 1964

(Eerste 10 muanden)

Europese Economische Gemeenscha p ...... +1.074 +1.432 +1.246 +1.941
waarvan : Duitse Bondsrepubliek ...... - 369 - 63 - 177 + 611

Frankrijk ..................... - 268 - 126 - 141 - 301
Italië ........................... + 298 - 57 - 80 - 150
Nederland .................. +1.413 +1.678 +1.644 +1. 781

Verenigde Staten en Canada ............... - 297 - 404 - 307 - 39
Verenigd-Koninkrijk ........................ - 599 - 740 - 756 - 705
Overige Europese landen van de O.KS.O.

en Finland .................................... + 638 + 540 + 553 + 921
Comecon-landen en Joegoslavië ............ - 147 - 145 - 124 - 93
Sterlinggebied zonder de Europese landen

van de O.KS.O. .............................. - 565 - 652 - 650 - 594
Democratische Republiek Kongo ......... - 504 - 572 - 586 - 566
Landen van Latijns-Amerika niet elders

vermeld ....................................... - 473 - 366 - 380 - 348
Overige landen ................................. - 264 - 479 - 461 - 338

Totaal ... -1.137 -1.386 -1.465 + 179

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen van de Nationale Dank van België.
(v) Voorlopige cijfers.

was het overschot t.o.v. de overige Europese landen van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling, met uitzondering van het
Verenigd-Koninkrijk, tijdens de periode januari-oktober aanzienlijk groter
dan tijdens dezelfde periode van 1964. Het handelsverkeer met de andere
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dan de hierboven beschouwde landen werd, globaal bezien, gekenmerkt
door een verruiming van de uitvoer en een vrijwel gelijkblijvende invoer.

Tabel 5.

BUITENLANDSE HANDEL VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE

Geografische spreiding van de invoer en van de uitvoer (1)

(Maandgemiddelden in miljoenen franken)

912
264

1__ I_nv_o_er_--,---1__ U_itv_o_er_jj Invoer I Uitvoer

(Eerste 10 maanden van 1964) (Eerste 10 maanden van 1965) (v)

Europese Economische Gemeenschap .

Verenigde Staten en Canada .

Verenigd-Koninkrijk

Overige Europese landen van de O.E.S.O.
en Finland .

Japan ..

Comecon-landen en Joegoslavië .

Sterlinggebied zonder de Europese landen
van de O.E.S.O. . .

Dernocratische Republiek Kongo

Niet elders vermelde landen van :
- Latijns-Amerika .
- Afrika .
- Azië .

Diversen .

13.049
2.440
1.892

1.753
150
514

1.425
846

959
443
935
29

14.295
2.133
1.136

2.306
140
390

775

260

579
290
505
161

14.116
2.520
1.934

1.849
175
527

1.506
830

942
465
924
10

16.057
2.481
1.229

2.770
135
434

594
357
527
217

Totaal ... 24.435 22.970 25.798

Bron : Nationaal Instituut voor de Ste.t.istlek. Berekeningen van de Nationale Bank von België.
(1) Cf. Bijlage 3. tabel l.
('r.) Voorlopige cijfers.

BETALINGSBALANS.

25.977

De ontwikkeling van de handelsbalans van de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie, berekend volgens de douanestatistieken, weerspiegelde
zich in het saldo der betalingen voor het goederenverkeer :het overschot
over de eerste elf maanden van 1965 overtrof ruimschoots dat van de over-
eenstemmende maanden van 1964. Die verbetering was de doorslaggevende
factor in de ommekeer van de balans van de lopende rekening : deze laatste
gaf een overschot te zien van fr 7,9 miljard, tegen een tekort van fr. 1,1 mil-
jard gedurende de overeenstemmende periode van 1964.
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De betalingen voor in- en uitvoer van goederen lieten een nadelig
saldo van fr. 0,5 miljard, d.i. fr. 8,5 miljard minder dan in dezelfde periode
van 1964. In het eerste en in het tweede kwartaalovertrof de uitvoer de

Tabel 6.
LOPENDE REKENING VAN DE BETALINGSBALANS

VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE MET HET BUITENLAND

(Miliarden franken)

I

1964 I 1965 (v)
1963 1964

(Eerste 11 maanden)

Uitvoer .......................................... 200,7 230,5 208,1 228,9
Invoer .......................................... 209,7 239,2 217,1 229,4

1. Saldo van de uitvoer en de invoer ...... - 9,0 - 8,7 - 9,0 - 0,5
2. Saldo van de andere goederentrans-

acties (1) .................................... + 5,7 +10,6 +10,1 + 9,0
3. Saldo van het dienstenverkeer (2) (3 ) - 1,3 - 2,6 - 2,9 - 1,5
4. Saldo van de particuliere overdrach-

ten (3 ) ....................................... + 2,5 + 3,0 + 2,6 + 2,7
5. Saldo van de overdrachten van de Staat - 3,1 - 2,4 - 1,9 - 1,8

Totaal ... - 5,2 - 0,1 - 1,1 + 7,9

(1) Goederen gekocht in een vreemd land en opnieuw verkocht aan een ander vreemd land; loonwerk.
(2) Vervoerkosten, verzekeringen, reisverkeer, investeringsopbrengsten, overheidstransacties, seizoen- en grensarbeiders, enz.
(3) Wegens de verbetering van het statistisch materiaal zijn de bedragen voor de eerste elf maanden van 1965 niet volledig

vergelijkbaar met die van de voorgaande periodes.
(11) Voorlopige cijfers.

invoer met respectievelijk fr. 1,7 en fr. 0,3 miljard. In de loop van het derde
kwartaal daalden echter de ontvangsten uit hoofde van uitvoer, terwijl de
betalingen voor invoer op een hoog peil bleven. Het negatieve saldo van
fr. 3,3 miljard in die periode zou ten dele op een terugkeer tot normale
betalingstermijnen kunnen wijzen. De uitvoerontvangsten stegen in okto-
ber-november opnieuw tothet peil van de invoeruitgaven. Voor de geza-
menlijke eerste elf maanden was het overschot van de andere
goederentransacties iets kleiner dan dat van de overeenstemmende maanden
van 1964. In totaalliet het goederenverkeer een overschot van fr. 8,5 mil-
jard, tegen fr.I,! miljard ("), Ook de balans van het dienstenverkeer verbe-
terde,dank zij de vermindering van de militaire uitgaven in het buitenland.

(0) Het saldo van de goederentransacties in de betalingsbalans kan niet overeenstemmen met dat
van de handelsbalans opgemaakt volgens de douanecijfers, want het houdt geen rekening, tenminste
in zekere mate, met de vracht- en verzekeringskosten voor de goedereninvoer, terwijl het wel
rekening houdt met de ontvangsten voortkomend uit de verkoop aan het buitenland van goederen die
in andere landen werden gekocht.
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BETALINGSBALANS VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE (1)

(Miljarden franken)

Saldo van de lopende rekening

+8

o

-4

-8

+8

Saldo van het kapitaalverkeer van de

b;'i""~pO':""1 11+ 4

o

-4

-8
1961 1962 64 65

elf maanden
1963 1964

( J) Cl. tabel D.

Saldo van het kapitaalverkeer van de
Staat en de andere overheid +8

I
_8

Totaal saldo

+8

+4

o

_4

-8
1961 1962 1963 1964 64 65

elf maanden

De gunstige invloed van de verbetering van het saldo van de lopende
rekening op het totale overschot van de betalingsbalans werd gedeeltelijk
gecompenseerd door een gevoelige vermindering van het overschot op het
nettokapitaalverkeer; voor de periode januari-november sloten de trans-
acties van de overheidssector met een netto-uitvoer van fr. 4,8 miljard
en die van de bedrijven en particulieren met een netto-invoer van
fr. 5,6 miljard.

De nettokapitaaluitvoer van de Staat bedroeg in de eerste elf maanden
fr. 5,1 miljard, tegen fr. 1,7 miljard voor dezelfde periode van 1964.
De Staat deed terugbetalingen op zijn deviezenschuld die in het buitenland
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is ondergebracht en ook aflossingen op de schuld die hij krachtens de over-
eenkomst van 6 februari 1965 tussen België en de Democratische Republiek
Kongo, te zijnen laste neemt.

Tabel 7.
NETTOKAPITAALVERKEER VAN DE STAAT

EN VAN DE OVERIGE OVERHEIDSSECTOR MET HET BUITENLAND

(Miljarden franken)

I

1004 I 1005 (v)
10UB 1004

(Eerste Il maanden)

1. Staat :

Directe schuld aan het buitenland (1) + 2,8 + 0,6 - 1,7 - 4,7
Leningen aan het buitenland .........

I

- 0,4 - 0,1 ... - 0,1
Diversen .................................... ... - 0,1 . .. - 0,3

Totaal ... + 2,4 + 0,4 - 1,7 - 5,1

2. Overige overheidssector .................. + 0,1 + 1,1 + 1,1 + 0,3

Eindtotaal ... + 2,5
I

+ 1,5 -' 0,6
I

- 4,8

(1) Niet inbegrepen de mutatie van de overheidsschuld in het bezit van de Belgische banken en gefinancierd met behulp
vnn middelen verkregen in het buitenland. De veranderingen van de verplichtingen die aldus door de banken tegenover het
buitenland werden aangegaan, zijn aangetekend in het deel van tubel 9 dat betrekking heeft op de financiering van de
betalingsbalans, onder rubriek b) « Mutaties van de goudvoorraad en nettodeviezenpositie van de geldscheppende instellingen D,

(v) Voorlopige cijfers.

De netto-ontvangsten uit het kapitaalverkeer van de overige overheids-
sector slonken van fr. 1,l miljard in de eerste elf maanden van 1964 tot
fr. 0,3 miljard in dezelfde periode van 1965. Die twee bedragen vertegen-
woordigen nettoleningen van de Stad Antwerpen in het buitenland.

Over het geheel sloten de kapitaalverrichtingen van de Staat en van
de overige overheidssector per saldo met een afvloeiing van fr. 4,8 miljard,
tegen fr. 0,6 miljard gedurende dezelfde periode van 1964.

In de kapitaalbewegingen van bedrijven en particulieren onderscheidt
men de transacties van de overheidsbedrijven en van de niet-geldschep-
pende financiële instellingen van de overheidssector, de effectentransacties
van de particuliere sector en de overige transacties van die sector, incl. de
directe investeringen.
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De nettokapitaalinvoer, opgenomen onder de rubriek overheidsbedrij-
ven en niet-geldscheppende financiële instellingen van de overheidssector,
bedroeg voor de eerste elf maanden fr. 1,6 miljard, tegen fr. 2,4 miljard
voor dezelfde periode van het voorgaande jaar; hij omvat hoofdzakelijk het
provenu van twee leningen, de ene uitgegeven door de Regie van Telegrafie
en Telefonie en de andere door de Nationale Maatschappij van Belgische
Spoorwegen.

Daar het Belgische publiek doorgaans een deel van zijn lopende bespa-
ringen in buitenlandse effecten belegt om zijn portefeuille te spreiden,
laten de transacties in buitenlandse effecten voorkomend in de betalings-
balans gewoonlijk een ongunstigsaldo. Nochtans had de aankondiging, door
de Duitse overheid, van een belasting van 25 pct. op de inkomsten uit obli-
gaties in het bezit van niet-ingezetenen tot gevolg dat de aankopen in de
laatste negen maanden van 1964 en in het eerste kwartaal van 1965 kleiner
waren dan de verkopen. Met ingang van het tweede kwartaal van 1965
veroorzaakten de transacties in vreemde effecten opnieuween nettoaf-
vloeiing van kapitaal; de aankopen van Franse en Nederlandse effecten
stegen het meest. Rekening houdend met de transacties in Belgische en
Luxemburgse effecten liet het effectenverkeer van de particuliere sector

Tabel 8.

NETTOKAPITAALVERKEER VAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

MET HET BUITENLAND

(Miliarden franken)

1964 1965 (v)
1963 1964

(Eerste 11 maanden)

1. 'l'ransacties van de overheidsbedrijven
en van de niet-geldscheppende Iinan-
ciële instellingen van de overheidssector + 0,6 + 2,3 + 2,4 + 1,6

2. Effectentransacties van de particuliere
sector (1) :

- Belgische en Luxemburgse effecten + 0,8 + 0,1 + 0,2 + 0,5
- Buitenlandse effecten ............... - 5,1 - 1,0 - 1,1 - 1,6

3. Directe investeringen en overige trans-
acties van de particuliere sector (1) ... + 5,8 + 7,4 + 5,8 + 5,1

Totaal ... + 2,1 + 8,8 + 7,3 + 5,6

(1) In 1965 was het, dank zij een volledigere aantekening van de effectentransacties, mogelijk tranaacties , die voor de voor-
gaande periodes onder rubriek 3 opgenomen werden, in rubriek 2 onder te brengen.

(v) Voorlopige cijfers.

64



in de eerste elf maanden een negatief saldo van fr. 1,1 miljard, tegen
fr. 0,9 miljard in 1964.

De directe investeringen en de overige transacties van de particuliere
sector lieten een overschot van fr. 5,1 miljard; voor dezelfde periode van
1964 bedroeg het fr. 5,8 miljard.

In totaal sloot het kapitaalverkeer van bedrijven en particulieren in de
eerste elf maanden van 1965 met een netto-ontvangst van fr. 5,6 miljard,
tegen fr. 7,3 miljard voor de overeenstemmende maanden van 1964.

De gezamenlijke in de betalingsbalans opgetekende en hierboven be-
schreven transacties lieten, rekening houdend met de vergissingen en weg-
latingen, een positief saldo van fr. 7,8 miljard voor de eerste elf maanden,
tegen fr. 5,2 miljard gedurende dezelfde periode van 1964.

Dit gunstige saldo ging aanvankelijk gepaard met een gelijke stijging
van de buitenlandse activa van de geldscheppende instellingen. De aan-
groei van die activa werd evenwel tijdens de eerste elf maanden van 1965
voor fr. 1,6 miljard buiten de geldscheppende instellingen geherfinancierd,
zodat de activa die werkelijk door de geldscheppende instellingen werden
gefinancierd met fr. 6,2 miljard vermeerderden, tegen fr.3,5 miljard voor
dezelfde periode van 1964. De goudvoorraad en de nettodeviezenpositie
van de Bank stegen met fr. 5,3 miljard en de netto buitenlandse activa van
de overige geldscheppende instellingen met fr. 0,9 miljard.

Voor geheel het jaar groeiden de goudvoorraad en de nettodeviezen-
positie van de Bank met fr. 8 miljard. De stijging bedroeg fr. 5,4 miljard
voor de goudvoorraad en eveneens fr. 5,4 miljard voor de tegoeden bij het
Internationale Monetaire Fonds; de tegoeden in convertibele geldsoorten
daalden met fr. 5,1 miljard en de overige nettovorderingen ste~en met
fr. 2,3 miljard. Het Internationale Monetaire Fonds kocht Belgische
franken tegen goud, in verband met de trekking van het Verenigd-
Koninkrijk op het Fonds; hieruit volgde een toeneming van de
goudvoorraad ten bedrage van fr. 1,4 miljard. Dezelfde trekking noopte
het Fonds ertoe voor fr. 1,9 miljard een beroep te doen op de Belgische
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participatie in de Algemene Leningsovereenkomsten en zijn beschikbare
middelen in Belgische franken aan te spreken ten bedrage van fr. 0,9 mil-
jard. Daar het Fonds die middelen bovendien gebruikte om 2 miljard

Tabel9.

BETALINGSBALANS VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE

EN HAAR FINANCIERING

(Miljarden franken)

• 1964 1965 (v)
1963 1964

(Eerste 11 maanden)

Betalingsbalans :

a) Saldo van de lopende rekening ...... - 5,2 - 0,1 - 1,1 + 7,9
b) Nettokapitaalverkeer :

- van de Staat en de overige over-
heidssector ........................ + 2,5 + 1,5 - 0,6 - 4,8

- van de bedrijven en particulieren + 2,1 + 8,8 + 7,3 + 5,6
c) Vergissingen en weglatingen ......... + 0,6 + 0,5 - 0,4 - 0,9

Totaal ... ... + 10,7 + 5,2 + 7,8

Financiering van de betalingsbalans :

a) Herfinanciering buiten de geldschep-
pende instellingen van commerciële
vorderingen op het buitenland ...... + 0,1 + 0,1 + 1,7 + 1,6

b) Mutaties van de goudvoorraad en
nettodeviezenpositie van de geld.
scheppende instellingen :

- Nationale Bank van België (i) + 11,2 + 12,6 + 5,9 + 5,3
- Belgische en Luxemburgse ban-

ken (2 ) .............................. - 10,1 - 2,2 - 2,7 + 0,3
- Overige instellingen ............... - 1,2 + 0.2 + 0,3 + -0,6

Totaal [b) ] ... - 0,1 + 10,6 + 3,5 + 6,2
Totale financiering [a) + b)] ... ... + 10,7 + 5,2 + 7,8

(1) Cf. Bijlage S, tabel S.
(2) Het + teken wijst op een vermindering en het _. teken op een vermeerdering van de nettoverplichtingen van de

banken ann het buitenland.
(v) Voorlopige cijfers.

Belgische franken aan de Verenigde Staten, 0!3 miljard aan Chili, 0,2 mil-
jard aan Pakistan en 0,1 miljard aan Burundi te verschaffen, steeg de vorde-
ring van de Bank op die instelling in totaal met fr. 5,4 miljard. De daling
van de tegoeden in convertibele geldsoorten, is ten belope van
fr. 3,75 miljard toe te schrijven aan het feit dat de Bank of England, met
een deel van de trekking in Belgische franken van het Verenigd-Koninkrijk
op het Fonds, voorschotten terugbetaalde die haar einde 1964 waren
verleend.
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Tijdens het grootste deel van het jaar bleef de dollarkoers op de gere-
glementeerde valutamarkt praktisch gelijk aan de minimuminterventie-
koers die krachtens de Europese Monetaire Overeenkomst werd vastge-
steld : hij week hiervan slechts in geringe mate af gedurende enkele weken

VALUTAMARKT :

NOTERING VAN DE U.S.-DOLLAR (TRANSFER) IN BELGISCHE FRANKEN

(Daggemiddelden per maand)

54 54

52 52

50

Maximum - notering (3)
Vrije markt (2)

50

48 48

1960 .1961 1962 1963 1964 1965

(1) Officiële koers vastgesteld door de in Verrekeningskamer te Brussel vergaderde bankiers.
(2) Richtkoersen.
(3) Koersen die de marge bepalen waarbinnen de Bank de noteringen op de gereglementeerde markt handhaaft krachtens

de Europese Monetaire Overeenkomst van 28 december 1958. Die koersen zijn respectievelijk 49,625 en 50,375.

in september en oktober C). Op de vrije valutamarkt, waar minder ope-
raties gedaan worden en de noteringen derhalve meer gevoelig zijn, ver-
schilden de dollamoteringen in het eerste halfjaar niet veel van die van
de gereglementeerde markt. Naderhand en tot in oktober werd de afwij-
king tussen de twee noteringen iets breder. Zij verminderde gedurende de
maanden november en december.

(1) Cf. Bijlage 3, tabel 2.
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OPENBARE FINANCIEN.

De openbare financiën gaven in 1965 een ongunstige ontwikkeling te
zien: de nettofinancieringsbehoeften van het Staat namen toe en veroor-
zaakten een aanzienlijke aangroei van de openbare schuld. De stijging van
de staatsschuld beperkte zich tot de Belgische markt.

Over de eerste elf maanden namen de schatkistontvangsten op de
gewone begroting toe met fr. 12,6 miljard en de uitgaven met fr. 19,3 mil-
jard, in vergelijking met dezelfde periode van 1964. Het overschot van
fr. 2,5 miljard op de gewone begroting maakte dan ook plaats voor een
tekort van fr. 4,2 miljard. De vermeerdering van de ontvangsten betreft
hoofdzakelijk de opbrengst van de directe belastingen en van de met het
zegel gelijkgestelde taksen. De aangroei van de uitgaven is vooral te wijten
aan de gestegen lasten van het onderwijs, de sociale voorzorg, het verkeers-
wezen, de openbare schuld, de pensioenen en de landsverdediging. Op het
einde van het jaar vroeg de Regering aan de Kamers ongewoon hoge bijkre-
dieten ,goed te keuren: fr. 20,5 miljard voor het lopende dienstjaar en
fr. 2,5 miljard voor de vorige dienstjaren. Die kredieten waren vereist door
de verhoging van prijzen en wedden, de onderschatting van sommige uit-

Tabel 10.

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VAN DE SCHATKIST VOORTVLOEIEND

UIT DE BEGROTINGSVERRICHTINGEN (1)

(Miljarden franken)

I I
1964 I 1965

1960 1961 1962 1963 1964
(Eerste 11 maanden)

1. Gewone begroting :

Ontvangsten ........................... 108,1 120,4 131,2 139,5 157,8 141,9 154,5
Uitgaven (2 ) ........................... 111,2 126,0 130,1 143,0 155,3 139,4 158,7

Saldo ... - 3,1 - 5,6 + 1,1 - 3,5 + 2,5 + 2,5 - 4,2

2. Saldo van de buitengewone begroting -23,4 -14,2 -17,3 -21,6 -23,8 -20,9 -21,6

Saldo van de begrotingsverrichtingen . -26,5 -19,8 -16,2 -25,1 -21,3 -18,4 -25,8

Bmn : Minieterte van Financiën.
(1) Werkelijke ontvangsten en uitgaven gedurende iedere periode, ongeacht het begrotingsjaar wanrop zij betrekking heb-

ben, de interne overschrijvingen buiten beschouwing gelaten.
(2) Van 19G3 af, incl. de uitgaven vnn de Zelfstcudige Kas voor Oorlogsschade, die vroeger onder de extrabudgettaire ver-

richtingen waren opgenomen (cf. tabel Il, rubriek 2).
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gaven en de initiatieven welke na het opmaken van de begroting werden
genomen.

Op de buitengewone begroting vermeerderde het tekort met fr. 0,7 mil-
jard ondanks de vermindering van de lasten van de landsverdediging; die
stijging was vooral te wijten aan de hogere uitgaven voor openbare werken
en aan de financiële dienst van de schuld, die de Staat te zijnen laste
neemt krachtens de overeenkomst van 6 februari 1965 tussen België en
de Democratische Republiek Kongo ..

Houdt men rekening met de invloed van de extrabudgettaire verrich-
tingen, hoofdzakelijk de uitgaven van het Wegenfonds, dan steeg het
schatkisttekort in totaal tijdens de eerste elf maanden met fr. 8 miljard.

De nettofinancieringsbehoeften van de Staat, zijnde het verschil tus-
sen het schatkisttekort en de delgingen van de overheidsschuld die in de

Tabel Il.

NETTOFINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE STAAT EN HUN DEKKING

(Miljarden franken)

1064 1065
1060 1961 1062 ·1063 1064

(Eerste 11 maanden)

L Saldo van de begrotingsverrich-
tingen (1) .............................. - 26,5 - 19,8 - 16,2 - 25,1 - 21,3 - 18,4 - 25,8

2. Saldo van de extrabudgettaire ver-
richtingen (2 ) ........................ - 4,4 - 7,0 - 4,3 - 9,0 - 6,3 - 6,0 - 6,6

3. Schatkisttekort (3 = 1 + 2) ...... - 30,9 - 26,8 - 20,5 - 34,1 - 27,6 - 24,4 - 32,4
4. Delgingen van de overheidsschuld

begrepen in de begrotingsuitga-
ven (3 ) ................................. 9,1 9,5 8,2 10,8 12,6 11,9 13,2

5. N ettofinancierings behoeften van de
Staat (5 = 3 + 4) (4) ............ - 21,8 - 17,3 - 12,3 - 23,3 - 15,0 - 12,5 - 19,2
Gedekt door :
a) de Belgische markt (5 ) ......... + 11,7 + 13,8 + 20,1 + 10,8 + 13,9 + 13,8 + 23,4
b) de buitenlandse markten (6) --- + 10,1 + 3,5 - 7,8 + 12,5 + 1,1 - 1,3 - 4,2

(1) Cf. tabel 10.
(2) Incl. de uitgaven van parastatale instellingen gefinancierd door uitgiften van indirecte schulden. Van 1963 nf, exel.

de uitgaven ven de Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade, die sedertdien in rubriek 1 zijn opgenomen.
(3) Volgens de staten van de overheidsschuld,
(4) Cf. Bijlage 3, tabel 4, noot (3).
(5) Cl. tabel 12.
(6) Deze rubriek gAeft de beweging aan van ul de schulden, zowel in deviezen als in Belgische franken, waarvan de Staat

t.o. v. het buitenland de debiteur is, hetzij direct, hetzij via Belgische instellingen.
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begrotingsuitgaven zijn begrepen, vermeerderden gedurende de eerste
elf maanden, van het ene jaar op het andere, van fr. 12,5 miljard tot
fr. 19,2 miljard.

Die behoeften konden geheel worden gedekt door de middelen die
de Staat op de Belgische markt aantrok; de Schatkist kon immers, dank zij
die leningen, fr. 23,4 miljard opnemen en haar schuld aan het buitenland
met fr. 4,2 miljard verminderen.

BEROEP VAN DE STAAT OP DE BELGISCHE MARKT (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

Gevestigde leningen + leningen op
halflange termijn die openstaan
voor elke belegger

20

Totaal

20

10

I I
10

0 I 0

10 10

Andere verplichti ngen op halflange termijn Verplichtingen op korte termijn

l0 ~ ~ ~ ~ I~ 0tZZJ @

~
-5 -5

1960 1962 1964 64 65 1960 1962 1964 64 65
elf maanden elf maanden

(1) Cl. tube! 11, rubriek 5n.

Nochtans ontwikkelde zich de structuur van de in het binnenland
geplaatste nieuwe staatsschuld ongunstig van de ene periode tot de andere.
Het totaal nettoprovenu van de gevestigde leningen en van de leningen
op halflange termijn, waarop door iedereen kan ingeschreven worden, ver-
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minderde lichtjes t.O.V. 1964, terwijl de verplichtingen op korte termijn
met fr. 8,5 miljard toenamen, nadat zij het jaar tevoren met fr. 1,2 miljard
waren gedaald.

De ruimere bijdrage van de Belgische markt in de eerste negen maan-
den van 1965 t.O.V. dezelfde maanden van 1964, komt voor rekening
van de banken en van de groep spaarkassen en openbare kredietinstel-
lingen.

De banken gaven, veel meer dan het jaar voordien, uitbreiding aan hun
bezit aan overheidsfondsen die zij zonder een beroep op het buitenland
financieren. Gedurende de eerste negen maanden van 1965 bedroeg inder-
daad de aangroei van die portefeuille fr. 11,9 miljard, tegen slechts fr. 3,9
miljard in dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Tabel 12.
BEROEP VAN DE STAAT OP DE BELGISCHE MARKT (1)

(Veranderingen in miliardeii franken)

1904 I 1965
1900 1901 1902 1903 1904

(Eerste 9 maanden)

l. N.B.B.,overige geldscheppende open-
bare instellingen, Rentenfonds (2 ) + 0,5 - 1,9 + 3,7 +10,5 + 3,8 + 1,3 - 3,5

2. Banken .... . .. . . . . ..... . ................ + 0,3 + 4,4 + 7,2 - 0,3 + 3,1 + 3,9 +11,9
3. Particuliere spaarkassen, Algemene

Spaarkas, openbare kredietinstel-
lingen .................................... + 2,2 + 6,6 + 7,0 - 3,0 - 5,7 - 6,0 + 5,9

4. Overige (3 ) ........................... + 8,7 + 4,7 + 2,2 + 3,6 +12,7 +10,1 + 4,5
Totaal ...

I
+11,7 +13,8 +20,1 +10,8 +13,9 + 9,3 +18,8

(1) Cf. Bijlage 3, tabel 4, noot (3).
(2) Incl. de publiekrechtelijke lichamen, waarvan de portefeuille slechts weinig omvangrijke veranderingen ondergaat.
(3) Rubriek waarvan de cijfers als sluitpost berekend zijn en waarin vooral begropen zijn de particulieren, de verzekeringa-

instellingen, de pensioenfondsen en de niet-financiële bedrijven.

De staatsschuld ondergebracht bij de spaarkassen en de openbare kre-
dietinstellingen verminderde in de eerste negen maanden van 1964 met
fr. 6 miljard, maar groeide gedurende dezelfde periode van 1965 met fr. 5,9
miljard aan. In de voorafgaande twee jaar hadden bovengenoemde instel-
lingen een gedeelte van hun portefeuille overheidsfondsen moeten afsto-
ten, omdat zij niet voldoende middelen konden aantrekken voor de Iinan-
ciering van hun kredieten.
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De bijdragen van de geldscheppende openbare instellingen - waar-
onder de Bank en het Bestuur der Postchecks - en het Rentenfonds ver-
toonden een tegengestelde evolutie t.O.V. de hierboven vermelde groep.
De vorderingen van die sector op de Staat daalden immers in de eerste
negen maanden van 1965 met fr. 3,5 miljard. In dit cijfer is de gebruikte
kredietmarge van de Schatkist bij de Bank begrepen; op 30 september 1965
was zij praktisch even groot als op het einde van 1964, en wel respectie-
velijk fr. 9,9 miljard en fr. 9,8 miljard; op het einde van het jaar was de
marge aangesproken voor fr. 9 miljard.

Tenslotte steeg, zoals in 1964, de portefeuille overheidsfondsen van de
groep particulieren, niet-financiële bedrijven, verzekeringsinstellingen en
pensioenfondsen, zij het in aanmerkelijk mindere mate. Haar aandeel
vertegenwoordigde inderdaad voor de eerste negen maanden fr. 4,5 mil-
jard, tegen fr. 10,1 miljard het jaar tevoren.

KREDIETEN AAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN.

Het geregistreerde bedrag van de kredieten gebruikt door de bedrij-
ven en particulieren steeg met fr. 21,6 miljard van einde 1964 tot septem-
ber 1965, tegen fr. 27,1 miljard in de overeenstemmende vorige periode.
Die vertraging houdt niet alleen verband met de invloed die gedurende
de eerste maanden van 1965 uitging van de maatregelen getroffen in 1964
om de kredietverlening af te remmen, maar zij weerspiegelt eveneens een
spontane verzwakking van het groeitempo van de vraag.

De vertraging van de expansie t.o.v. de eerste negen maanden van
1964 betrof de kredieten die direct of indirect verkopen op afbetaling of
persoonlijke leningen financieren, alsook de kredieten voor financiering van
investeringen in de industrie, de landbouwen het ambachtswezen. De
kredieten verleend voor niet-professionele transacties op onroerende goede-
ren stegen in elk der beschouwde twee periodes met een zelfde bedrag.
Tenslotte gaven de kredieten voor de invoer en diegene waarvan de econo-
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mische bestemming niet duidelijk kon worden nagegaan, in absolute cijfers,
een snellere stijging te zien.

Bij de investeringskredieten aan de industrie, de landbouwen het
ambachtswezen vertoonden de opgenomen bedragen enerzijds, en de niet
gebruikte marges op de toegestane kredieten anderzijds, een uiteenlopende
ontwikkeling.

De omvang van de nieuwe nettokredietopnemingen verminderde.
Nochtans heeft de Bank, zodra zij in 1964 maatregelen trof om de krediet-
expansie te matigen, er met nadruk op gewezen dat de uitbreiding van de
investeringen - onontbeerlijke vereiste voor het behoud van het concur-
rentievermogen - moest worden gevrijwaard. Bovendien heeft zij, in april

Tabel 13.

DISCONTOKREDIETEN, VOORSCHOTTEN EN ACCEPTKREDIETEN (1)

Indeling volgens hun waarneembare economische bestemming

(Verandel'ingen in miljarden franken)

Kredieten aan de bedrijven en particulieren (2)

Investe- Niet· Betal ings-
ringen in professionele Verkopen op termijnen
industrie, transnebles afbetaling _ Totanl bij

Eindtotaal
Invoer landbouw op en Overige

en onroerende persoonlijke (5 ) uitvoer
ambachts- goederen leningen
wezen (3) (4)

1963 ..................... ... + 14,9 + 10,5 + 1,4 + 10,2 + 37,0 + 1,0 + 38,0
1964 ..................... +- 0,8 + 18,1 + 12,4 + 1,5 + 4,3 + 37,1 + 2,2 + 39,3

1964 Eerste 9 maand. ... + 14,9 + 7,4 + 1,7 + 3,1 + 27,1 + 1,3 + 28,4
1965 Eerste 9 maand. + 1,4 + 8,0 + 7,4 + 0,9 + 3,9 + 21,6 + 1,3 + 22,9

(1) Opgenomen bedrag van de kredieten aanvankelijk verleend door de openbare kred ietlnstell ingen , de spaarkassen en de
geldscheppende inste1lingen. Met inbegrip van de netto-Inschrijvlugen van de geldscheppende inste1lingen op de obligatie-
emissies van de overheidsbedrijven en van de mutaties van de activa der overige financiële instellingen in obligaties van de
bedrijven.

(2) Andere bedrijven dan de financiële instellingen, doch incl. de overheidsbedrijven.
(3) Incl. de transacties op obligaties uitgegeven door de bedrijven die tot die sectoren behoren.
(4) Hoofdzakelijk kredieten bestemd voor de financiering van de aankoop van bouwterreinen, de bouw of de aankoop van

woningen, scholen, ziekenhuizen, enz.
(5) De bedragen van deze kolom stemmen overeen met het, totaal van de bedragen voorkomend in de eerste, tweede en

vijfde kolom van tabel 14.

1965, de investeringskredieten voor de industrie, de landbouwen het
ambachtswezen onttrokken aan de toepassing van de nauwkeurig omschre-
ven kwantitatieve beperkingen die zij van de banken had gevraagd. De
maxima die in 1964 waren vastgesteld voor het volume der nieuwe verbin-
tenissen van de financiële instellingen van de overheidssector werden om-
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streeks hetzelfde tijdstip opgeheven wat betreft de financiering van
de investeringen. In feite schijnt de tragere vooruitgang van de investerings-
kredieten wel het gevolg te zijn van de ontwikkeling van de vraag naar
deze kredieten.

Daarentegen vertoonden de nog niet gebruikte marges van de ver-
leende kredieten een aanzienlijke stijging: de financiële instellingen gin-:
gen zeer hoge nieuwe verbintenissen aan, ten dele in verband met de vesti-
ging in België van nieuwe filialen van grote buitenlandse ondernemingen.

In absolute cijfers stegen de opgenomen kredieten voor de financiering
van niet-professionele transacties op onroerende goederen ongeveer in de-
zelfde mate in de eerste negen maanden van 1964 en 1965. In de jongste
aangroei schuilen nochtans uiteenlopende bewegingen, al naargelang de
instellingen die de kredieten verstrekten; zo namen de kredietaanwendingen
van dit type, toegestaan door de gezamenlijke particuliere spaarkassen, in
een sneller tempo toe, terwijl bij de andere instellingen de vooruitgang gelijk
was aan of kleiner dan die van de overeenstemmende periode van 1964.

De kredieten waarvan de economische bestemming niet formeel kon
worden nagegaan, maar waarvan het grootste deel lopende binnenlandse
commerciële transacties en, in mindere mate, aanvulling van bedrijfsmid-
delen schijnt te financieren, vertoonden tijdens het eerste kwartaal van 1965
een merkelijk mindere aangroei dan tijdens hetzelfde kwartaal van 1964.
Naderhand gingen die kredieten nochtans sterker stijgen dan in de over-
eenstemmende maanden van 1964; voor de gezamenlijke eerste negen
maanden overtrof de aangroei die van 1964.

De mobilisatie bij de financiële instellingen van vorderingen voort-
vloeiend uit het toestaan van betalingstermijnen aan buitenlandse kopers -
mobilisatie die niet begrepen is in het bedrag van de kredieten aan bedrij-
ven en particulieren -, vermeerderde harerzijds in de eerste negen maan-
den van 1964 en 1965 met fr. 1,3 miljard; het opgenomen bedrag van de kre-
dieten verleend, in het raam van Creditexport, voor de financiering van de
uitvoer van uitrustingsgoederen die op halflange en lange termijn betaalbaar
zijn, nam verder toe : voor de eerste elf maanden beliep de aangroei, zoals in
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1964, fr.I,! miljard, bedrag dat bijna geheel betrekking heeft op leveringen
aan ontwikkelingslanden; einde november bereikten de opgenomen kre-
dieten fr. 4,9 miljard en de geopende kredieten fr. 8,4 miljard.

De verzwakking van de expansie der kredieten gebruikt door de
bedrijven en particulieren valt waar te nemen, zij het ongelijkmatig, bij
de verschillende categorieën financiële instellingen. Zij was het duidelijkst
voor de kredieten die aanvankelijk door de openbare kredietinstellingen
werden verleend; het minst opvallend was ze wat de kredieten van de spaar-
kassen betreft. .

Tabel 14.

DISCONTOKREDIETEN, VOORSCHOTTEN EN ACCEPTKREDIETEN

AAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN (1)

Indeling volgens de instellingen die ze aanvankelijk verleenden

(Vemnderingen in mdiarden [ranken}

Niet-geldscheppende financiële instellingen (2)

Verzekerlngs- ,G eldschep-
Openbare instellingen pende instel- Eindtotaal
krediet- Spnnrkcssen

(4), en Totaal Jingen (5 )
instellingen (3 )

penstoen-
fondsen

1960 ..................... + 7,8 + 7,5 + 3,7 + 19,0 + 5,5 + 24,5
1961 ..................... + 7,5 + 8,1 + 4,0 + 19,6 + 10,6 + 30,2
1962 ..................... + 7,4 + 9,2 + 3,6 + 20,2 + 12,1 + 32,3
1963 ..................... + 10,1 + 9,3 + 3,6 + 23,0 + 17,6 + 40,6
1964 ..................... + 11 ,1 + 12,8 + 3,9 + 27,8 + 13,2 + 41,0

1964 Eerste 9 maanden + 8,9 + 7,9 n.b. n.b. + 10,3 n.b.
1965 Eerste 9 maanden + 6,2 + 7,2 n.b. n.b. v+ 8,2 n.b.

(1) Het betreft het opgenomen bedrag van deze kredieten. De bedt-ijven omvatten de overheidsbedrijven, doch Diet de
ünunciële instellingen. In de cijfers zijn begrepen de netto-inschrijvingen van de geldscheppende instellingen op de obligatie-
emissies van de overheidsbedrijven en de mutaties van de activa del' overige financiële instellingen in obligaties 'Van de
bedrijven.

(2) De instellingen of groepen instellingen dio behoren tot ieder van de drie categorieën niet-geldscheppende financiële
instellingen zijn opgesomd in het rrijdschrift voor Documentatie en Voorlichting vau de Nationale Bank van februari IUG3,
blz. 143·148.

(3) Hoofdzakelijk de spaarkas van de Algemene Spaar- en Lijfrentekus en de particuliere spaarkassen.
(4) Levensverzekeringen en verzekeringen tegen arbeidsongevallen.
(5) Cf. Bijlage 3, tabel 5.
(v) Voorlopig cijfer.
u.h. Niet beschikbaar.

De vertraging in de kredietexpansie van de openbare instellingen houdt
hoofdzakelijk verband met het verloop van de kredieten voor industriële
investeringen.
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De geringe verlangzaming van de aangroei van de totale uitstaande
kredieten van de spaarkassen, van het ene jaar op het andere, is het resul-
taat van twee uiteenlopende bewegingen: enerzijds, de grotere stijging
van de opgenomen kredieten bij de particuliere spaarkassen en, anderzijds,
de tragere toeneming van de netto-opnemingen bij de spaarkas van de
Algemene Spaar- en Lijfrentekas.

De minder snelle stijging van de opgenomen kredieten bij de geld-
scheppende instellingen weerspiegelt de evolutie van de kredieten die
aanvankelijk door de banken aan de bedrijven en particulieren werden
verleend.

DISCONTOKREDIETEN, VOORSCHOTTEN EN ACCEPTKREDIETEN (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

20 20

10

1515

10

5 I ml.. III 1001 IJ
1960 1962 1964 63 64 65 63 64 65 63 64 65 63 64 65

le kwart. ·2e kwart. 3e kwart. okt. - nov.

5

o o

(1) Opgenomen bedrag van de kredieten die aanvankelijk door de banken Ban de bedrijven en parbleulieren verleend wer-
den alsmede voor het fincueleren vun betalingstermijnen bij de uitvoer en voor het financieren van goederentransacbies tussen
vreemde landen. Voor de periodes eindigend op een feestdag of een zaterdag, exel. het bedrag van het papier dat op die dag
vervalt en dat bijgevolg slechts in het begin van de volgende periode. mag geïnd worden.

Buiten die kredieten staan de banken ook kredieten toe voor de finan-
ciering van betalingstermijnen bij de uitvoer en voor de financiering van
goederentransacties tussen vreemde landen. Die drie soorten kredieten,
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voorwerp van de aanbevelingen verstrekt door de Bank in het begin van
1964, vermeerderden in totaal met fr. 6,8 miljard in het eerste halfjaar van
1965, tegen fr. 9,4 miljard in dezelfde periode van 1964.

Daar tal van tekenen wezen op een conjuncturele ontspanning op het
einde van het eerste halfjaar, besloot de Bank, in juli 1965, haar beleid tot
matiging van de kredietexpansie aan te passen. Aan het beginsel werd niet
getornd, maar de toepassing van de nauwkeurig omschreven kwantitatieve
beperkingen, waarvan de Bank de naleving aan de banken had gevraagd,
werd geschorst. Ten einde bij te dragen tot de voortzetting van een orde-
lijke economische expansie, heeft de Bank hen nochtans nadrukkelijk ver-
zocht elke versnelling van het groeitempo der kredieten verleend voor de
financiering van de bouwbedrijvigheid en voor verbruiksuitgaven te ver-
mijden en de eventuele neiging van sommige bedrijven om overdreven
schulden te maken nauwlettend na te gaan. Om dezelfde reden heeft de
Bank de banken verzocht hun liquiditeit te verzekeren, welke ook de con-
juncturele toestand zij; hiertoe dienen zij meer matiging te betrachten bij
het verlenen van niet-mobiliseerbare kredieten en de kredieten op half-
lange en lange termijn slechts te financieren met aangepaste termijngelden.

In de loop van het derde kwartaal stegen de gezamenlijke opgenomen
bankkredieten scherper dan in hetzelfde kwartaal van 1964. Die versnelling
van de netto-opnemingen werd merkbaar vanaf september en zette zich
voort tijdens de laatste' maanden van het jaar.

Daar echter geen nieuwe tekenen wezen op een globale verstoring van
het evenwicht tussen vraag naar en aanbod van goederen en diensten,
beperkte de Bank zich ertoe, in december, haar aanbevelingen van juli te
hernieuwen en terzelfder tijd de nadruk te leggen op haar bezorgdheid
voor de mogelijke gevolgen van de snelle stijging van de kredietopeningen.

MONETAIRE KASMIDDELEN EN ANDERE FINANCIELE ACTIVA.

In de loop van de eerste negen maanden van het jaar hebben de
particulieren, de niet-financiële bedrijven, de verzekeringsinstellingen en
de pensioenfondsen voor fr. 48,6 miljard financiële activa in de hierna ver-
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melde vormen aangelegd, tegen fr. 30,6 miljard gedurende de overeenstem-
mende periode van 1964.

Die beleggers gaven een merkelijk grotere voorkeur aan de quasi
monetaire liquiditeiten - inzonderheid aan de spaardeposito's -, zon-
der dat de grotere belangstelling die zij in 1964 voor de obligaties en kas-
bons hadden getoond, verzwakte.

Van januari tot september bedroegen de beleggingen in obligaties en
kasbons fr. 20,9 miljard, tegen fr. 17,3 miljard tijdens de overeenstemmende
maanden van 1964. Daalden de nettobeleggingen in staatsfondsen van de
ene periode tot de andere van fr. 10,l tot fr. 4,5 miljard, de netto-aankopen
van obligaties en kasbons uitgegeven door de openbare kredietinstellingen

MONETAIRE KASMIDDELEN EN ANDERE FINANCIELE.ACTIVA

(Stijgingspercentages tegenover het bedrag op het einde van het voorgaande jaar)

1010

o

Kasmiddelen: Chartaal geld Kasmiddelen: Giraal geld (1)

10 10

o

Quasi monetaire activa (2) Obligaties en kasbons

1960 1962 1964 64 65

negen maanden

1960 1962 1964 64 65
negen maanden

(1) Voor de wijze van berekening van deze kasmiddelen : cf. tabel 15, noot (2).
(2) Deze activa worden omschreven in tabel 15.
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6 6

I

I

stegen daarentegen van fr. 5,7 miljard tot fr. 7,1 miljard en die van effecten
uitgegeven door de andere overheid en publiekrechtelijke instellingen van
- fr. 0,2 miljard tot fr. 6,5 miljard. Deze laatste beweging is vooral toe te
schrijven aan het ruime beroep van de grote steden op de obligatiemarkt.

De stijging van de rentepercentages, die in 1964 tot de herneming
van de beleggingen in obligaties en kasbons had bijgedragen, duurde niet
voort. Het rendement van de doorlopend uitgegeven obligaties en kasbons

RENTEPERCENTAGES VAN BELEGGINGEN DIE OPENSTAAN VOOR HET PUBLIEK (1)

4 A

Termijndeposito's bij de bonken
(3 maanden)

Inlagen op gewone spaarboekjes bij de
Algemene Spaar - en Lijfrentekas

(getrouwheidspremie inbegrepen)

o o

6

4

6

Kasbons op 1 jaar uitgegeven doo~ de
openbare kredietinstellingen

(rendement bij de uitgifte)

Obligaties op 5 jaar ùitgegeven door de

openbare kredietinstellingen
(rendement bij de uitgifte)

o o

6 ..-...-..-.....--.
.-........... ..M"............. ,'

6

2 lol 5 joor A

Staatsleningen
(gem;ddeld rendement)

Staatsleningen van 5 tot 20 jaar
(gemiddeld rendement bij de uitgifte)

o o
1961 1963 1965 1961 1963 1965

(1) Rentepercentages vóór de belastingheffing hij de bron. Cf. Bijlage 3, tabel û.

(2) Leningen uitgegeven vóór 1 december lUG2.
(3) Leningen uitgegeven na 1 december lU62.
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van de openbare kredietinstellingen is heel het jaar door onveranderd
gebleven en het gemiddelde rendement bijde uitgifte van de gevestigde
staatsleningen is iets gedaald : terwijl dit rendement 6,48 pct. bedroeg voor
de lening op 5 jaar en 6 maanden of 11 jaar en 6 maanden uitgegeven in
januari, beliep het 6,40 pct. voor de lening op 6 of 13 jaar uitgegeven in mei,
en 6,39 pct. voor de lening op 6 of 15 jaar uitgegeven in oktober. Het
gemiddelde rendement van de ter beurze verhandelde effecten van de
overheidsschuld onderging slechts geringe schommelingen; de tendentie
was tot in september veeleer neerwaarts gericht, maar tijdens het laatste
kwartaal ging zij opnieuw in stijgende lijn; het rendement van de staats-
leningen uitgegeven vóór 1 december 1962, met een resterende looptijd
van 5 tot 20 jaar, steeg dan ook van 5,62 pct. in het begin van het jaar tot
5,66 pct. begin januari 1966; gedurende dezelfde periode verhoogde het
rendement van de na 1 december 1962 uitgegeven en dus aan de roerende
voorheffing onderworpen staatsleningen met overeenstemmende looptijden
van 6,43 tot 6,45 pct.

De opwaartse tendens van de rendementspercentages in enkele landen
deed, zij het in beperkte mate, opnieuw de belangstelling herleven voor
de beleggingen op de buitenlandse kapitaalmarkten.

De vorming van spaardeposito's, die in 1964 was verzwakt, steeg van
. fr. 8,6 miljard gedurende de eerste negen T?aanden van dat jaar tot fr. 15,2

miljard in de loop van de overeenstemmende periode van 1965. Die snel-
lere ontwikkeling betrof de particuliere spaarkassen, waar de nieuwe spaar-
deposito's stegen van fr. 2,9 miljard tot fr. 4,8 miljard, en meer nog de
Algemene Spaar- en Lijfrentekas, waar de nettoverhoging respectievelijk
fr. 0,4 miljard en fr. 4,6 miljard bedroeg. De belegging van spaargelden bij
de Spaarkas, in 1963 en 1964 gehinderd door de reacties van het publiek
op de belastinghervorming, werd vermoedelijk door de volgende maat-
regelen in de hand gewerkt : de tijdelijke verhoging met 10 centiem, met
ingang van 1 januari 1965, van de getrouwheidspremie, de verhoging, van-
af dezelfde datum, van het maximum vastgesteld voor de toekenning van
een rentevoet van 3 pct. - fr. 350.000 in plaats van voorheen fr. 250.000
- en de beslissing om fr. 1 miljard af te nemen van de reserves van de

80



instelling en het onder de spaarboekjes te verdelen naar rato van de rente
toegekend voor de gezamenlijke jaren 1961 tot 1965. Bij de banken stegen
de deposito's op spaarboekjes met fr. 5 miljard, zoals tijdens de eerste
negen maanden van 1964.

Tabel 15.
VOORNAAMSTE FINANCIELE ACTIVA (1)

(Veranderingen i.n miliarden franken)

Quasi monetaire activa
Monetaire
kasmid- Deposito's Spant- Andere

Obligaties

delen
op termijn inlagen, depo- en kasbons Eindtotaal

en met" deposito's Totani
(2 ) opzegging op boekjes sito's (6 )

(3 ) (4) (5 )

1960 ..................... + 4,7 + 3,2 + 7,6 + 2,9 +13,7 +21,3 +39,7

1961 ..................... +14,0 + S,S +10,5 + 1,1 +20,4 +lS,5 +52,9

1962 ..................... +16,5 + 1,5 +lS,l + 0,2 +19,S +23,S +60,1

1963 ..................... +23,9 - 2,S +22,7 + 2,2 +22,1 +13,3 +59,3

1964 ..................... +21,0 + 4,2 +16,6 - 4,0 +16,S +25,4 +63,2

1964 Eerste 9 maanden + 6,5 + 4,1 + S,6 - 5,9 + 6,S +17,3 +30,6
1965 Eerste 9 maanden + 9,2 v+ 6,2 +15,2 v- 2,9 v+1S,5 v+20,9 v+4S,6

(1) In het bezit van de perbleulieren en bedrijven (exel. de financiële instellingen), incl . de overheidsbedrijven en sommige
financiële instellingen die in 1965 onmogelijk konden uitgeschakeld worden : instellingen voor verzekering op het leven eh
tegen arbeidsongevallen, pensioenfondsen.

(2) De kusmiddelen van de in noot (1) aangegeven sectoren werden berekend door de girale kasmiddelen van de Schat-
kist, de provincies en de gemeenten van de totale geldhoeveelheid af te trekken.

(3) Deposito's in Belgische franken bij de banken, de openbare kredietinstellingen, de hypotheek-, spaar- en kapitalisatie-
maatschappijen.

(4) Cf. Bijlage 3, tabel 7.
(5) In deviezen luidende deposito's van ingezetenen bij de banken, direct opvraagbare deposito's bij de Algemene Spaarkas,

de openbare kredietinstellingen, de hypothoek-, spuar- en knpitalisatiemaatschappijen.
(6) Cf. Bijlage 3, tabel B.
(v) Voorlopige cijfers.

De termijndeposito's in Belgische franken bij de banken en de overige
financiële instellingen stegen tijdens de eerste drie kwartalen met
fr. 6,2 miljard, tegen fr. 4,l miljard gedurende de overeenstemmende perio-
de van het jaar voordien. Die aangroei zet de tendentie voort, die omstreeks
het midden van 1964 begon, toen de banken en de openbare krediet-
instellingen de rentevoet voor die deposito's hebben verhoogd. De stijging
van de termijndeposito's in Belgische franken bij de banken ging gepaard
met een daling van fr. 1,2 miljard van de deposito's in deviezen toebehorend
aan ingezetenen.
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In totaal vermeerderden de quasi monetaire activa van januari tot
september met fr. 18,5 miljard, terwijl het accres gedurende dezelfde
periode van 1964 slechts fr. 6,8 miljard had bedragen.

De monetaire kasmiddelen stegen met fr. 6,5 miljard in de eerste drie
kwartalen van 1964 en met fr. 9,2 miljard in dezelfde periode van 1965.

Het jaargemiddelde van de kasmiddelen overtrof met ca. 8,5 pct. dat
van 1964. Het stijgingspercentage was dus groter dan de groei van het
bruto nationaal produkt tegen lopende prijzen, die op 7,5 pct. wordt
geraamd. In 1964 daarentegen; was het gemiddelde van de kasvoorraden
met 6 pct. toegenomen, terwijl het bruto nationaal produkt met 10 pct. was
vooruitgegaan. Een van de redenen van die gewijzigde tendentie is wellicht
de intering op de goederenvoorraden, die tot een zekere accumulatie van
kasmiddelen in de bedrijven zou hebben geleid.

Ondanks de minder snelle aangroei van het bruto nationaal produkt
t.o.v. de monetaire kasmiddelen, nam de omloopsnelheid van het girale

BRUTO NATIONAAL PRODUKT EN MONETAIRE KASMIDDELEN
(Indexcijfers 1959-1965 = 100)

120 Bruto nationaal produkt (I)

105

100 100

95

80

1959 1961 1963 1965 1959 1961 1963 1965

(1) Tegen lopende prijzen.
Blonncn : Jaren 1959 tot 1964 : Nationaal Instituut voor de Statistiek; jaar 1DG5 : voorlopige ramingen VBn het

Ministerie van Economische Zaken.
(2) Voor de wijze van berekening yan deze kasmiddelen: cf. tebel 15. noot (2). net gaat om de gemiddelde bedragen per

einde maand.
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geld nog een weinig toe C). Het is mogelijk dat die uiteenlopende beweging
verband houdt met een vermindering van de kredieten die de industriële
en handelsbedrijven elkaar verlenen in de vorm van betalingstermijnen,
en wellicht ook met een vertraging van de niet te meten omloopsnelheid
van het chartale geld, dat 55 pct. van de totale geldhoeveelheid vertegen-
woordigt.

In totaal hebben dus de economische subjecten een veel sterkere
neiging getoond dan in 1964 om hun financiële activa te vergroten.

Dit verschijnsel hangt samen met een mindere geneigdheid tot
besteden, in de vorm van verbruik, vaste investeringen of voorraadvorming.
Aan de vertraging in de aangroei van de binnenlandse vraag beantwoordt
de totstandkoming van een belangrijk overschot op de balans van het
goederenverkeer met het buitenland, overschot dat aan de basis lag van de
creatie van een groot deel van de bijkomende liquiditeiten die door de
economie werden aangehouden.

GELDSTELSEL.

De gemiddelde geldhoeveelheid in de eerste elf maanden - kasmid-
delen van de bedrijven en particulieren en giraal geld in het bezit van de

GELDHOEVEELHEID

(Veranderingen in pct.) (1)

Chnrtnnl geld Giraal geld Geldhoeveelhed

+ 1,8 + 2,6 + 2,1

+ 4,7 + 5,2 + 4,9

+ 5,4 + 9,1 + 7,0

+ 9,8 + 10,4 + 10,1

+ 5,8 + 5,9 + 5,9

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

Tabel 16.

1960
1961
1962
1963
1964

1964 Eerste 11 maanden .
1965 Eerste 11 maanden .

(1) Veranderingen van de gemiddelde geldhoeveelheid van de periode vergeleken met die van de vroegere overeenstem-
mende periode.

(1) Cf. Bijlage 3, tabel 9.
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overheid - steeg van het ene jaar tot het andere met 7,8 pct., tegen 5,8 pct.
tussen 1963 en 1964.

De versnelling betrof meer het giraal geld dan het chartaal geld. Het
stijgingspercentage bedroeg 9 pct. voor het eerste en 6,8 pct. voor het
tweede, terwijl van 1963 tot 1964 het percentage voor beide geldvormen
nagenoeg gelijk was.

Het totaalbedrag van de geldhoeveelheid en van de quasi monetaire
liquiditeiten bij de banken steeg eveneens in een versneld tempo, en wel
met fr. 11,2 miljard, of 3,2 pct., in de eerste negen maanden van 1964 en
met fr. 17,7 miljard, of 4,8 pct., tijdens dezelfde periode van 1965.

Tabel 17.
OORZAKEN VAN DE VERANDERINGEN IN DE GELDHOEVEELHEID

EN IN DE QUASI MONETAIRE LIQUIDITEITEN BIJ DE BANKEN

(Miljarden franken)

Quasi Oorzaken

Geld· monetaire
hoeveelheid liquiditeiten Totaal 'l'rensecties Kredieten Monetaire

(1) bij de met het aan de financiering Diversenbanken buitenland bedrijven en van de (6)(2)
(3 ) particulieren Schatkist

(4) (5 )

1960 ..................... + 4,4 + 6,1 +10,5 - 1,6 + 5,5 + 6,5 + 0,1

1961 ..................... +16,7 + 9,1 +25,8 + 7,8 +10,6 + 3,6 +. 3,8

1962 ..................... +17,1 + 4,3 +21,4 + 4,7 +12,1 + 0,8 + 3,8

1963 ..................... +25,4 + 8,2 +33,6 - 1,4 +17,6 +23,7 - 6,3

1964 ..................... +19,7 + 6,1 +25,8 + 7,0 +13,2 +12,2 - 6,6

1964 Eerste 9 maanden + 6,2 + 5,0 +11,2 + 0,5 +10,3 + 8,0 - 7,6

1965 Eerste 9 maanden + 9,2 + 8,5 +17,7 v+ 9,5 v+ 8,2 v+ 4,0 v- 4,0

..
(1) Cf. Bijlage 3, tobellen 10 en 11. Het totaal van de bedragen van de laatste kolom van die twee tnbellen IS gelijk aan

de bedragen voorkomend in deze kolom.
(2) Deposito's in Belgische franken op meer dau één maand, op boekjes ingeschreven deposito's, deposito's in buitenlandse

geldsoorten van in België verblijvende personen.
(3) Lopende transactdes en kapitaalverkeer van de bedrijven en particulieren. De cijfers hebben betrekking op België; ze

zijn derhalve niet volledig vergelijkbaar met die van tabel g, welke betrekking hebben op de Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie.

(4) Cf. Bijlage 3, tabel 5.
(5) Incl. het kapitaalverkeer van de Staat met het buibeulend.
(6) O.m. herfinanciering buiten de geldscheppende instellingen (vermeerdering: -) ven commerciële vorderingen op het

buitenland en van kredieten aan de bedrijven en purticulieren, monetaire Iinanciering van de publiekrechtelijke lichamen,
behalve de Staat, inel. hun kapitaalverkeer met het buitenland, tegeldemaking van overheidspapier, nettovorderingen op de
overige financiële instellingen, obligatieschuld van de banken, niet elders vermelde vorderingen en verplichtingen t.o.V. de in
België verblijvende personen.

(v) Voorlopige cijfers.

De snellere expansie van die gezamenlijke Ïiquiditeiten, van de ene
periode tot de andere, vindt men ruim terug in het verloop van de trans-
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acties met het buitenland : het positieve saldo van de lopende rekening en
van het kapitaalverkeer van de bedrijven en particulieren steeg van
fr. 0,5 miljard voor de gezamenlijke eerste negen maanden van 1964 tot
fr. 9,5 miljard tijdens dezelfde periode van 1965, en zulks ten gevolge van
een veel sneller accres van de uitvoerontvangsten dan van de invoer-
betalingen.

Daarentegen vertraagde de liquiditeitscreatie voortvloeiend uit de kre-
dietverlening van de geldscheppende instellingen aan de bedrijven en par-
ticulieren in lichte mate: zij daalde van fr. 10,3 miljard voor de eerste negen
maanden van 1964 tot fr. 8,2 miljard voor de overeenstemmende periode
van 1965.

De monetaire financiering van de Schatkist verminderde eveneens en
wel van fr. 8 miljard gedurende de eerste negen maanden van 1964 tot
fr. 4 miljard voor dezelfde maanden van 1965. Hoewel de nettofinan-
cieringsbehoeften van de Staat groter waren, konden zij .voor een belang-
rijker deel buiten de monetaire instellingen worden gedekt.

GELDMARKT.

In de eerste negen maanden van het jaar ondervond de liquiditeits-
positie van de financiële instellingen de gunstige invloed, enerzijds, van de
snellere vorming van girale kasmiddelen, quasi monetaire liquiditeiten en
activa in obligaties en kasbons uitgegeven door de openbare kredietinstel-
lingen en, anderzijds, van een matiger beroep van de bedrijven en particu-
lieren op het krediet van die instellingen: deze laatste konden meer over-
heidspapier opnemen en de banken konden hun beroep op het herdisconto
verminderen.

De rentepercentages op de geldmarkt zijn in de eerste maanden van
het jaar gedaald; voor sommige tekende die tendentie zich reeds af in de
tweede helft van 1964. Vervolgens deed zich een stijging voor en omstreeks
het midden van het jaar bereikten de rentepercentages een seizoenmaxi-
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mum. Nadat die stijging in de maanden nadien was afgevlakt, gingen de
rentepercentages in het laatste kwartaalopnieuw naar omhoog onder
invloed van de naderende eindejaarsvervaldag en blijkbaar ook van de zeer
grotebehoeften van de Schatkist, de toegenomen opneming van kredieten
door de bedrijven en particulieren en het renteverloop in het buitenland.

Op de daggeldmarkt werden meer kapitalen verhandeld dan in de
overeenstemmende periodes van 1964; in het eerste kwartaal moest zelfs
aangeboden kapitaal worden teruggenomen. Over het gehele jaar en vooral

DAGGELD (I)

Effectieve leningen en teruggenomen kapitalen

(Daggemiddelden, per kwartaal, in miliarden franken)

8

6 6

4 •

o o
1962 1963 1961 1965

(1) Cf. Bijlage 3, tabel 12.

in de tweede helft, verstrekte het Rentenfonds aanzienlijke bedragen, ter-
wijl het aanbod van de banken en de overige instellingen terugliep. Wat de
opgenomen kapitalen betreft, is vooral het aandeel van het Herdiscon-
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tering- en Waarborginstituut toegenomen. Het gewogen gemiddelde van
de dagelijkse rentevoeten bedroeg 3,l7 pct. en bleef derhalve beneden de
3,35 pct. van 1964.

Voor de eerste negen maanden van 1965 overtrof het gemiddelde be-
drag van het gedisconteerde handelspapier en de accepten dat van de over-
eenstemmende maanden van 1964 met fr. 7,3 miljard. De financiering door
de banken nam nog meer toe, nI. met fr. 9,4 miljard. Die instellingen kon-
den dus niet alleen de bijkomende hoeveelheid van het door hen gedis-
conteerde papier in portefeuille houden, maar bovendien hun beroep op het
herdisconto verminderen. Reeds eerder beschreven bewegingen verklaren
die evolutie : sterkere stijging van de werkmiddelen der geldscheppende
instellingen en kleinere toeneming van hun kredieten aan de bedrijven en
particulieren.

Tabel 18.
HOUDERSCHAP VAN HET GEDISCONTEERDE HANDELSPAPIER

EN VAN DE ACCEPTEN (1)

(Miljarden franken)

Portefeuille van

het Herdiscon- de overigeGemiddeldebedragen tering-. en instellingen de Nationale Totaalper einde maand van de Bankde banken Waarborg- Belgische markt van Belgiëinstituut
(2) en portefeuille (3 )

in het buitenland

1963 4e kwartaal ............ 43,8 1,0 16,2 6,1 67,1
1964 Ie kwartaal ............ 45,0 1,1 18,8 6,2 71,1

2e kwartaal ............ 46,7 1,3 20,5 6,1 74,6
3e kwartaal ............ 46,5 1,4 17,9 9,4 75,2
4e kwartaal ...... ..... . 51,4 1,0 17,3 5,9 75,6

1965 le kwartaal ............ 55,0 1,5 18,3 4,3 79,1
2e kwartaal ............ 55,1 1,7 19,0 5,2 81,0
s- kwartaal .... ... . .... 56,2 2,8 17,2 .6,4 82,6
4e kwartaal ............ n.b, 1,8 n.b. 7,2 n.b.

(1) Opgenomen bedrag van de kredieten in Belgische ft-anken aanvankelijk verleend door de geldscheppende instellingen
aan de bedrijven en particulieren (exel. de financiële instellingen, maar incl. de overheidsbedrijven) en aan het buitenland.

(2) Bedrag van de portefeuille, met uitzondering van het bij de Bank geherrlisconteerde gedeelte.
(3) Bedrag vnn de discontokredieten verleend door bemiddeling van de discontokantoren en van het handelspapier en de

bankaccepten geherdisconteerd op verzoek van de banken of van het Herdiscontering- en Waurborginst.ituut ,
n.b. Niet beschikbnar.

Daar het Herdiseontering- en Waarborginstituut op de daggeldmarkt
grotere bedragen kon opnemen dan in 1964, was de portefeuille die het
zonder de tussenkomst van de Bank financiert voor elk kwartaal van 1965

87



hoger dan voor de overeenkomstige kwartalen van 1964. Dientengevolge,
en mede door het kleinere beroep van de banken op het herdisconto, bleef
de portefeuille handelspapier van de Bank gedurende ieder van de eerste
drie kwartalen beneden het peil van dezelfde periodes van 1964; gedurende
het laatste kwartaal was hij evenwel hoger.

RENTEPERCENTAGES VAN HET HANDELSPAPIER EN VAN HET DAGGELD (1)

__ N.B.B,,: Geaccepteerde, in een bank gedomicilieerde wissels

-- H,W.!.: Geviseerde bankaccepten voor financiering van invoer en met een looptijd van maximum 120 dagen

- Niet-geviseerde bankoccepten met een looptijd van ± 90 dogen., verhandeld op de markt van het

6 particulier disconto (2) 6

4

2

-- Daggeld 131

o o
1961 1962 1963 1964 1965

(1) Cf. Bijlage 3, tabellen 13 en H.
(2) Percentage geldend per einde maand.
(3) Daggemiddelden per maand.

Het gemiddelde bedrag van het handelspapier en de accepten,
geplaatst buiten de reeds vermelde instellingen, lag gedurende de eerste
negen maanden lager dan tijdens dezelfde maanden van 1964. Het omvat
de mobilisatie van papier op halflange termijn, waarvoor in de jongste
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jaren een markt georganiseerd door het Herdiscontering- en Waarborg-
instituut tot ontwikkeling kwam. De transacties op die markt zijn nochtans
beperkt, omdat het aanbod niet toereikend is om aan de vraag te voldoen.

Na 'de verhoging van juli 1964 bleven de discontotarieven van de
Bank ongewijzigd.

Daar het Herdiscontering- en Waarborginstituut een groter percentage
van zijn portefeuille kon financieren met daggeld waarvan de kosten lager
waren, was het in staat zijn rentevoeten, voor het papier op maximum
120 dagen, in vergelijking met die van de Bank te verminderen. Het verschil
tussen beide tarieven was dan ook groter dan tijdens de overeenstemmende
periodes van het voorgaande jaar, behalve tijdens de laatste twee maanden.

Tabel 19.

OVERHEIDSPAPIER IN BELGISCHE FRANKEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR, IN HET

BEZIT VAN DE FINANCIELE INSTELLINGEN DIE AAN DE GELDMARKT DEELNEMEN (1),

(Veranderingen in miljarden franken) (2)

Papier in het bezit van Middelen ter beschikking
Totaal gesteld van

I
de overige van het papier

Ihet Hentenfondsde banken instellingen de Schatkist

1964 le kwartaal ............ + 0,8 - 2,1 - 1,3 - 0,1 - 1,2
2° kwartaal ............ + 0,4 - 1,1 - 0,7 - 1,0 + 0,3
a- kwartaal ............ - 2,5 - 2,3 - 4,8 - 3,6 - 1,2
4e kwartaal ............ + 0,9 - 0,9 . .. - 0,9 + 0,9

Totaal .... - 0,4 - 6,4 - 6,8 - 5,6 - 1,2

1965 le kwartaal ............ + 3,2 + 4,0 + 7,2 + 6,0 + 1,2
2e kwartaal .. .......... + 2,8 + 4,9 + 7,7 + 5,9 + 1,8
3e kwartaal ............ - 0,5 + 0,1 - 0,4 + 0,4 - 0,8
4e kwartaal ............ + 0,2 - 2,1 - 1,9 - 1,2 - 0,7

Totaal ... + 5,7 + 6,9 + 12,6 + ll,l + 1,5

(1) Papier uitgegeven door de Schatkist en het Rentenfonds en in het bezit van de banken (de « swap e-cerbificaten niet
inbegrepen), de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, het Gemeentekrediet van België, de Nationale Kas
voor Beroepskrediet. het Centraal Bureau voor Hypotheeoir Krediet, de Algemene Spaar- en Lijfrentekas en de parbicul iere
spaarkassen.

(2) Veranderingen van de gemiddelde bedragen per einde umand in vergelijking met die van het voorgaande kwartaal.

De vrije rentepercentages van de niet-geviseerde bankaccepten op
ongeveer 90 dagen op de markt van het particuliere disconto, schommelden
rond de discontovoet van de Bank voor de geaccepteerde, in een bank
gedomicilieerde wissels, terwijl zij er in 1964 geregeld boven lagen.
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Het bedrag van het kortlopend overheidspapier in het bezit van de
gezamenlijke geldmarktinstellingen is in het eerste halfjaar van 1965, nadat
het sedert 1962 terugliep, aanzienlijk toegenomen en in het tweede
lichtjes verminderd. Tussen het vierde kwartaal van 1964 en het
overeenstemmende kwartaal van 1965 vermeerderden de banken, de

RENTEPERCENTAGES VAN HET KORTLOPEND OVERHEIDSPAPIER (1)

Schatkistcertificaten f op zeer korte termijn (3 maanden)

) uitgegeven bij toewiizing (9 maanden)

Renlenfondscerlificolen (4 maanden)

6

o o
1961 1962 1963 1964, 1965

(1) Cf. ,Bijlage 3; tabel 14.

openbare kredietinstellingen, dé particuliere spaarkassen en de Algemene
Spaar- en Lijfrentekas het totale gemiddelde bedrag van de rentenfonds-
certificaten en schatkistcertificaten op ten hoogste één jaar, waarop in
Belgische franken werd ingeschreven, per saldo met fr. 12,6 miljard. Aldus
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werden fr. 11,l miljard nieuwe middelen ter beschikking van de Schatkist
gesteld.

Het gemiddelde tegoed van de banken in rentenfonds- en schatkist-
certificaten steeg tussen het laatste kwartaal van 1964 en het overeen-
stemmende kwartaal van 1965 met fr. 5,7 miljard. Van hun kant hebben
de financiële instellingen van de overheidssector en de particuliere spaar-
kassen, die beide in april 1965 toelating kregen om op certificaten van
het Rentenfonds in het schrijven, hun portefeuille overheidspapier met
fr. 6,9 miljard uitgebreid.

De rentepercentages van het overheidspapier op korte termijn, die
sedert 1963 fundamenteelopwaarts gericht waren, gingen in het eerste
kwartaal van 1965 dalen, waarna zij in het daaropvolgende kwartaal een
tendens tot stabilisatie te zien gaven op een peil dat 20 tot 30 centiem lager
lag dan dat van december 1964. De gewone spanningen bij het einde
van het eerste halfjaar en bij het begin van het tweede deden die verschillen'
verminderen of verdwijnen; zij verschenen opnieuw in de ontspanning van
augustus tot oktober. De laatste twee maanden waren gekenmerkt door een
haussetendens; niettemin lagen de meeste percentages van het overheids-
papier op korte termijn, bij het einde van het jaar, nog 10 tot 15 centiem
beneden die van einde 1964.
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BEHEER

Op voordracht van de Regentenraad werd het mandaat van de heer
Marcel Lefebvre, directeur, bij koninklijk besluit van 31 maart 1965 her-
nieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaand 28 mei 1965.

** *

De heer Paul Callebaut, adviseur van de Directie, eredirecteur-
generaal van de Nationale Kas voor Beroepskrediet, en de heer Roland
Beauvois, onderdirecteur, chef van de Studiedienst der Bank, professor
aan de Vrije Universiteit te Brussel, wier kandidatuur voorgedragen werd
door de Regentenraad, zijn, bij koninklijk besluit dd. 8 april 1965, benoemd
tot directeur voor een termijn van zes jaar.

** *

De algemene vergadering kwam op 22 februari 1965 in gewone zitting
bijeen.
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De vergadering hernieuwde het mandaat van de heren regenten Emile
Masquelier en Isidore Smets C), respectievelijk gekozen onder de kandida-
ten voorgesteld door de Minister van Financiën en het Algemeen Belgisch
Vakverbond, en dat van de heer censor Antoine Herbosch; zij voorzag
tevens in de vervanging van de heer regent Victor Van Rossem en van
de heren censoren Fernand Duchène en Auguste Jadoul, wier mandaat
een einde nam in toepassing van de wettelijke en statutaire bepalingen
inzake de leeftijdsgrens.

Werden verkozen tot regent, de heer Henri Lemaire, kandidaat voor-
gedragen door de Minister van Financiën, en tot censor, de heren Emile
Hayoit en Louis Petit.

Onder voorbehoud van vorenvernoemde beschikkingen hebben de
toegekende mandaten een duur van drie jaar.

** *

De Vergadering verleende met algemene stemmen de eretitel -van
hun functie aan de heren Victor Van Rossem, Fernand Duchène en
Auguste Jadoul.

De Gouverneur bracht hun hulde in volgende bewoordingen :

cc De heer regent Van Rossem zal van 1956 tot 1965 deel hebben
uitgemaakt van de Raden. Gedurende deze negen jaren betoonde hij
steeds de grootste belangstelling voor de werkzaamheden van de Regenten-
raad en van de Algemene raad. In de omgang was hij altijd even minzaam.

})De heer Duchène, die op 29 augustus 1938 tot censor werd verkozen,
is gedurende bijna zevenentwintig jaren in het leven van de Bank opge-

(1) Ontslagnemer dd. 17 juni 1965.
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gaan. Van 1948 tot 19.58was hij secretaris van het College der censoren en
op 26 maart 1958 werd hij door zijn collega's tot voorzitter benoemd. De
heer Duchène is advocaat bij het Hof van Beroep te Gent en stafhouder
der Orde. Hij was steeds voor onze Instelling een bekwaam raadsman. Het
is mij aangenaam hem te loven om zijn onpartijdige adviezen, alsook om
zijn onveranderlijke hoffelijkheid.

)) De heer Jadoul werd lid van het College der censoren op 23 februari
1948. Hij volgde de heer Duchène opals secretaris toen deze tot voorzitter
werd aangesteld. De heer censor Jadoul was de Bank zeer toegewijd en gaf
bij het uitoefenen van zijn mandaat steeds blijk van een hoog plichtsbesef.
Zijn bevoegdheid ging gepaard met een grote voorkomendheid. ))

** *

Het College der censoren stelde de heer Victor Devillers aan tot voor-
zitter en koos de heer Fritz Meyvaert tot secretaris, bij toepassing van
artikel 54 der statuten.

** *

Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 57 der statuten stelde
de heer Isidore Smets, die zitting nam in het Parlement als gecoöpteerd
senator, zijn mandaat van regent ter beschikking van de Bank, op
17 juni 1965.

Zijn vertrek wordt algemeen betreurd.

** *

ss



De heren Ferdinand Aspeslagh en Jacques Mertens de Wilmars.
onderdirecteurs, gelastigden met speciale opdrachten, werden dd. 1 mei
1965 tot adviseurs van de Directie benoemd.
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PERSONEEL

De Bank hecht eraan haar erkentelijkheid te betuigen aan de ambte-
naren die wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de
Instelling na een lange en vruchtbare loopbaan hebben verlaten.

Zij vermeldt graag de namen van de heren Georges Thiriaux,
agent te Gent, Pierre Potvin, agent te Verviers, Edouard Demartin,
afdelingshoofd, chef van de dienst Economaat, Joseph Vanderyken,
afdelingshoofd bij het hoofdbestuur, J.-M. Masset, agent te Geraardsbergen, .
Charles Collier, afdelingshoofd bij de bijbank te Antwerpen, en Albert
Mercier, afdelingshoofd bij het agentschap te Bergen.

De Bank zal eveneens de toegewijde medewerking gedenken van
de heren Victor Appeltants en Georges Berckmans, Mej. Elvire Bouffioux,
de heren Julien Brackenier, René Carlot,Louis Collet, Léon Conem, Pierre
De Bruyn, Marcel Demeyere, Albert Demuyser, Maurice Depré, Georges
de Villers Grand Champs, Frans Gens, Hector Liénart, Fernand Limbourg,
Ernest Petit, Henri Poplemon, Jacques Ramboux, Albert Raxhon, François
Rowies, Albert Scops, Paul Servais, Paul Van Boxmeer, Florimond
Vanderschueren, Adrien Van Meenen, Mevr. Madeleine Verhaeghe-Dave,
van het personeel van het hoofdbestuur, en van de heren Robert Lesaffre
en Léon Platteau, respectievelijk tewerkgesteld in de vestigingen Oostende
en Ieper.

** *

In 1965 ontvielen de Bank, tot haar spijt, de heer Jean-Pierre Ghysels,
Mevr. Nadine Launoy-Havasse, de heren Hendrik Leon, Léandre Libre,
Joseph Peelaers, Henri Vandenberge en Henri Willegems, personeelsleden
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bij het hoofdbestuur, en van de heren Gérard Bernus, Maurice Decerf,
Félicien Poumay en René Spelters, van de bijbanken en agentschappen.

** *

In het afgelopen jaar werden verschillende wijzigingen gebracht aan
de organisatie van de departementen en diensten van het hoofdbestuur.

De diensten die zich bezighouden met economische en financiële
studies en statistieken werden verenigd in een departement Studiën, onder
de leiding van Mej. Godelieve Van Poucke, onderdirecteur. Het omvat-
adviseurs bij het departement - de heer Jacques Baudewyns, eerste
adviseur, en de heren Maurice Toussaint, Georges Defrance en Frans
Junius, adviseurs - en drie diensten - Voorlichting, Statistiek en Docu-
mentatie - aan het hoofd waarvan respectievelijk de heren Valery Janssens,
inspecteur-generaal, Robert Eglem, afdelingshoofd, en Frans Van de
Casteele, afdelingshoofd, staan.

De leiding van de dienst Mechanografie werd toevertrouwd aan- de
heer Henri Gautier, inspecteur-generaal.

De heer Robert Chevalier, afdelingshoofd, werd benoemd tot chef
van de dienst Economaat en Toezicht; de heer Max Van Heden, afdelings-
hoofd, vervangt als chef van de administratieve dienst van de Drukkerij,
de heer Jean van Weddingen, inspecteur-generaal, aangesteld als gelastigde
met speciale opdrachten.

Op 1 januari 1966 werd de heer Jules Art, chef van de Wisseldienst,
benoemd tot adviseur met rang van onderdirecteur. Hij werd vervangen
door de heer François Heyvaert, inspecteur-generaal.

De heren Fernand Collumbien, Lucien Neirynck, Auguste François,
Frans Vanherp, Gérard Walnier, Lucien Van den Wijngaert, Karel Mortier,
Florent Ryckaert en Jean Boffing werden benoemd tot agent, respectievelijk
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te Gent, Brugge, Verviers, Oostende, Hoei, Turnhout, Geraardsbergen,
Malmédy en Marche.

De heren Joseph Boudou, Gilbert Burggraeve en Pierre Nys beheren,
ad interim, respectievelijk de vestigingen te Boom, Ieper en Péruwelz.

** *

Gedachtenwisselingen tussen de Bank, afgevaardigden van de vak-
bonden en leden van de afvaardiging van het personeel leidden tot de
oprichting ener syndicale afvaardiging, waarvan de leden op 26 oktober
1965 werden aangeduid. Evenals de afvaardiging waarvan het mandaat
een einde nam, vertegenwoordigt de syndicale afvaardiging het gehele
bedienden- en werkliedenpersoneel, al dan niet aangesloten bij een vak-
bond.

Nieuwe initiatieven werden genomen ter verbetering van de arbeids-
voorwaarden en van de voorlichting van het personeel.

Het reglement van de Pensioenkas van het personeel werd anderzijds
bijgewerkt.

** *

De lof welke de Bank ontving in verband met de activiteit van
de ambtenaren en de bedienden die hun medewerking verlenen aan de
circulatiebanken van de Demokratische Republiek van Kongo, de Rwandese
Republiek en het Koninkrijk Burundi, stemde haar tot vreugde.

** *

In al de geledingen van de hiërarchie heeft het personeel zich wederom
in een uitstekende geest van zijn taak gekweten.
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Het Beheer heeft dan ook de aangename plicht nogmaals de
personeelsleden geluk te wensen die, tot beloning van hun verdiensten,
promoties en wedde- of loonsverhogingen, alsmede onderscheidingen in
de nationale orden en arbeidseretekens, ontvingen.
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ONTLEDING VAN DE BALANS

EN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVER HET BOEKJAAR 1965

ACTIVA

GOUDVOORRAAD.

De goudvoorraad wordt geraamd tegen de prijs van F 56.263,7994
per kg fijn, die overeenstemt met de wettelijke pariteit van de frank.

Hij vertegenwoordigt per 31 december 1965 . F
waarvan,

77.913.134.835

goud in het buitenland .

goud in België . . .

.F

.F
77.543.519.199

369.615.636

F 77.913.134.835

Op 31 december van vorig jaar kwam de goudvoorraad op
F 72.554.849.139.

Krachtens artikel 30 der statuten is de Bank gehouden een kas-
voorraad in goùd te hebben tenminste gelijk aan een derde van het bedrag
van haar verbintenissen op zicht.

Op 31 december 1964 bedroeg het dekkingspercentage 44,56 pct.; op
31 december 1965 beloopt het 44,90 pct.
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VREEMDE VALUTA'S
TE ONTVANGEN EN TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD (').

De stand van de tegoeden en van de verbintenissen der Bank in
vreemde valuta's onderging volgende wijzigingen :

Per 31 december 1964 Per 31 december 1965

Vreemde valuta's F 26.995.742.332 21.864.269.017

Te ontvangen vreemde valuta's
en goud C) F 9.259.484.638 9.682.324.193

Totaal F 36.255.226.970 31.546.593.210

Te leveren vreemde valuta's
en goud C) F 35.706.929.570 31.150.571.099

Nettopositie F 548.297.400 396.022.111

Rekening houdend met de marges nodig voor de regularisatie der
gewone schommelingen van de gereglementeerde wisselmarkt, handhaaft
de Bank het evenwicht tussen haar tegoeden en haar verbintenissen.

De tegoeden en verbintenissen in vreemde valuta's omvatten, uit
hoofde van de internationale monetaire coöperatie, dollars verkocht op
termijn, tegen Belgische franken, aan de Federal Reserve Bank -of
New York.

Er werd anderzijds geen gebruik gemaakt van de kredietmogelijk-
heden verstrekt dd. 15 september 1965 aan de Bank of England om haar
bij het behouden van de stabiliteit van het pond sterling behulpzaam
te zijn.

ACTIVA IN HET BUITENLAND, IN BELGISCHE FRANKEN.

De activa III het buitenland, in Belgische franken, groot
F 1.500.000.000, bestaan uit certificaten van de Amerikaanse Schatkist,
gesteld in Belgische franken, die op 16 en 22 mei 1967 vervallen.

(1) Zie blz. 115 van dit verslag.
(2) Per 31 december 1965, zoals per 31 december 1964, luiden al de lopende verrichtingen in

vreemde valuta's.

102



De voorwaarden die aan deze effecten verbonden zijn, maken er een
activapost van die voldoet aan de bepalingen van artikel 24 der statuten.

INTERNATIONALE AKKOORDEN (wetten van 28 juli 1948 en 19 juni 1959).

De vorderingen ontstaan ingevolge de uitvoering van internationale
akkoorden zijn onderverdeeld als volgt:

Per 31 december 1964 Per 31 december 1965

Europese Betalingsunie .F 62.136.687 6.573.299

Internationaal Muntfonds :
- Deelneming F 8.716.000.000 12.230.000.000
- Leningen F 1.500.000.000 3.375.000.000

Andere akkoorden F 5.562.587

Ziehier de essentiële kenmerken van deze onderverdelingen :

Europese Betalingsunie.

Op grond van de overeenkomst dd. 16 april 1959 met de Belgische
Staat, voorziet de Bank in de uitvoering der bilaterale consolidatie- en
amortisatieakkoorden afgesloten, na het in vereffening treden van de
Europese Betalingsunie, met de landen die bij deze unie waren aan-
gesloten (1).

In 1965 heeft de Bank van het buitenland volgende aflossingen
ontvangen, die door haar werden geboekt op het credit van de rekening
Il Schatkist, speciale rekening vereffening E.B.U. » :

Turkije
Griekenland
Ijsland

F
F
F

32.123.388
17.520.000
5.920.000

F 55.563.388

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 105 en 106.

103



Deze aflossingen werden daarna teruggestort door de Schatkist aan
de Bank, en bijgeschreven op het credit van de activarekening ((Europese
Betalingsunie » , waarvan het saldo derhalve verminderde van F 62.136.687
tot F 6.573.299; de laatste terugbetalingen worden verwacht in januari
1966.

Internationaal Muntfonds

- D eel n e m ing.

De deelneming van België in het Internationaal Muntfonds, groot
$ 337.500.000 of FB 16.875.000.000, staat te boek bij de Bank als volgt :

op de actiefzijde :

Internationaal Muntfonds - Deelneming. .F 12.230.000.000

onder de orderekeningen :

Diverse bewaarnemingen - Internationaal Munt-
fonds (1) F 4.645.000.000

F 16.875.000.000

De activarekening wordt beheerst door de overeenkomsten gesloten
dd. 1 augustus 1959 en 14 oktober 1959 tussen de Staat en de Bank om de
bijzondere modaliteiten te regelen voor de tussenkomst van deze laatste
in de financiering der verplichtingen welke voor de Belgische Staat uit
bedoelde deelneming volgen C). De som van F 12.230.000.000 resulteert
uit de volgende verrichtingen :

1) Betaling in goud van 25 pct. van de deelneming . F

2) Gebruik door het Fonds van Belgische Iranlcen . F

4.218.750.000

8.011.250.000

Het deposito van het Fonds bij de Bank bestaat uit renteloze Belgische
schatkistbons. Het daalde tijdens het jaar ten belope van de vermeer-
dering der activarekening, te weten. . F 3.514.000.000

(1) Zie blz. 121 van dit verslag.
(2) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 109.
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Deze vermeerdering resulteert uit volgende verrichtingen

1) Incassering door het Fonds van schatkistbons,
. betaald door de Bank ter ontlasting van de Bel-
gische Staat, voor :

Cessies van Belgische franken aan volgende
landen:

- Burundi
- Chili
- Pakistan
- Verenigd Koninkrijk .
- Verenigde Staten van Amerika

Eigen uitgaven van het Fonds
franken

F
F
F
F
F

in Belgische
F

meer. F

2) Intekening op schatkistbons ten belope van de
terugbetalingen waartoe volgende landen bij het
Fonds overgingen in Belgische franken

- Marokko F
- Turkije . F

minder. F

FNettovermeerdering.

100.000.000
300.000.000
250.000.000
875.000.000

2.000.000.000

1.000.000

3.526.000.000

5.000.000
7.000.000

12.000.000

3.514.000.000

De Staat betaalt aan de Bank een vergoeding van 0,50 pct. >s jaars
op de Belgische franken die voor zijn rekening worden geleverd.

- Leningen.

Onder de rubriek Il Internationaal Muntfonds - Leningen )) staat
het bedrag te boek van de leningen die aan het Internationaal Muntfonds
werden verstrekt op grond van de toetreding van België - goedgekeurd
door de wet van 4 januari 1963 - tot de beslissing dd. 5 januari 1962 van
de Beheerraad van het Fonds, zegge in totaal. . F 3.375.000.000
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Deze leningen zijn gedekt door speciale Belgische schatkistbons
gekocht door de Bank op grond van haar overeenkomst met de Staat
dd. 1 februari 1963, gewijzigd door deze van 1 december 1964.

De toegestane leningen moeten het Internationaal Muntfonds toela-
ten een gedeelte te financieren der aankopen van Belgische franken
waartoe het Verenigd Koninkrijk is overgegaan krachtens de kredieten van
$ 1.000.000.000 en van $ 1.400.000.000 aan dit land door het Fonds
geopend in december 1964 en in mei 1965.

Andere akkoorden.

De rubriek cc Internationale akkoorden - Andere akkoorden» blijft
bestemd voor de boeking der vorderingen in vreemde valuta's of in
Belgische franken op andere landen dan deze die deel uitmaken van het
Europees Monetair Akkoord, en waarmede België betalingsakkoorden
heeft gesloten.

Op de voorschotten verstrekt krachtens deze akkoorden zijn de over-
eenkomsten dd. 25 februari 1947, tussen de Staat en de Bank, en
dd. 1 juli 1959, tussen de Staat, de Bank en de Nationale Maatschappij voor
Krediet aan de Nijverheid, van toepassing C).

De rente verschuldigd aan de Bank wordt afgerekend tegen het
disconto voor het geaccepteerd in een bank gedomicilieerd papier.

Per 31 december 1965 had een land het krediet voorzien in het
akkoord gedeeltelijk opgenomen, t.w. F 5.562.587

Komt dit jaar op de balans niet voor :

Europees Monetair Akkoord.

Het hoofd cc Europees Monetair Akkoord », heeft betrekking op de
voorschotten in Belgische franken verstrekt door de Bank aan andere

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. III en ll2.
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centrale banken, overeenkomstig de bepalingen van het akkoord
dd. 5 augustus 1955, op grond van de beschikkingen der hiervoren aange-
haalde overeenkomst van 16 april 1959, afgesloten met de Belgische
Staat C), en tegen de rentevoet vastgesteld door de Raad van Bestuur van
het Europees Monetair Akkoord. Sinds februari 1960 bleef deze rentevoet
onveranderd à 3 pct.

Sedert 1 april 1963 werd geen gebruik meer gemaakt van de voor-
schotfaculteiten waarin door het Europees Monetair Akkoord wordt
voorzien.

DEBITEUREN WEGENS TERMIJNVERKOPEN VAN VREEMDE VALUTA'S
EN GOUD (2).

De verbintenissen aangegaan tegenover de Bank door kopers van
vreemde valuta's of van goud C), te leveren op termijn tegen betaling in
Belgische franken, zijn opgenomen onder het hoofd (( Debiteuren wegens
termijnverkopen van vreemde valuta's en goud »,

Deze verbintenissen staan op de balans per 31 december 1965 te boek
voor F 21.376.171.669

Ze beliepen per 31 december 1964 . F 26.397.350.937

De debiteuren, op termijn, van de Bank zijn de Belgische Schatkist,
Belgische banken .en de Federal Reserve Bank of New York voor de op
blz. 102 vernoemde verrichtingen.

HANDELSPAPIER.

De portefeuille met handelspapier omvat de gedisconteerde wissels
in Belgische franken, betaalbaar in België en in het buitenland.

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 106.
(2) Zie blz. 115 van dit verslag.
(3) Per 31 december 1965, zoals per 31 december 1964, zijn al de lopende verrichtingen in vreemde

valuta's uitgedrukt.
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De vergelijking der cijfers per 31 december 1964 en per 31 decem-
ber 1965 is als volgt:

Per 31 december 1964 Per 31 december 1965

Papier op België. .F 6.998.847.384 12.294.715.608

Papier in Belgische franken op
het buitenland F 1.936.177 130.000

Tota~l F 7.000.783.561 12.294.845.608

VOORSCHOTTEN OP ONDERPAND.

De voorschotten op onderpand bedragen per
31 december 1965 . F

tegen, per 31 december 1964 . .F
33.785.832

625.369.272

OVERHEIDSEFFECTEN (artikel 20 der statuten, overeenkomst dd. 14 september
1948).

De portefeuille met overheidseffecten bedoeld in artikel 20 der statu-
ten van de Bank mag omvatten:

- Belgische overheidseffecten
(overeenkomst van 14 september 1948)

- Luxemburgse overheidseffecten .
(overeenkomst van 15 apri11952)

. F 10.000.000.000 (')

.F 333.000.000

Per 31 december 1965 was de Bank in het bezit van F 9.025.000.000
aan Belgische schatkistcertificaten tegen F 9:825.000.000 per 31 decem-
ber 1964.

De Luxemburgse Staat maakt geen gebruik van zijn mogelijkheid
om schatkistbons te disconteren.

(1) Rekening niet gehouden met de speciale bons (overeenkomst van 1 februari 1963) uitgegeven
door de Belgische Schatkist voor de financiering der leningen aan het Internationaal Muntfonds (zie
blz. 105 van dit verslag).
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De door de Bank verworven overheidseffecten worden gediscon-
teerd tegen het tarief van het geaccepteerd, in een bank gedomicilieerd,
papier.

DE EL- EN PASMUNT.

De Bank heeft volgende deel- en pasmunt in kas

Per 31 december 1964 Per 31 december 1965

Deelmunt :
Biljetten der Thesaurie .
Zilvermunt

Pasmunt

F
F
F

F

302.854.420
61.127.760

33.449.153

397.431.333

369.822.350
44.746.900

40.890.932

455.460.182

De contractuele hoogtegrens van 700 miljoen frank C) werd sedert
1959 niet meer bereikt.

TEGOED BIJ HET BESTUUR DER POSTCHECKS.

Het tegoed van de Bank bij het Bestuur der Postchecks
beloopt . F 928.725
tegen, per 31 december 1964 . F 1.628.156

GECONSOLIDEERDE VORDERING OP DE STAAT (wetten van 28 juli 1948 en
19 juni 1959).

De geconsolideerde vordering van de Bank op de Staat, die aan-
vankelijk 35 miljard frank bedroeg, blijft onveranderd
op . F 34.000.000.000

Ze werd op dit cijfer vastgelegd in uitvoering van artikel 3 der wet
van 19 juni 1959, waarbij de terugbetalingen voorzien bij artikel 3, lid b,

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1962, blz. 150.
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van de wet van 28 juli 1948 betreffende de sanering der balans van de
Bank, werden teruggebracht van vijf miljard tot op één miljard.

OVERHEIDSFONDSEN (artikelen 18 en 21 der statuten).

De portefeuille met overheidsfondsen en andere effecten verworven
krachtens artikelen 18 en 21 der statuten, bereikt :

per 31 december 1965 . F 2.952.832.842
tegen, per 31 december 1964 . F 2.793.411.712

TE INNEN WAARDEN.

De cc Te innen waarden
te boek voor .
tegen, per 31 december 1964 .

» staan op de balans per 31 december 1965
F 487.478.076

.F 408.057.105

Ze bestaan uit te incasseren cheques, coupons en aflosbare stukken,
uit bedragen van derden te recupereren of te ontvangen, o.m. ten gevolge
van verrichtingen op effecten of op vreemde valuta's en van het uitvoeren
van drukwerken.

GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN.

De waarde van de terreinen en gebouwen is in de balans per
31 december 1965 opgenomen voor. F 1.787.656.544
tegen, per 31 december 1964 . .F 1.711.673.526

De rekening cc Gebouwen, materieel en meubelen » nam dus toe
met .F 75.983.018

De uitgaven over het afgelopen boekjaar hebben betrekking op
gebouwen waarvan de constructie reeds in 1964 was ondernomen.

Een stuk grond werd verkocht.

Het materieel en de meubelen, volledig afgeschreven, komen in
deze rekening enkel pro memorie voor.
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WAARDEN VAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

De rekening (( Waarden van de Pensioenkas van het Personeel »

heeft haar tegenpost op de passiva onder het hoofd ((Pensioenkas van het
Personeel ».

Ze staat te boek per 31 december 1965 voor. F
tegen, op 31 december 1964 . F

1.804.038.108
1.593.392.792

De vermeerdering van het ene jaar tot het andere volgt uit de subsi-
dies gestort door de Bank, de loten en premiën tijdens het jaar geïncas-
seerd en de afhoudingen gedaan op de bezoldigingen van het personeel,
onder aftrek van de uitbetalingen waartoe de Pensioenkas is overgegaan.

AFGESCHREVEN EN TE VERZILVEREN WAARDEN.

De rubriek (( Afgeschreven en te verzilveren waarden » omvat pro
memorie het tegoed dat, wegens de onzekerheid omtrent datum en
mogelijkheid van zijn verzilvering, de tegenwaarde der verbintenissen op
zicht van de Bank niet kunnen vormen.

OVERGANGSREKENINGEN OP DE ACTIVA.

Per 31 december 1965 zijn de overgangsrekeningen op de activa
als volgt:

a) Intrestenprorata te ontvangen op de vorderingen
voortspruitend uit internationale akkoorden . . F 183.841

b) Intrestenprorata te ontvangen op de effecten in
portefeuille en op de speciale bons van de Belgische
Schatkist (leningen aan het Internationaal Munt-
fonds) F 28.168.544

Te transporteren F 28.352.385

III



Transport. . F

c) Intrestenprorata te ontvangen op de beleggingen in
het buitenland . . F

d) Intrestenprorata op de overheidsfondsen verworven
krachtens de statuten . . F

e) Voorraden voor de aanmaak van biljetten en van
drukwerken, voor de refter van het personeel en
voor het departement Immobiliën . . F

f) Vervroegde stortingen voor de dienstjaren 1964 en
1965, in mindering op de vennootschapsbelasting F

g) Waarden van het Fonds van de Honderdste Ver-
jaring. De inkomsten van dit fonds, opgericht bij
de honderdste verjaring der Bank en aangevuld
in 1964, dienen voor het verstrekken aan perso-
neelsleden van aanmoedigingspremies voor de
studies van hun kinderen, en voor de beloning
van nuttige suggesties . . F
Deze rekening heeft haar tegenpost in de overgangs-
rekeningen op de passiva.

Totaal. . F
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168.006.018

68.901.673

41.513.063

710.000.000

5.132.715

1.021.905.854



PASSIVA

BANKBILJETTEN IN OMLOOP.

De biljetten van de Bank in omloop dd. 31 december 1965 vertegen-
woordigen . . . . . . . . . .. . F 170.268.886.100

Op 31 december 1964 bedroegen zij. .F 160.286.697.400

Hierna de samenstelling van deze bedragen, per coupure :

Per 31 december 1964 Per 31 december 1965

F 1.000 .F 139.977.078.000 149.410.471.000

F 500 .F 11.502.703.000 11.728.864.000

F 100 .F 8.806.916.400 9.129.551.100

Totaal .F 160.286.697.400 170.268.886.100

REKENINGEN-COURANT EN DIVERSEN.

De vergelijking van de saldi der (( rekeningen-courant en diversen ))
is als volgt van het ene jaar tot het andere :

Per 31 december 1964 Per 31 december 1965

Schatkist, gewone rekening . .F 4.635.589 17.752.953

Schatkist, buitengewone conjunc-
tuurtaks (wet van 12 maart
1957) .F 11.907.712 13.678.305

Te transporteren .F 16.543.301 31.431.258
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Transport. . F 16.543.301 31.431.258

Schatkist, speciale rekening veref-
fening E.B.U. . . F

Banken in het buitenland, gewone
rekeningen . F 328.757.372 393.732.411

Instellingen door een bijzondere
wet beheerd en openbare bestu-
ren F 360.711.567 270.266.127

Banken in België F 680.176.402 1.371.939.313

Partikulieren F 256.075.956 209.503.804

Te betalen waarden F 354.153.464 485.935.097

F 1.996.418.062 2.762.808.010

Volgende verbintenissen, luidend in Belgische franken, zijn opgeno-
men onder het hoofd cc Te betalen waarden » : bankassignaties, verplaatste
cheques, betaalmandaten, dividenden, tegenwaarde van valuta verschul-
digd aan derden, te betalen taksen, betalingen te doen aan leveranciers en. .

aan de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, aanhangige creditbe-
richten, lopende verrichtingen die later het voorwerp moeten zijn van beta-
lingen of van inschrijvingen op het credit van rekeningen-courant.

INTERNATIONALE AKKOORDEN (Wetten van 28 juli 1948 en 'van 19 juni 1959).

De verbintenissen tegenover het buitenland in het kader van interna-
tionale akkoorden belopen :

Per 31 december 1964 Per 31 december 1965

Europees Monetair Akkoord .

Andere akkoorden .

F

F

160.775.497

383.485.937

262.532.373

217.013.146

F 544.261.434 479.545.519

114



TOTAAL DER VERBINTENISSEN OP ZICHT.

De verbintenissen op zicht zijn het totaal van de bankbiljetten in
omloop, van de rekeningen-courant en diversen, en van de verbintenissen
tegenover het buitenland in het kader van internationale akkoorden.

Per 31 december 1965 belopen zij F 173.511.239.629, tegen
F 162.827.376.896 per 31 december 1964.

BELGISCHE BANKEN, MONETAIRE RESERVE.

Deze rubriek vertoont geen saldo meer op de balans van dit jaar.

De Bank heeft aan de Bankcommissie niet gevraagd de toepassing te
verlengen van de monetaire reservecoëfficiënt die op 15 juli 1965 een einde
nam, en betaalde aan de betrokken banken de tegoeden terug welke deze
op een speciale rekening hadden gestort.

TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD (1).

De tegenwaarde van de verbintenissen geboekt per 31 december 1965
onder het hoofd (( Te leveren vreemde valuta's en goud » C) bereikt
F 31.150.571.099 tegen F 35.706.929.570 een jaar geleden.

Met uitzondering van een contant te vereffenen klein bedrag,
bestaan deze verbintenissen uit vreemde valuta's te leveren op termijn,
hetzij tegen andere vreemde valuta' s, wegens arbitrages gedaan door de
Bank, hetzij tegen Belgische franken, ingevolge cessies aan de Belgische
Schatkist, aan Belgische banken en aan de Federal Reserve Bank of
New York.

Hun tegenpost komt op de activa voor, respectievelijk onder de rubrie-
ken ((Te ontvangen vreemde valuta's en goud» en (( Debiteuren wegens
termijnverkopen van vreemde valuta's en goud ».

(1) Zie blz. 102 en 107 van dit verslag.
(2) Per 31 december 1965, evenals per 31 december 1964, luiden alle lopende verrichtingen in

vreemde valuta's.
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PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

De rekening ((Pensioenkas van het Personeel » heeft als tegenpost op
de activa de waarden van de Pensioenkas van het Personeel.

Ze bedraagt, per 31 december 1965
tegen, per 31 december 1964 .

F
F

1.804.038.108
1.593.392.792

OVERGANGSREKENINGEN OP DE PASSIVA.

Ziehier de overgangsrekeningen op de passiva, per 31 december 1965 :

a) Herdisconto van de portefeuille wissels en schatkist-
certificaten F

b) Voorschotten gestort door derden . F

86.090.727

71.946

5.132.715c) Fonds van de Honderdste Verjaring . F
Deze rekening heeft haar tegenpost in de overgangs-
rekeningen op de activa.

d) Fiscale voorziening (1) .F 758.677A38

e) Provisie voor onkosten van aankoop, verkoop en
verzending van goud (1) . . F

f) Provisie voor gebouwen, materieel en meube-
len (1) . . F 302.216.370

g) Maatschappelijke provisie voor diverse risico's C) F 600.000.000
--------

Totaal. . F 1.832.189.196

80.000.000

KAPITAAL.

Het kapitaal van F 400.000.000 is verdeeld in 400.000 aandelen, op
naam of aan toonder, van F 1.000 elk, waarvan 200.000, nominatief en
onoverdraagbaar, ingeschreven op naam van de Staat.

(1) Zie blz. 131 en 132 van dit verslag.
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RESERVEFONDS.

Het Reservefonds, voorzien bij artikel 14 der statuten van de Bank,
bestaat uit volgende rubrieken :

Per 31 december 1964 Per 31 december 1965

Statutaire reserve F

F

628.600.167

335.000.000

661.657.820

469.879.180Buitengewone reserve .

Rekening voor afschrijving van ge- .
bouwen, materieel en meubelen F 1.556.189.132 1.632.236.013

Totaal. F 2.519.789.299 2.763.773.013

Het Fonds vermeerderde door het aandeel in de verdeling der winst
per 31 december 1964, dat aan de statutaire reserve toekwam, alsmede
door een overschrijving naar de buitengewone reserve en de afschrijving
op gebouwen, die op 31 december 1965 werden geboekt.

De overschrijving die op ,31 december 1965 naar de buitengewone
reserve werd gedaan, zegge F 134.879.180, wordt besproken in de kom-
mentaar op de Winst- en Verliesrekening C).

Het verschil tussen het bedrag van de rubriek Il Gebouwen, materieel
en meubelen )) op de activa en dit van de rubriek (( Rekening voor
afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen )) op de passiva,
zegge F 155.420.531, stemt overeen met een redelijke schatting der
terreinen.

TE VERDELEN NETTOWINST.

Het batig saldo van de Winst- en Verliesrekening, t.W. de nettowinst,
te verdelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 38 der statuten,
beloopt F 355.156.326 tegen F 343.425.438 per 31 december 1964.

(1) Zie blz. 130 van dit verslag.

117





ORDEREKENINGEN

MINISTER VAN NATIONALE OPVOEDING: Tegoed voor zijn rekening bij het
Bestuur der Postchecks (Schoolpakt, wet van 29 mei 1959, artikel 15).

De orderekening « Minister van Nationale
Opvoeding: Tegoed voor zijn rekening bij het Bestuur
der Postchecks (Schoolpakt, wet van 29 mei 1959,
artikell5) » wordt op de weekstaat van de Bank, onder-
aan het totaal van de passiva gepubliceerd.

Haar tegenpost, (( Bestuur der Postchecks
Tegoed voor rekening van de Minister van Nationale
Opvoeding (Schoolpakt, wet van 29 mei 1959,
artikel 15) » komt voor op de weekstaat, onderaan het
totaal van de activa . . F 1.362.127.168

TE INCASSEREN WAARDEN.

De waarden - handelspapier, vreemde valu-
ta' s, enz. - door rekening-couranthouders of door
buitenlandse correspondenten ter incassering afge-
geven, bedragen per 31 december 1965 . . F 19.007.867
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GEOPENDE DOCUMENTAIRE KREDIETEN.

Zijn opgenomen onder de rubriek (( Geopende
documentaire kredieten » , de importkredieten door
de Bank geopend aan financiële instellingen van de
overheidssector en aan Belgische ondernemingen,
cliënten van haar discontokantoren, alsmede de export-
kredieten geopend door bemiddeling van buitenlandse
circulatiebanken . F 1.850.495

VISUM VAN ACCEPTEN BETREFFENDE DE IN- EN UITVOER.

De bankaccepten of handelsaccepten in omloop
op 31 december 1965, voorzien van het visum van de
Bank krachtens hetwelk deze zich tot hun disconto
verbindt wanneer ze nog slechts 120 dagen te lopen
hebben, indien de bij het viseren gestelde voor-
waarden werden nagekomen, bedragen . . F 11.346.215.425

VERBINTENIS TEGENOVER EEN INTERNATIONALE INSTELLING.

Het saldo van deze post komt niet meer voor op
de balans van dit jaar.

De Belgische Staat heeft de Kongolese schatkist-
bons, groot 20 miljoen U.S.A. dollars, die onder zijn
waarborg werden uitgegeven en bij een internationale
instelling werden geplaatst, terugbetaald, en derhalve
verviel ipso facto voor de Bank de terugkoopverplich-
ting die aan deze bons was verbonden . . F
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DIVERSE BEWAARNEMINGEN.

De diverse bewaarnemingen zijn samengesteld
als volgt:

Internationaal Muntfonds C) . F

In terna tionale On twikkelings

4.645.000.000

Associatie .

Andere bewaarnemingen .

261.250.000

95.734.592.193

F
F

Totaal. . F

WAARBORGEN VAN DERDEN ONTVANGEN.

De waarborgen van derden ontvangen omvatten
volgende posten :

Onderpanden van de voorschotrekeningen . F

Waarborgen verleend door de discontocedenten F

Waarborgen in effecten en in handelspapier, gesteld
door de ontleners van call money . . F

Diverse borgtochten . F

Totaal

100.640.842.193

19.982.386.270 .

7.790.000

2.641.100.834

464.569.047

F 23.095.846.151

WAARBORGCERTIFICATEN VAN DE SCHATKIST ONTVANGEN.

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 besluit-
wet n' 5 van 1 mei 1944 betreffende de voorwaarden
inzake aan- en verkoop van goud en buitenlandse
munt .F

(1) Zie blz. 104 van dit verslag.
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BORGTOCHTEN VERLEEND TEN GUNSTE VAN HET PERSONEEL.

De borgtochten door de Bank verleend aan som-
mige discontokantoren, uit hoofde van leningen door
de Algemene Spaar- en Lijfrentekas toegestaan aan
leden van het personeel van de Bank om hen in de
gelegenheid te stellen hun huis te bouwen of te kopen,
bedragen . . F 283.106.171

VERBINTENIS TEGENOVER DE NATIONALE STICHTING VOOR DE
FINANCIERING VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK.

De Bank ging in 1959 de verbintenis aan te
zullen intekenen, in tien tranches van F 60.000.000,
op een bedrag van F 600.000.000 van de lening groot
F 3.000.000.000, te emitteren door de Nationale Stich-
ting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek. Daarenboven heeft zij, in 1962, erin toe-
gestemd zich, ten belope van F 30.000.000, in de
plaats te stellen van een inschrijver die gedeeltelijk van
zijn verbintenis wenste te worden ontslagen.

Op de intekening van de Bank werd in totaal
F 311.250.000 betaald. Er blijft dus nog te storten . F 318.750.000

De zesde tranche zal begin 1966 worden
vereffend.

SCHATKIST.

De orderekeningen opgenomen onder het hoofd
(( Schatkist)) vergen geen kommentaar.

Portefeuille en allerlei tegoed.

Te transporteren

F

F

896.666.667

896.666.667
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Transport F

Diverse waarden toebehorend aan de Staat:

Preferente aandelen Nationale
Maatschappij der Belgische Spoor-
wegen . . . . . . . . . F

Gewone aandelen Nationale
Maatschappij der Belgische Spoor-
wegen . . '. . . . ... F

Deelhebbende obligaties Nationale
Maatschappij der Belgische Spoor-
wegen . . . . . . . . . F

Schatkistbons van de Luxem-
burgse Regering (Belgisch-Luxem-
burgs Akkoord). . . . . . F

Obligaties van de Regering der
Bondsrepubliek Duitsland (over-
eenkomsten van Londen dd. 27 fe-
bruari 1953) . . . . . . . F

4 1/2 pct. certificaten Nationale
Maatschappij voor .de Huisves-
ting . . . . . . . . . . F

4 1/2 pct. certificaten van de
Nationale Maatschappij voor de
Kleine Landeigendom . . F

Diverse waarden .F

5.000.000.000

1.000.000.000

638.305.187

1.406.719.713

87.905.400

3.830.873.000

512.177.000

5.360.191.209

896.666.667

F 17.836.171.509

Diverse waarden door de Staat in bewaring genomen:

Waarden door derden
gedeponeerd ... .F

.FTe transporteren

8.623.611.742

8.623.611.742
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Transport F 8.623.611.742 18.732.838.176

Dienst van de ingeschreven
schuld .F 35.819.189.800

Deposito- en Consignatiekas. .F 87.595.643.702

Als borgstelling gedeponeerde
waarden .F 4.367.907.067

F 136.406.352.311

Waarden afgegeven ingevolge het besluit van de
Regent dd. 17 januari 1949 betreffende het van onwaar-
de maken van de niet aangegeven Belgische effecten
aan toonder . . . . F
Af te leveren waarden .

Ingetrokken effecten

Muntfonds :
Overheidsfondsen

Totaal

RENTENFONDS, GEDEPONEERDE EFFECTEN.

De waarden die toebehoren aan het Rentenfonds
opgericht krachtens de besluitwet van 18 mei 1945, in
bewaring gegeven bij de Bank, bedragen. . . . F

ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS.

De neerleggingen van de Algemene Spaar- en Lijf-
rentekas zijn onderverdeeld als volgt:

Voorlopige beleggingen .

Beleende fondsen . . .

Neergelegde waarborgèn

Totaal
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1.095.106

8.879.981.602

51.000

F 3.426.416.726

F 167.446.734.921

9.043.553.528

F 46.198.736.501

7.779.100

315.462.720

F

F

F 46.521.978.321



WINST - EN VERLIESREKENING

CREDIT

DISCONTO, WISSEL EN INTRESTEN.

Per 31 december 1964 Per 31 december 1965

F 1.583.865.339 1.853.491.231

Het deel van het provenu der verrichtingen van disconto, voorschot
en belening, dat krachtens artikel37 der statuten aan de Staat wordt toege-
kend en op het debet van de Winst- en Verliesrekening wordt geboekt C),
komt in mindering van deze bedragen, te weten :

Per 31 december 1964 Per 31 december 1965

F 244.353.995 289.925.199

De effectieve ontvangsten kunnen dus vergeleken worden als volgt:

Per 31 december 1964 Per 31 december 1965

F 1.339.511.344 1.563.566.032

De vermeerdering van 1964 tot 1965 beloopt F 224.054.688, tegen
F 272.868.492 van 1963 tot 1964. Zij is grotendeels toe te schrijven aan de
hogere rendementen bekomen in het buitenland.

(1) Zie blz. 130 van dit verslag.

125



RECHTEN OP BEWAARNEMINGEN, PROVISIES EN VERGOEDINGEN.

Per 31 december 1964 Per 31 december 1965

F 118.682.729 135.086.322

De door de Bank geïnde provisies dekken de uitgaven veroorzaakt
door diverse prestaties voor rekening van derden. Deze prestaties waren
in 1965 aanzienlijker dan in 1964.

De forfaitaire toelage van F 34.000.000 op de renteloze, geconso-
lideerde vordering van de Bank op de Staat, als gedeeltelijke schade-
loosstelling voor de instandhouding van de biljettenomloop, is onder de
vergoedingen opgenomen.

PROVENU DER OVERHEIDSFONDSEN (artikelen 18 en 21 der statuten).

Per 31 december 1964 Per 31 december 1965

F 135.401.925 147.697.673

De portefeuille overheidsfondsen en andere krachtens de statuten
verworven effecten steeg, van het ene jaar tot het andere, van
F 2.793.000.000 tot F 2.953.000.000; de inkomsten van deze portefeuille
zijn toegenomen met F 12.295.748, tegen F 6.067.775 in 1964.

WINST OP VERKOOP EN INCASSERING VAN EFFECTEN.

Per 31 decèmber 1964 Per 31 december 1965

F 18.366.194 21.144.280

De winst op de verkoop en de incassering van effecten is groter in 1965
dan in 1964.

De omvang van deze post wordt bepaald door de incassering van
obligatiën die werden uitgeloot of terugbetaald op hun vervaltermijn.
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GEIND OP AFGESCHREVEN EN TE VERZILVEREN WAARDEN.

Per 31 december 1964 Per 31 december 1965

F 223.871 4.891.035

De in 1965 ontvangen bedragen vertegenwoordigen ontvangsten voort-
spruitend uit de verzilvering van afgeschreven of voor de Bank overbodig
geworden goederen, alsmede de gedeeltelijke recuperatie van een tijdens
de bezetting ontvreemde kasvoorraad.

OVERSCHRIJVING VAN DE OVERGANGSREKENING OP DE PASSIVA « PRO-
VISIE VOOR GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN.

Per 31 december 1964 Per 31 december 1965

F 54.281.110 76..046.881

Het bedrag dat per 31 december 1965 werd opgenomen van de reke-
ning ((Provisie voor gebouwen, materieel en meubelen », moet de in 1965
gedane uitgaven voor investering in nieuwe gebouwen dekken.
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DEBET

ALGEMENE ONKOSTEN.

Per 31 december 1964 Per 31 december 1965

F 550.315.614 599.645.861

De vermeerdering met F 49.330.247 in 1965 volgt grotendeels uit de
stijging der uitgaven in verband met de bezoldiging van het personeel.

De toeneming der uitgaven uit dien hoofde is functie van de algemene
evolutie van de wedden, de lonen en de sociale lasten.

In het bijzonder gaf de hausse van het officieel indexcijfer der klein-
handelsprijzen in 1965 aanleiding tot twee aanpassingen der bezoldigingen.

Ook het prijsniveau beïnvloedt de uitga:r.en voor het onderhoud.

GEWONE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 december 1964 Per 31 december 1965

F 51.250.000 55.255.000
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BUITENGEWONE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 december 1964 Per 31 december 1965

F 76.200.000 92.500.000

De gewone toelage aan de Pensioenkas van het Personeel staat in
verhouding tot het totaal bedrag der wedden en lonen. De buitengewone
toelage die wordt toegekend volgt uit de verhoging der bezoldigingen; zij
heeft tot doel de wiskundige reserves op het vereiste peil te brengen om
in de vestiging' van de niet-lopende renten te voorzien.

AFSCHRIJVING VAN GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN.

Per 31 december 1964 Per 31 december 1965

F 79.032.327 114.595.856 .

In de boeken zijn de uitgaven voor investering in gebouwen (met uit-
zondering van de waarde der terreinen), in materieel en in meubelen,
volledig afgeschreven.

De uitgaven voor het boekjaar 1965 zijn geventileerd als volgt:

Uitgaven in verband met de constructie van
gebouwen te Brussel en in de provincie.

Modemisering van gebou-
wen . F

Aankoop van materieel voor
de Drukkerij, de technische dien-
sten en de bureaus. . F

Aankoop van meubelen voor
de bureaus te Brussel en in de

.F 76.046.881

14.575.192

19.131.272

provincie .F 4.842.511

F 38.548.975

Totaal. F 114.595.856
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GELDELIJKE VERPLICHTING TEGENOVER DE STAAT.
Per 31 december 1964 Per 31 december 1965

F 244.353.995 289.925.199

Overeenkomstig artikel 37 der statuten komt het verschil tussen de
rentevoet die de Bank toepast op haar verrichtingen van disconto, voor-
schot en belening, en 3 pct., aan de Staat toe.

OVERSCHRIJVING NAAR DE BUITENGEWONE RESERVE.
Per 31 december 1964 Per 31 december 1965

F 72.043.794 134.879.180

De overschrijving naar de buitengewone reserve in 1965 omvat het
gedeelte der winst op de verkoop en de incassering van effecten uit de
portefeuille overheidsfondsen, alsmede op de verkoop van een terrein, dat
vrijgesteld wordt van belastingen, op voorwaarde dat het onbeschikbaar
blijft C) (F 7.379.180); zij omvat bovendien een bedrag-van F 127.500.000
bestemd om het Reservefonds te stijven.

BESTEMMING VAN HET WINSTSALDO.

Na aftrek van de overschrijving naar de buitengewone reserve,
beloopt het batig saldo van de Winst- en Verliesreke-
ning . F 951.556.326

Het werd als volgt verdeeld :

Overschrijvingen naar de overgangsrekeningen op de passiva

Fiscale voorziening .F 360.000.000
Provisie voor onkosten op aankoop, verkoop en ver-
zending van goud . ' .. F 25.000.000
Provisie voor gebouwen, materieel en meubelen . F 91.400.000
Maatschappelijke provisie voor diverse risico's F 120.000.000

F 596.400.000

Te verdelen nettowinst F 355.156.326

Totaal F 951.556.326

(') Artikelen 34 en 105 van het Wetboek der inkomstenbelastingen.
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Hierna de stand der vier overgangsrekeningen :

a) Fiscale voorziening.

Per 31 december 1964. .F 620.048.273

Betalingen in 1965 gedaan voor belastingen, onder-
meer de vennootschapsbelasting voor 1963, de onroe-
rende voorheffing en diverse taksen . F 221.370.835

F 398.677.438

Overdracht langs het debet van de Winst- en Verlies-
rekening, met het oog op de vereffening in 1966 van
de vennootschapsbelasting, de onroerende voorheffing
en de diverse taksen . F 360.000.000

Saldo per 31 december 1965 . F 758.677.438

De vennootschapsbelasting voor het boekjaar 1964 zal begin 1966 op
het belastingkohier worden geregistreerd. De Bank had, in 1964, een ver-
vroegde storting van F 260.000.000 gedaan om de belastingverhoging met
15 pct., voorzien bij artikel 89 van het Wetboek der inkomstenbelastingen,
te vermijden. In 1965 heeft zij F 375.000.000 vervroegd gestort. Rekening
houdend met de toepassing op de boekjaren 1964 en 1965 van vrijgekomen
vroegere stortingen, beloopt het totaal bedrag der vervroegde stortingen
met betrekking tot deze boekjaren, opgenomen in de overgangsrekeningen
op de activa, F 710.000.000.

b) Provisie voor onkosten op aankoop, verkoop en
verzending van goud.

Per 31 december 1964 . .F 55.000.000

Overschrijving langs het debet van de Winst- en
Verliesrekening F 25.000.000

Saldo per 31 december 1965 F 80.000.000
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c) Provisie voor gebouwen, materieel en meubelen.

Per 31 december 1964 . F 286.863.251

Opneming in 1965 C) . F 76.046.881

F 210.816.370

Overschrijving langs het debet van de Winst- en
Verliesrekening F 91.400.000

Saldo per 31 december 1965 . F 302.216.370

De uitgaven waarin deze provisie moet voorzien hebben betrekking
op de modernisering van bijbanken en agentschappen in de provincie en
op de voltooiing van de huidige constructies te Brussel.

Op het einde van het boekjaar 1963 en wegens de spanning die in
de bouwsector heerste, heeft de Bank de spreiding beslist, over verschil-
lende jaren, van een programma dat tot het essentiële werd beperkt.
Bedoelde beslissing werd niet gewijzigd.

d) Maatschappelijke provisie voor diverse risico's.

Per 31 december 1964 F

Overschrijving langs het debet van de Winst- en

480.000.000

Verliesrekening

Saldo op 31 december 196.5 .

F

F

120.000.000

600.000.000

De maatschappelijke provisie voor diverse risico's werd einde 1957
aangelegd, gelet op de risico's verbonden aan de activiteit van de Bank
en op de schommelingen waaraan haar resultaten onderhevig zijn. Doordat
de omvang der verrichtingen toenam, zijn. ook de risico's gestegen die
ermede gepaard gaan.

Bij wijze van inlichting, de provisie van F 600.000.000 vertegen-
woordigt niet meer dan 1,95 pct. van het gecumuleerd gemiddeld bedrag
der tegoeden in vreemde valuta's en van het handelspapier in porte-
feuille in 1965.

(1) Zie blz. 127 van dit verslag.
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VERDELING VAN DE NETTOWINST.

De verdeling van de nettowinst werd gedaan als volgt, overeen-
komstig artikel 38 der statuten :

1. Aan de aandeelhouders : een eerste dividend van
6 pct. op het nominaal kapitaal . . . . . . F 24.000.000

2. Van het overschot, zegge F 331.156.326

a) 10 pct. aan de reserve. .

b) 8 pct. aan het personeel .

.F

.F

33.115.633

26.492.506

3. Van het overschot, zegge F 271.548.187

a) aan het Rijk, 1/5c
• • • .. F 54.309.637

b) aan de aandeelhouders, een tweede divi-
dend F

c) het saldo aan de reserve F

217.216.962

21.588

Totaal van de te verdelen nettowinst . F 355.156.326
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DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1965

Eerste globaal dividend . F 24.000.000

Tweede globaal dividend F 217.216.962

in totaal F 241.216.962

voor 400.000 aandelen, zegge, per aandeel een
dividend van . .F 603,04

Coupon n' 164 is betaalbaar vanaf 1 maart 1966 met F 500 vrij
van roerende voorheffing en onder inhouding, als dit nodig blijkt, van
de aanvullende roerende voorheffing, zegge F 75.

Daar het nettodividend F 500 bedraagt, is het belastbaar inkomen
dat per aandeel voor de personenbelasting dient aangegeven gelijk aan
F 742,40 C), inclusief het belastingkrediet en de roerende voorheffing,
samen F 242,40.

De Regentenraad :

Franz DE VOGHEL, Vice-Gouverneur,
Marcel LEFEBVRE, Directeur,
Jean BRAT, Directeur,
Cecil de STRYCKER, Directeur,
Paul CALLEBAUT, Directeur,
Roland BEAUVOIS, Directeur,
Yvan FEYERICK, Regent,
August COOL, Regent,
Robert VANDEPUTTE, Regent,
Hector MARTIN, Regent,
Max DRECHSEL, Regent,
Emile MASQUE LIER, Regent,
Roger DE STAERCKE, Regent,
Contant BOON, Regent,
Henri LEMAIRE, Regent.

De Gouverneur :
Hubert ANSIAUX.

85
(1) F 500 x -- = 742 40

57,25 '
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Balans

Winst-en Verliesrekening

Orderekeningen



ACTIVA BALANS PER 31

Goudvoorraad

Vreemde valuta's

Te ontvangen vreemde valuta's en goud

Activa in het buitenland, in Belgische franken

Internationale akkoorden (wetten van 28-7-1948 en 19-6-1959) :

Europese Betalingsunie

Internationaal Muntfonds
- Deelneming
- Leningen (1)
Andere akkoorden

Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde valuta's en goud

Handelspapier

Voorschotten op onderpand

Overheidseffecten (artikel 20 der statuten, overeenkomst dd. 14-9-1948)

Deel- en pasmunt

Tegoed· bij het Bestuur der Postchecks

Gecorisolideerde vordering op de Staat (wetten van 28-7-1948 en 19-6-1959)

Overheidsfondsen (artikelen 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

(l) Speciale bons van de Belgische Schatkist (wet van 4-1-1963, overeenkomst dd. 1-2-1963).

136

77.913.134.835

21.864.269.017

9.682.324.193

1.500.000.000

6.573.299

12.230.000.000
3.375.000.000

5.562.587

21.376.171.669

12.294.845.608

33.785.832

9.025.000.000

455.460.182

928.725

34.000.000.000

2.952.832.842

487.478.076

1.787.656.544

1.804.038.108

pro memorie

1.021.905.854

211.816.967.371

l



L DECEMBER 1965 PASSIVA

Bankbiljetten in omloop

Rekeningen-courant en diversen :

lGewone rekening. . . .

S h ki Buitengewone conjunctuurtaks
c at 1St (wet van 12-3-1957)

Speciale rekening vereffening RB.U.
Banken in het buitenland, .gewone rekeningen

Instellingen door een bijzondere wet beheerd en
openbare besturen

Banken in België

Partikulieren

Te betalen waarden

17.752.953

13.678.305

393.732.411

270.266.127

1.371.939.313
209.503.804

485.935.097

Internationale akkoorden (wetten van 28-7-1948 en van 19-6-1959)

Europees Monetair Akkoord 262.532.373

Andere akkoorden 217.013.146

Totaal der verbintenissen op zicht .

Belgische banken, monetaire reserve .

Te leveren vreemde valuta's en goud.

Pensioenkas van het Personeel

Overgangsrekeningen

Kapitaal

Reservefonds :

Statutaire reserve

Buitengewone reserve

Rekening voor afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen.

Te verdelen nettowinst

Totaal van de passiva
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170.268.886.100

2.762.808.010

479.545.5Hl

173.511.239.629

31.150.571.099

1.804.038.108

1.832.189.196

400.000.000

661.657.820

469.879.180

1.632.236.013

R55.156.326

2] 1.816.967.371



DEBET WINST- EN VERLIESREKENING

Algemene onkosten .
Gewone toelage aan de Pensioenkas van het Personeel

Buitengewone toelage aan de Pensioenkas van het Personeel
Afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen .
Geldelijke verplichting tegenover de Staat :

Provenu boven 3 % del' disconto- en voorschotverrichtingen op onderpand
Overschrijving naar de buitengewone reserve
Oversohrljvlngen naar de overgangsrekeningen op de passiva

Fiscale voorziening
Provisie voor onkosten op aankoop, verkoop en verzending van goud
Provisie voor gebouwen, materieel en meubelen.
Maatschappelijke provisie voor diverse risico 's

Te verdelen nettowinst

599.645.861

55.255.000

92.500.000

114.595.856

289.925.199
134.879.180

360.000.000
25.000.000
91.400.000

120.000.000

355.156.326

2.238.357.422

ORDEREKENINGEN PER
Minister van Nationale Opvoeding :
Tegoed voor zijn rekening bij het Bestuur der Postchecks
(schoolpakt, wet van 29-5·1959, artikel 15)
Te inkasseren waarden .
Geopende documentaire kredieten .
Visum van accepten betreffende de in- en uitvoer .
Verbintenis tegenover een internationale instelling.
Diverse bewaarnemingen :

Internationaal Muntfonds
Internationale Ontwikkelings Associatie.
Andere bewaarnemingen

Waarborgen van derden ontvangen:
Onderpanden van de voorschotrekeningen
Waarborgen verleend door de discontocedenten
Waarborgen gesteld door ontleners van call money.
Diverse borgtochten

Waarborgcertificaten van de Schatkist entrangen .
Borgtochten verleend ten gunste van het personeel
Verbintenis tegenover de Nationale Stichting voor de Ftnanolerlng

van het Wetenschappelijk 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 Luxemburgse Regering.
(Belgisch-Luxemburgs akkoord)
Obligat. van de Regering van de Bondsrepubl. Duitsland
(Overeenkomsten van Londen dd. 27-2-1953)
4 % % Certif. N.M. voor de Huisvesting
4 % % Certi£. 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

vVaarden afgegeven ingevolge het Besluit van de Regent dd.
17-1-1949 betreffende het van onwaarde maken van de niet
aangegeven Belgische effecten aan toonder.

Af te leveren waarden .
Ingetrokken effecten
M1tntfonds : Overheidsfondsen

Rentenfonds, gedeponeerde effecten
Algemene Spaar- en Lijfrentekas

Voorlopige beleggingen .
Beleende fondsen .
Neergelegde waarborgcn



Disconto, wissel en intresten

Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoedingen

Provenu der overheidsfondsen (artikelen 18 en 21 der statuten)

Winst op verkoop en incassering van effecten

Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden

Overschrijving van de overgangsrekening op de passiva « Provisie voor gebou-
wen, materieel en meubelen »

r PER 31 DECEMBER 1965 CREDIT

1.853.491.231

135.086.322

147.697.673

21.144.280

4.891.035

76.046.881

2.238.357.422

~~1 DECEMBER 1965

4.645.000.000
261.250.000

95.734.592.193

19.982.386.270
7.790.000

2.641.100.834
464.569.047

896.666.667

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.406.719.713

87.905.400

3.830.873.000
512.177.000

5.360.191.209
17.836.171.509

8.623.611.742
35.819.189.800
87.595.643.702
4.367.907.067

136.406.352.311

1.095.106
8.879.981.602

51.000
3.426.416.726

46.198.736.501
7.779.100

315.462.720

1.362.127.168

19.007.867
1.850.495

11.346.215.425

100.640.842.193

23.095.846.151
1.020.000.000

283.106.171

318.750.000

167.446.734.921
9.043.553.528

46.521.978.321.,l''-------------.J





Verslag van het College der Censoren





Mijne' Heren,

Het is niet zonder spijt dat wij na de algemene vergadering van
22 februari 1965 afscheid moesten nemen van onze collega's, de heren
Fernand Duchène en Auguste Jadoul, wier mandaat verviel in toepassing
van de wettelijke en statutaire beschikkingen inzake de leeftijdsgrens.

De heer Duchène, censor van de Bank sedert 29 augustus 1938, was
secretaris van ons College van 29 december 1948 tot 26 maart 1958, datum
waarop hij als voorzitter werd aangeduid. De beraadslagingen welke door
de heer Duchène, die een grondige kennis had van de problemen van onze
Instelling, op even innemende als gezagvolle wijze werden geleid, zullen
in ons geheugen geprent blijven.

Het is ons tevens aangenaam te wijzen op de samenwerking met de
heer Jadoul, censor van de Bank sedert 23 februari 1948, secretaris van het
College vanaf 26 maart 1958 als opvolger van de heer Duchène, die een
onzer meest actieve leden is geweest. Zijn medewerking werd zeer
gewaardeerd.

De beslissing van de algemene vergadering aan de heren Duchène en
Jadoul de eretitel van hun functie te verlenen heeft ons zeer verheugd. Van
harte betuigen wij hun opnieuwonze achting en onze gehechtheid.

** *

143



Het College, zich schikkend naar artikel 54 der statuten, stelde ter
zitting van 31 maart 1965 de heer censor Victor Devillers aan als voorzitter,
en de heer censor Fritz Meyvaert als secretaris.

** *

Alvorens verslag uit te brengen over de uitvoering van zijn mandaat,
vervult het College de droeve plicht de nagedachtenis te herdenken van
de heer Julien Papart, erecensor, overleden op 17 november 1965.

** *

De Regentenraad heeft de begrotingsvoorstellen voor het dienstjaar
1966, alsmede de balans en de winst- en verliesrekening per 31 decem-
ber 1965, binnen de termijnen voorzien door de statuten en het huishoude-
lijk reglement aan het College der censoren voorgelegd.

Vooraleer de begroting te stemmen en de balans alsmede de winst-
en verliesrekening goed te keuren werden de bewijsstukken en de voor-
gelegde verslagen grondig door het College onderzocht; het heeft tevens
de boekingen geverifieerd en steekproeven in de inventarissen gedaan.

In de loop van het jaar kreeg het College geregeld kennis der proces-
sen-verbaal van de inspeeties en controles waartoe bij het Hoofdbestuur
en in de vestigingen in de provincie werd overgegaan. De leden namen
ook persoonlijk deel aan verschillende inspeèties; deze hebben hun volledig
voldoening geschonken.

Overeenkomstig artikel 70 der statuten werd de verdeling van de winst
definitief door de Algemene raad geregeld.

** *
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Zoals steeds kon het College op de volledige medewerking van de
Directie rekenen. Het stelt er prijs op hiervoor zijn dank te betuigen.

Het is het College anderzijds aangenaam het personeel te feliciteren
voor de vlijt en de toewijding waarvan het, bij het volbrengen van de op-
gelegde taken, blijk heeft gegeven.

De leden van het College der censoren,

Marcel LECLERCQ,
Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,
Fritz MEYVAERT, Secretaris,
Antoine HERBOSCH,
Henri CAPPUYNS,
Louis VAN HELSHOECHT,
Alex FLORQUIN,
Emile HAYOIT,
Louis PETIT.

De Voorzitter,
Victor DEVILLERS.
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Hoofdbank

Bijbanken - Agentschappen

Discontocomité en -kantoren

Groothertogdom Luxemburg





Gouverneur

Vice-Gouverneur

Directeuren

Regenten

Censoren

Secretaris :

Schatbewaarder

HOOFDBANK

DIRECTIECOMITE, REGENTENRAAD,
COLLEGE DER CENSOREN

H. Hubert ANSIAUX.

H. Franz DE VOGHEL.

HH. Marcel LEFEBVRE,
Jean BRAT,
Cecil de STRYCKER,
Paul CALLEBAUT,
Roland BEAUVOIS.

HH. Yvan FEYEHICK,
August COOL,
Robert VANDEPUTTE,
Hector MARTIN,
Max DRECHSEL,
Emile MASQUELIEH,
Roger DE STAEHCKE,
Constant BOON,
Henri LEMAIHE.

HH. Victor DEVILLEHS, Voorzitter,
Marcel LECLERCQ,
Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,
Fritz MEYVAERT, Secretaris,
Antoine HEHBOSCH,
Henri CAPPUYNS,
Louis VAN HELSHOECHT,
Alex FLOHQUIN,
Emile HAYOIT,
Louis PETIT.

Mej. Elisabeth MALAISE.

H. Hené MAGDONELLE.

REGERINGSCOMMISSARIS

H. Marcel D'HAEZE.
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DISCONTOCOMITE VAN BRUSSEL

HH. Paul ECTORS,

Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,

Emile HAYOIT,

Michel WAUCQUEZ.

'"* *

JURIDISCH ADVISEUR

H. Emmanuel de MIOMANDRE.

CHEF VAN HET PERSONEEL

H. Maurice JORDENS.

ADVISEURS VAN DE DIRECTIE

HH. Ferdinand ASPESLAGB,

Jacques MERTENS de WILMARS.

** *
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DEPARTEMENTEN EN DIENSTEN

Thesaurie en Krediet

Algemene Thesaurie DE SCHATBEWAARDER,

Hoofdkas -: HH. L. WECKESSER, hooîdkassier,
onderdirecteur,

R. STEVENS, inspecteur-generaal,Rekeningen -courant

Portefeuille-Invorderingen C. SCHLOSS, afdelingshoofd.

Departement Krediet R. MAGDONELLE, schatbewaarder,

Disconto: P. HERMANT, inspecteur-generaal,

Voorschotten J. VERHAEGEN, afdelingshoofd.

Departement Overheidsfondsen T. ROSSAERT, onderdirecteur,

Effecten: J. LIEBAERT, inspecteur-generaal,

Rentenmarkt A. ROWIES, inspecteur-generaal,

Dienst van de Rijkskassier C. DE RUYTER, inspecteur-generaal.

Studiën

Departement Studiën Mej. G. VAN POUCKE, onderdirecteur,

Voor lichting HH. V. ]ANSSENS, inspecteur-generaal,

Statistiek : R. EGLEM, afdelingshoofd,

F. VAN de CASTEELE, afdelingshoofd.Documentatie

Juridische dienst E. de MIOMANDRE, juridisch adviseur.
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Betrekkingen met het buitenland

Buitenland :

Wisseldienst

Wisselreglementering

Administratie en technische departementen

Algemene Controle

Inspectie:

Controle:

Algemene Boekhouding

Algemeen Secretariaat

Secretariaat :

Administratieve Organisatie

Dienst van het Personeel

Medico-sociale dienst

Dienst Mechanografie

Immobiliën :

Gebouwen

Economaat en Toezicht

Drukkerij:

Technische dienst :

Administratieve dienst

E. LECRIQUE, onderdirecteur,

F. HEYVAERT, inspecteur-generaal,

P. ANDRE, inspecteur-generaal.

HH. R. GALLET, onderdirecteur,

A. VRANCKX, inspecteur-generaal,

J. MAERTENS, inspecteur-generaal.

L. SAMBREE, inspecteur-generaal.

M. JORDENS, chef van het personeel,

A. BAUDEWIJNS, inspecteur-generaal,

T. OTTO, inspecteur-generaal,

E. COENEN, inspectew'-generaal. "

Dr P. DE KETELAERE.

H. GAUTIER, inspecteur-generaal.

HH. F. FLAMAND, onderdirecteur,

J. GRAS, inspecteur-generaal,

R. CHEVALIER, afdelingshoofd.

C. AUSSEMS, hoofdingenieur,
onderdirecteur,

C. AUSSEMS, »

M. VAN HEDEN, afdelingshoofd.

** *
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BIJBANKEN

Antwerpen

Beheerder:

Secretaris :

H. K. VERCRUYSSE.

H. E. HUYBRECHT.

Discontokantoor : HH. R. GORIS,
F. VERREPT,
P. BRACHT,
J. SPETH.

Luik

Beheerder: H. E. RENARD.

Discontokantoor HH. P. HERMAN,
Baron G. van ZUYLEN,
Ridder M. de LAMINNE de BEX,
A. FRANCOTTE.

Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg)

Beheerder: H. J. VANDERGUCHT.

Discontokantoor HH. A. GROENEN,
N. BRAUN,
M. BLONDELOT.
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AGENTSCHAPPEN EN DISCONTOKANTOREN

Agenten Leden der Discontokantoren

Aalst HH. L. DEHOUX, HH. P. MICHIELS,
F.-P. CALLEBAUT,
R. WAMBACQ.

Aarlen J. TIELEMANS, HH. V. POSSCHELLE,
Ridder D. LAMALLE,
G. HANSSENS.

'(1) Discontokantoor te Aat
Aat V. BRANDELAER, HH. H. LEMAIRE,

M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

Discontokantoor te Aat en Péruwelz
HH. H. LEMAIRE,

M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

Bergen G. GINION, HH. G. DUCHATEAU,
J. SEGARD,
H. BOUTTlAU.

Discontokantoor te Mechelen en Boom
Boom J. BOUDOU, a.i. HH. P. CARTUYVELS,

J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

Brugge L. NEIRYNCK, HH. I. JANSSENS de BISTHOVEN,
J. van der PLANCKE,
F. MORVOET.

Charleroi J. POTVIN, HH. A. GILLIEAUX,
Graaf C. de BRIEY,
A. BINARD,
J. CLEMENT.

(1) Het kantoor te Aat werd in liquidatie gesteld op 1 januari 1962; de op die plaats gedane ver-
richtingen worden sedert 30 november 1960 door het kantoor te Aat en Péruwelz behandeld.
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Dendermonde

Dinant

Doornik

Eeklo

Gent

Geraardsbergen

Hasselt

Hoei

leper

Kortrijk

La Louvière

Agenten

HH. L. KERREMANS,

Leden der Discontokantoren

HH. R. DE COENE,
A. GEERINCK,
W. WINDEY.

P. VAN NIEUWENHUYSE,
Discontokantoor te Dinant en Marche-en-Famenne

A. TOURNAY,

M. WELLE MANS,

F. COLLUMBIEN,

K. MORTIER,

K. DEWAELE,

G. WALNIER,

G. BURGGRAEVE, a.i.

A. DE VULDER,

J. HAUTAIN,
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HH. M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLENF AGNE

de VOGELSANCK,
J. de MONTPELLIER

d'ANNEVOIE.

HH. E. THORN,
V. VANDERBORGHT,
A. COUPLET.

HH. C. VAN DAMME,
P. van GINDERACHTER,
G. VAN DAMME.

HH. R. HANET,
Jonkheer F. de HEMPTINNE,
R. BRAUN.

HH. J. RENS,
P.-E. WILLOCX,
F. HOEBEKE.

HH. P. NAVEAU de MARTEAU,
A. JANSSENS,
J. SPAAS.

HH. Graaf G. de LIEDEKERKE,
R. GREINER,
J. DELATTRE.

Discontokantoor te Roeselare en Ieper
HH. J. SOUBRY,

F. DECLERCQ,
J. DE MEESTER.

HH. J. DUMONT,
P. DE WITTE,
Baron J. de BETHUNE,
R. DEKUYPER.

HH. L. GRAFE,
L. PONCEAU,
M. HAUTIER.



Agenten

Leuven HH. J. VILENNE,

Malmédy F. RYCKAERT,

Marche-en-Famenne J. BOFFING,

Mechelen c. SIBILLE,

Moeskroen F. LEFLERE,

Namen F. LE FE VER,

Neufchâteau R. TOBIE,

Nijvel A. D'HAUWE,

Oostende F. VANHERP,

Oudenaarde P. HERTSCHAP,

Leden der Discontokantoren

HH. A. BAUCHAU,
G. de LAVELEYE,
P. van der VAEREN.

(') Discontokantoor te Verviers en Malmédy
HH. E. GEERINCKX,

G. PELTZER,
F. TIQUET.

Discontokantoor te Dinant en Marche-en-Famenne
HH. M. SCHOOFS,

Baron R. de VILLENF AGNE
de VOGELSANCK,

J. de MONTPELLIER
d'ANNEVOIE.

Discontokantoor te Mechelen en Boom
HH. P. CARTUYVELS,

J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

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

HH. J. P. le HARDY
de BEAULIEU,

Baron de MOREAU
d'ANDOY,

A. PIRMEZ.

HH. L. GOURDET,
A. MINETTE,
ir. ZOUDE.

HH. E. de STREEL,
R. LECHIEN,
N. DESCAMPE.

Discontokantoor te Oostende en Veurne
• HH. F. LOOTENS,

D. SERRUYS,
A. D'HOOGE,
P. VAN WAESBERGHE.

HH. R. VAN CAUWENBERGHE,
C. MAERE,
P. van GELUWE

de BERLAERE.

(') Het Kantoor is sedert 14 december 1965 onder die benaming werkzaam.
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Agenten Leden der Discontokantoren

Péruwelz HH. P. NYS, a.i.
Discontokantoor te Aat en Péruwelz

HH. H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

Philippeville J. VAN ROMPAY, HH. A. PEPIN,
P. de WEISSENBRUCH,
G. LADURON.

Roeselare J. VANDEN BOSCH,
Discontokantoor te Roeselare en Ieper
HH. J. SOUBRY,

F. DECLERCQ.
I. DE MEESTER.

Ronse J. VANNESTE, HH. J. TASTE,
A. DELACROIX,
I.-B. WALTNIEL.

Sint-Niklaas H. ALLAER, HH. F. BEHAEGEL,
F. POPPE,
A. DE BAER.

Tienen F. DE KEYSER, HH. J. GILAlN,
L. HALFLANTS,
I. DELACROIX.

Tongeren H. LIEN ART van LIDTH
de JEUDE,

HH. W. WILSENS,
I. BEAUDUIN,
Ridder J. de SCHAETZEN

van BRIENEN.

Turnhout - L. VAN DEN WIJNGAERT, HH. L. JANSEN,
J. DIERCKX,
C. DE RIDDER.

Verviers A. FRANCOIS,
(1) Discontokantoor te Verviers en Malmédy

HH. E. GEERINCKX,
G. PELTZER,
F. TIQUET.

Veurne G.ONGENA,
Discontokantoor te Oostende en Veurne

HH. F. LOOTENS,
D. SERRUYS,
A. D'HOOGE,
P. VAN WAESBERGHE.

(1) Het Kantoor is sedert 14 december 1965 onder die benaming werkzaam.
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Agenten

Waver HH. R. PINSART,

Zinnik M. HENNEQUIN,
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Leden der Discontokantoren

HH. J. PATRIARCHE,
J.-E. VAN DEN HAUTE,
C. PIRSON,
R. VAN STEENKISTE.

HH. L. BASTIN,
H. le MAISTRE d'ANSTAING,
F. GILBERT.



BIJLAGEN





BIJLAGE 1

OVERHEIDSFONDSEN VERWORVEN

KRACHTENS ARTIKELEN 18 EN 21 DER STATUTEN

Staat per 31 december 1965

ö X pct. Belgische Schuld 1937.
3 X pct. Belgische Schuld 1943.
4 pct. Bevrijdingslening 1945.
4 X pct. Belgische Lening 1953/73.
4 X pct. Belgische Lening 1953/68.
4 X pct. Belgische Lening 1954/72.
4 X pct. Belgische Lening 1954/74, I.
4 X pct. Belgische Lening 1954/74, II.
4 pct. Belgische Lening 1955/75.
5 pct. Belgische Lening 1958/68.
4 ~ pct. Belgische Lening 1959/71.
5 pct. Belgische Lening 1959/70.
5 X pct. Belgische Lening 1960/70, I.
5 X pct. Belgische Lening 1960/70, II.
5 X - 5 X - 5 ~ pct: Belgische Lening 1961/66/71/76/81.
5 - 5 X - 5 X pct. Belgische Lening 1962/67/72/77/82, I.
5 - 5 X pct. Belgische Lening 1962/67/72/77/82, II.
4 ~ - 5 - 5 X pct: Belgische Lening 1962/72/77 /82, 3~ reeks.
5 X - 5 ~ pct. Belgische Lening 1963/73/78/83, s- reeks.
6 pct. Belgische Lening 1963/83.
6 X - 6 X pct. Belgische Lening 1964/69/74, l~ reeks.
6 X - 6 X pct. Belgische Lening 1964/69/74, s- reeks.
6 X - 6 X pct. Belgische Lening 1964i69/75.
6 X - 6 X pct. Belgische Lening 1965/70/76.
6 X - 6 X pct. Belgische Lening 1965/71/78.
4 pct. Belgische Lotenlening 1941.
4 pct. Lloyd Royal Belge - reeks A.
4 pct. Oorlogsschade 1922.
4 pct. Oorlogsschade 1923.
4 X pct. Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen 1954/74.
4 pct. Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen 1955/75, II.
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6 pct.
5 pct.
4 X pct.
4 X pct.
5 X pct.
2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

4 pct.
5 X pct.
3 X pct.

Lening Wegenfonds 1963/83.
Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 1953 en 1959 - I en VII.
Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 1954/55, II en III.
Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 1956, IV.
Nationale Kas voor Beroepskrediet 1958/68.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990;99, 1" tranche.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 2° tranche.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 3e tranche.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990! 99, 4° tranche.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 5e tranche.
Regie van Telegraaf en Telefoon 1954/74, II.
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1960/70.
Belgisch-Kongolees Fonds voor Delging en Beheer 1965-2005.
Aandelen Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid.
Aandelen Bank voor Internationale Betalingen - Belgische tranche.
Aandelen Bank voor Internationale Betalingen - Dantziger tranche.
Genotsbewijzen Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen.
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BLJLAGE :2

WEEKSTATEN

IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD JN 1965



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1965
(Miljoenen franken)

ACTIVA
Internationale akkoorden

(Wetten van 28-7-1948 en 19-6-1959) Debiteuren Overheids-
Geconsoli- Waarden

Te ontvangen Activa in het
wegens effeclen deerde Overheids- Gebouwen,

Voorschotten Tegoed bij van de
Goud- Vreemde Internationaal Muntfonds :

termijn- (Art. 20 der Deel- en vordering fondsen

DATA vreemde val. buitenland, verkopen Handelspapier op hel Besluur op de Slaai materieel en PensioenkaS
Europese Europees

statuten.

voorraad vrrlutrr's in Belgische Andere van onderpand Overeen- pasmunt der Poslchecks (Wetten van (Art. 18 en 21 van het
en goud Betalings- Monetair

meubelen

franken Leningen akkoorden
vreemde val. komst dd. 28-7-1948 en der statuten)

unie Akkoord Deelneming en goud 14-9-1948)
Personeel

(1) 19-6-1959)

4 jan. 1965 72.537 27.914 8.714 l.500 62 - 8.716 l.500

I

- 27.324 I 3.871 2.022 9.900 395 2 I 34.000 I 2.793 l.657 I l.534

11 » 72.537 29.689 9.120 l.500 62 - 8.716 l.500 - 27.927

I

3.030 22 9.825 499 2 I 34.000

I

2.793 l.657 l.585

72.540 28.844 9.221 1.500 55 -9.016 l.500 3.002 9.475 556 1 I 34.000 2.792 l.657 l.587
18 » -

I
- 27.700 20 I

25 » 73.065 27.656 8.936 l.500 I 55 - 9.016 l.500 - 27.048 2.886 17
I

7.750 578

I

2 I 34.000 2.952 l.7ll l.670
I

II

1 februari 73.065 27.048 8.538 l.500 55 9.016 l.500 25.668 4.479 772 7.825 568 2 I 34.000 2.952 l.711 l.67()- - I
73.065 26.052 8.112 l.500 55 9.016 l.500

~ 7.375 586 2 34.000 2.952 l.711 1.668
8 » - - 25.351 3.816 l.257 I

15 » 73.647 26.ll3 8.717 l.500 55 - 9.016 l.500 - 25.366 3.088 21 9.675 607 2 34.000 2.952 1.711 1.669

22 » 73.642 26.178 8.961 l.500 51 - 9.016 l.500 - 25.497 2.978 l.536 7.100 618 2 34.000 2.953 l.7ll l.672 I

1 maart 74.231 26.230 9.189 1.500 51 - 9.016 l.500 - 25.565 2.684 773 9.775 600 2 34.000 2.952 l.711 l.683

8 » 74.219 25.958 8.932 l.500 51 - 9.016 l.500 - 25.579 2.772 l.500 9.900 604 2 34.000 2.950 1.7ll
I

l.678

15 » 74.219 25.240 8.820 l.500 51 - 9.016 l.500 - 24.924 2.638 795 9.225 628 2 34.000 2.952 l.711 ] .678

22 » 74.223 25.054 8.820 l.500 47 - 9.016 l.500 - 24.921 2.611 871 9.425 635 2 34.000 2.952 1.711 I l.679

29 » 74.223 25.254 8.827 l.500 47 - 9.016 l.500 - 24.732 2.976 l.415 9.500 634 1 34.000 2.951 1.711 l.680

5 april 74.497 25.479 8.957 l.500 47 - 9.016 l.500 - 24.910 4.785 l.389 9.850 617 1 34.000 2.949
I

1.711 l.675

12 » 74.497 25.880 9.138 l.500 47 - 9.016 l.500 - 25.409 2.499 l.680 9.900 616 2 34.000 2.947 1.711 1.677

16 » 74.497 26.502 9.365 1.500 47 - 9.116 l.500 - 25.466 3.043 l.601 8.900 614 2 34.000 2.944 1.7ll l.680

26 }) 74.500 25.656 9.307 l.500 43 - 9.ll6 l.500 - 24.805 2.686 l.047 9.925 610 2 34.000 2.934 1.711 l.688

3 mei 75.252 25.637 9.364 l.500 43 - 9.ll7 l.500 1 24.839 4.115 2.502 9.950 579 2 34.000 2.951 l.711 l.689

10 }) 75.223 25.671 9.408 l.500 43 - 9.117 l.500 45 24.837 4.080 2.499 9.050 587 1 34.000 2.953 l.7ll 1.684

17 }) 75.231 25.761 9.723 l.500 38 - 9.117 l.500 49 24.858 2.327 2.365 9.950 602 1 34.000 2.953 l.711 l.684

24 }) 75.231 25.213 9.773 l.500 38 - 9.117 l.500 48 24.488 4.541 2.506 8.625 590 2 34.000 2.953 l.711 l.684

31 }) 76.616 23.922 9.773 l.500 38 - 9.992 3.375 56 22.376 5.595 521 9.850 554 1 34.000 2.953 l.7ll l.685

4 juni 76.615 24.076 10.960 l.500 38 - 9.992 3.375 78 23.297 6.180 356 9.900 544 1 34.000 2.953 1.711

I

l.685

14 }) 76.607 24.366 1l.507 l.500 38 - 9.992 3.375 46 23.410 4.568 456 9.275 553 1 34.000 2.953 1.7ll l.686

21 }) 76.610 23.001 12.762 1.500 34 - 9.992 3.375 38 23.ll5 4.860 199 8.900 551 1 34.000 2.953 l.711 l.688

28 » 76.6lO 22.656 12.815 l.500 34 - 9.992 3.375 - 22.562 5.075 453 9.750 539 2 34.000 2.953 1.711 l.692

5 juli 77.212 22.790 13.489 l.500 34 - 10.242 3.375 - 23.274 9.478 528 8.400 477 2 34.000 2.952 1.711 l.690

12 » 77.212 22.850 12.533 l.500 34 - 10.242 3.375 - 23.200 8.963 1.520 9.625 463 2 34.000 2.952 l.711
I

l.689

19 }) 77.217 24.242 12.229 l.500 27 - 10.242 3.375 - 24.380 9.315 95 6.725 469 2 34.000 2.952 1.711 l.693

26 }) 77.217 . 24.939 12.229 l.500 27 - 10.242 3.375 - 23.982
I

7.814 60 8.000 475 2 34.000 2.952 l.711 l.702

2 augustus 77.217 22.318 12.167 1.500 27 - 12.235 3.375 - 21.580 7.208 107 9.850 479 2 34.000 2.952 1.7ll l.702

9 }) 77.637 24.137 12.649 l.500 27 - 12.235 3.375 - 24.352 5.294 44 9.575 484 2 34.000 2.947 1.7ll 1.696

16 » 77.650 24.249 12.355 1.500 23 - 12.235 3.375 - 24.195 2.388 40 9.625 505 2 34.000 2.952 l.711 l.697

23 }) 77.638 23.081 1l.578 l.500 23 - 12.230 3.375 - 23.703 I 3.806 33 7.925 508 2 34.000 2.953 1.711 l.697

30 }) 77.638 22.774 1l.429 l.500 23 - 12.230 3.375
I

- 23.404 4.093 287 9.925
I 501 2 34.000 2.952 1.711 1.698

6 september 77.752 23.530 10.600 l.500 23 -- 12.230 3.375 - 24.266 5.995 42 7.125 489 2 34.000 2.952 1.711 1.693

13 » 77.736 23.233 10.267 l.500 23 - 12.230 3.375 - 23.916 4.280 43 8.375 514 2 34.000 2.952 1.7ll 1.694

20 » 77.739 23.918 8.709 l.500 19 - 12.230 3.375 - 23.530 4.381 60 7.175 528 1 34.000 2.953 1.7ll 1.695

27 » 77.739 23.416 8.595 1.500 19 - 12.230 3.375 - 22.959 3.595 295 8.875 547 1 34.000 2.953 1.7ll 1.696

4 oktober 77.706 23.379 8.981 1.500 19 - 12.230 3.375 - 23.124 6.039 367 9.350 513 2 34.000 2.953 1.711 1.693

11 » 77.815 22.776 8.982 l.500 19 - 12.230 3.375 - 22.126 4.788 48 9.975 515 2 34.000 2.953 1.7ll
I

1.693

18 » 77.934 22.748 9.519 l.500 15 - 12.230 3.375 - 22.334

I

5.729 51 6.750 535 2 34.000 2.953 1.711 1.694

25 77.929 22.627 9.394 l.500 15 12.230 3.375 22.180 4.985 45 7.550 526 1 34.000 2.953 1.711 1.705 I

» - -
29 }) 77.919 22.610 9.307 '1.500 15 - 12.230 3.375 - 22.133 7.8ll 531 7.450 515 1 34.000 2.953 1.711 1.705

8 november 77.919 22.931 9.051 l.500 -15 - 12.230 3.375 - 2l.984 5.712 84 9.875 514 1 34.000 2.953 . l.711 l.700

15 }) 77.924 22.962 8.626 l.500 15 - 12.230 3.375 18 22.465 3.813 31 9.825 519 1 34.000 2.953 1.711 l.705

22 » 77.927 22.501 8.739 1.500 II - 12.230 3.375 - 22.041 4.753 44 8.950 523 2 34.000 2.951 1.7] 1 1.707

29 » 77.927 22.385 9.147 1.500 11 - 12.230 3.375 - 2l.913 5.652 33 9.950 515 2 34.000 2.952 1.7ll 1.709

6 december 77.915 23.660 lO.193 l.500 11 - 12.230 3.375 - 23.153 6.098 278 9.425 518 2 34.000 2.951 1.711 l.710

13 » 77.910 22.596 9.426 l.500 11 -- 12.230 3.375 - 22.232 4.695 30 9.825 521 2 34.000 2.953 l.711 l.711

0 }) 77.913 22.020 9.544 l.500 7 - 12.230 3.375 -- 2l.432 6.225 72 7.825 514 1 34.000 2.953 l.711 l.711

I7 » 77.913 22.071 9.682 l.500 7 _. 12.230 3.375 - 2l.457 7.285 31 8.100 I 4.83 1 34.000 2.953 l.711 l.711
I II i II

2
2

(J) Speciale bons van de Belgische Schatkist (Wet van 4-1-1963. Overeenkomst dd. 1-2-1963).
(2) Waarvan het kapitaal: fr. 400 miljoen.



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEE,RDIN 1965
(Miljoenen franken) PASSIVA_.

0".,.>00'", I Internationale akkoorden
Bestuur der Rekeningen-courant
Postchecks : (Wetten van 28-7-1948 en Totaal Belgische Kapitaal,

Tegoed voor 19-6-1959) Te leveren Pensioenkas

TOTAAL rekening van de Bankbiljetten der banken,
reserves en TOTAAL

i Diversen Minister van
Schatkist Banken vreemde val. van het Diversen afschrij vinqs- DATAI Nutionede l '0 omloop

in het Diverse verbintenissen monetaire
ACTIVA I Buitengewone

Europees
rekeningen PASSIVA

Opvoeding buitenland, rekeniriqen- Andere op zicht reserve
en goud Personeel (2 )

Gewone Spec. rek. I conjunctuur- Monetair
(Schoolpakt. wet gewone courant akkoorden

van 29-5-1959, rekening vereff. E.B.U. taks (Wet rekeningen Akkoord
artikelIS) van 12-3-1957)

2.219
I

206.660 1.450 160.209 18 I - 12 I
328 1.119 153 384 162.223 1.252 36.097 1.534 2.760 2.794 206.660 4 jan. 1965

1.999 206.463 1.450 157.962 3 I - 12 475 1.956 165 362 160.935 1.252 37.087 1.585 2.810 2.794 206.463 11 »

2.151 205.617 1.401 155.667 21 - 12 814 2.818 129 686 160.147 1.298 36.970 1.587 2.821 2.794 205.617 18 »

1.076 201.418 1.380 154.463 4 -
I

12 611 I
2.513 131 379 158.113 1.298 36.025 1.670 1.359 2.953 201.418 25 »

1.138 201.507 1.327 157.278 20 - 12 316 1.805 131 364 159.926 1.298 34.257 1.670 1.403 2.953 201.507 1 februari

1.668 199.686 1.263 156.540 5 - 12 322 1.392 152 361 158.784 1.298 33.505 1.668 1.478 2.953 199.686 8 »

1.448 201.087 1.219 154.750 21 1 12 675 3.538 165 365 159.527 1.302 34.126 1.669 1.510 2.953 201.087 15 »

I 1.341 200.256 1.174 154.247 19 - 12 336 3.162 157 365 158.298 1.302 34.506 1.672 1.525 2.953 200.256 :32 »

1.276 202.738 1.194 158.450 16 I - 12 363 1.072 155 381 160.449 1.302 34.796 1.683 1.555 2.953 202.738 1 maart

1.371 203.243 1.150 158.141 18 - 12 316 2.127 191 309 161.114 1.302 34.561 1.678 1.635 2.953 203.243 8 »

1.340 200.239 1.150 156.353 8 - 12 321 1.656 148 . 303 158.801 1.344 33.799 1.678 1.664 2.953 200.239 15 »

1.511 200.478 1.102 155.528 19 - 12 340 I 2.675 174 274 159.022 1.344 33.795 1.679 1.685 2.953 200.478 22 »

1.303 201.270 1.102 155.667 2 - 12 317 3.570 154 249 159.971 1.344 33.614 1.680 1.708 2.953 201.270 29 »

1.445 204.328 1.032 159.953 7 - 12 315 2.225 133 240 162.885 1.344 33.932 1.675 1.539 2953 204.328 5 april

1.007 203.026 1.032 158.794 7 - 12 314 1.376 128 234 160.865 1.344 34.613 1.677 1.574 2.953 203.026 12 »

942 203.430 1.032 157.919 4 1 12 336 2.261 132 242 160.907 1.381 34.911 1.680 1.598 2.953 203.430 16 »

1.059 202.089 980 156.987 14 - 12 339 2.513' 130 236 160.231 1.381 3'4.188 1.688 1.648 2.953 202.089 26 »

1.159 205.911 980 161.527 13 - 11 322 1.680 149 228 163.930 1.382 34.272 1.689 1.685 2.953 205.911 3 mei

1.269 205.178 910 160.793 20 - 11 318 1.541 118 228 163.029 1.382 34.403 1.684 1.727 2.953 205.178 10 »

1.275 204.645 910 159.022 23 - 11 317 2.280 112 227 161.992 1.394 34.841 1.684 1.781 2.953 204.645 17 »

1.538 205.058 879 159.491 23 - 11 314 2.535 172 286 162.832 1.394 34.357 1.684 1.838 2.953 205.058 24 »

1.933 206.451 830 163.498 5 - 11 314 1.747 100 285 165.960 1.394 32.558 1.685 1.901 2.953 206.451 31 »

1.290 208.551 808 164.357 6 - 11 320 1.176 103 286 166.259 1.394 34.352 1.685 1.908 2.953 208.551 4 juni

1.284 207.328 755 162.060 18 - 11 327 1.504 90 282 164.292 1.394 35.022 1.686 1.981 2.953 207.328 14 »

1.333 I 206.623 755 161.131 5 - 11 322 1.738 96. 280 163.583 1.403 34.982 1.688 2.014 2.953 206.623 21 »

1.689 207.408 695 162.508 9 - 11 322 1.508 119 287 164.764 1.403 34.487 1.692 2.109 2.953 207.408 28 »

2.798 213.952 612 168.332 3 I - 10 327 753 113 311 169.849 1.403 35.872 1.690 2.185 2.953 213.952 5 juli

1.595 213.466 612 168.316 18 - 15 325 I 1.232 131 322 170.359 1.403 34.825 1.689 2.237 2.953 213.466 12 »

1.638 211.812 560 166.930 11 - 15 361 1.435 107 337 169.196 - 35.705 1.693 2.265 2.953 211.812 19 »

1.683 211.910 560 165.396 2 - 15 348 3.435 107 342 169.645 - 35.307 1.702 2.303 2.953 211.910 26 »

1.715 210.145 531 167.947 5 - 15 394 1.505 87 360 170.313 - 32.848 1.702 2.329 2.953 210.145 2 augustus

1.946 213.311 496 166.213 19 - 15 388 3.068 110 377 170.190 - 36.102 1.696 2.370 2.953 213.311 9 »

1.724 210.226 496 163.905 25 - 15 360 2.723 85, 394 167.507 - 35.648 1.697 2.421 2.953 210.226 16 »

2.038 207.801 364 162.913 22 - 15 352 2.498 100 439 166.339 - 34.375 1.697 2.437 2.953 207.801 23 »

1.814 209.356 364 163.930 15 - 15 347 3.424 123 468 168.322 - 33.926 1.698 2.457 2.953 209.356 30 »

1.838 209.123 364 166.317 24 - 15 349 778 159 403 168.045 - 33.956 1.693 2.476 2.953 209.123 6 september

1.848 207.699 203 164.154 6 - 15 354 2.265 143 330 167.267 - 33.270 1.694 2.515 2.953 207.699 13 »

1.817 205.341 778 162.961 9 - 15 340
I

1.983 134 371 165.813 - 32.326 1.695 2.554 2.953 205.341 20 »

1.897 205.403 716 162.373 15 - 14 345 3.221 236 341 166.545 - 31.640 1.696 2.569 2.953 205403 27 »

2.211 209.153 716 167.355 23 - 13 357 1.395 223 343 169.709 - 32.203 1.693 2.595 2.953 209.153 4 oktober

1.853 206.361 627 165.761 19 - 13 345 1.159 216 353 167.866 - 31.205 1.693 2.644 2.953 206.361 11 »

2.007 205.087 627 163.442 12 - 13 362 1.363 228 411 165.831 - 31.935 1.694 2.674 2.953 205.087 18 »

1.922 204.648 1.142 163.016 24 - 13 354 1.590 261 359 165.617 - 31.683 1.705 2.690 2.953 ~04.648 25 »

1.924 207.690 1.142 167.125 16 - 13 342 640 299 376 168.811 - 31.518 1.705 2.703 2.953 207.690 29 »

2.069 207.624 1.039 166.060 12 - 13 349 2.147 227 275 169.083 - 31.106 1.700 2.782 2.953 207.624 8 november

2.034 205.707 1.639 164.339 24 1 13 452 1.742 202 232 167.005 - 31.154 1.705 2.890 2.953 205.707 15 »

2.102 205.067 1.639 163.141 2 - 13 345

I
2.658 222 238 166.619 - 30.846 1.707 2.942 2.953 205.067 22 »

2.167 207.179 1.545 165.449 4 - 13 343 2.174 186 239 168.408 - 31.142 1.709 2.967 2.953 207.17tl 29 »

2.041 210.771 1.545 166.863 8 - 13 359 1.930 223 248 169.644 - 33.431 1.710 3.033 2.953 210.771 G december

2.169 206.897 1.457 164.756 5 - 13 361 1.774 257 247 167.413 - 31.735 1.711 3.085 2.953 206.897 13 »

2.250 205.283 1.406 164.887 7 - 13 337 726 260 231 166.461 - 31.037 1.711 3.121 2.953 205.283 2.0 »

1.992 206.502 1.369 165.658 13
I

- 13 379 932
I

219 221 167.435 - 31.200 1.711 3.203 2.953 206.502 27 »

I

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





BIJLAGE 3

ECONOMISCHE EN FINANCIELE STATISTIEKEN

Tabel :1.

Geografische spreiding van de buitenlandse handel van de
Belglsch-Luxemburgse Economische Unie

(Pct. van de totale waarde)

Invoer Uitvoer

Il

ID65

Il

1965
ID58 ID64 (Eerste 10 1958 ID64 (Eerste 10

maanden) maanden)
(v) (v)

Europese Economische Gemeenschap 46,6 53,3 54,7 45,1 62,6 61,8
waarvan : Duitse Bondsrep. ... 17,2 19,8 20,0 11,5 20,7 22,2

Frankrijk ............ 11,6 14,8 15,6 10,6 15,1 14,3
Italië ............... 2,1 3,8 4,0 2,3 3,8 3,4
Nederland ......... 15,7 14,9 15,1 20,7 23,0 21,9

Verenigde Staten en Canada ...... 11,3 10,1 9,8 10,4 9,0 9,6
Verenigd-Koninkrijk ............... 7,4 7,7 7,4 5,7 4,9 4,7
Overige Europese landen van de

O.E.S.O. en Finland ............... 9,0 7,3 7,1 13,0 10,1 10,7
Japan ................................. 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5
Comecon-landen en Joegoslavië ... 2,0 2,2 2,1 2,3 1,7 1,7
Sterlinggebied zonder de Europese

landen van de O.E.S.O. ......... 7,3 5,8 5,8 5,9 3,4 3,5
Democratische Republiek Kongo 5,3 3,4 3,2 3,8 1,1 1,0
Niet elders vermelde landen van :

- Latijns-Amerika ............... 4,8 3,8 3,7 5,9 2,5 2,3
- Afrika ........................... 1,4 1,8 1,8 2,4 1,2 1,4
- Azië .............................. 4,2 3,9 3,6 4,2 2,2 2,0

Diversen .............................. 0,1 0,1 0,1 0,7 0,7 0,8
Totaal ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

BTon : Nationaal Instituut voor de Statistiek. Berekeningen van de Nationale Bank van België.
(v) Voorlopige cijfers.
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Tabel 2.

Officiële wisselkoersen vastgesteld door de in Verrekeningskamer te Brussel vergaderde bankiers
(Dagelijkse noteringen, in Belgische franken)

1 1 1 1 1 100 1 Canadese 1 1 1 1 100
1965 V.S.- pond Neder\. Deutsche Franse Itu\. doller Zwit. Zweedse Deense Noorse Oostenr.

100 100

dollar sterling gulden Mark frank lire
I

frank kroon kroon kroon schill ,
escudo peseta

kabel post

Januari
Hoogste 49,65 138,57 13,82 12,48 10,13 7,95 46,25 46,25 11,50 9,66 7,18 6,94 192,28 172,85 -

. Laagste 49,63 138,41 13,80 12,47 10,13 7,94 46,17 46,17 11 ,48 9,65 7,17 6,93 192,00 172,65 -
Gemiddelde 49,63 138,51 13,81 12,47 10,13 7,94 46,21 46,21 11,49 9,66 7,18 6,94 192,09 172,77 -

Februari
Hoogste 49,64 138,81 13,81 12,48 10,13 7,94 46,20 46,20 11 ,48 9,67 7,18 6,94 192,15 173,12 -
Laagste 49,63 138,64 13,80 12,47 10,13 7,94 46,00 46,00 11 ,45 9,66 7,17 6,94 192,00 172,88 -
Gemiddelde 49,63 138,71 13,81 12,48 10,13 7,94 46,13 46,13 11 ,47 9,66 7,18 6,94 192,05 172,99 -

Maart
Hoogste 49,65 138,72 13,80 12,49 10,13 7,95 46,01 46,01 11,46 9,67 7,18 6,94 192,19 172,99 -
Laagste 49,63 138,47 13,78 12,47 10,12 7,94 45,78 45,78 11,41 9,66 7,17 6,94 192,08 172,65 -
Gemiddelde 49,64 138,59 13,79 12,48 10,13 7,94 45,91 45,91 11,43 9,66 7,18 6,94 192,14 172,84 -

April
Hoogste 49,64 138,92 13,80 12,49 10,13 7,94 46,05 46,05 11,44 9,67 7,18 6,94 192,18 173,23 -
Laagste 49,63 138,44 13,78 12,47 10,12 7,94 45,91 45,91 11,41 9,62 7,17 6,94 192,05 172,65 -
Gemiddelde 49,63 138,74 13,79 12,48 10,13 7,94 45,98 45,98 11,43 9,65 7,18 6,94 192,13 173,01 -

Mei
Hoogste 49,64 138,91 13,79 12,48 10,13 7,94 46,01 46,01 11,43 9,67 7,18 6,94 192,20 173,25 -
Laagste 49,63 138,60 13,76 12,42 10,12 7,94 45,93 45,93 11,41 9,60 7,16 6,93 192,10 172,83 -
Gemiddelde 49,63 138,81 13,78 12,46 10,12 7,94 45,97 45,97 11,42 9,63 7,18 6,94 192,14 173,10 -

Juni
Hoogste 49,64 138,71 13,78 12,43 10,13 7,95 45,95 45,95 11,47 9,64 7,17 6,94 192,35 172,97 -
Laagste 49,63 138,50 13,75 12,39 10,13 7,94 45,79 45,79 11,44 9,59 7,16 6,93 192,18 172,70 -
Gemiddelde 49,63 138,58 13,77 12,41 10,13 7,94 45,85 45,85 11 ,45 9,61 7,16 6,94 192,27 172,81 -

Juli
Hoogste 49,66 138,60 13,78 12,41 10,13 7,95 45,91 45,91 11,50 9,63 7,17 6,94 192,42 172,90 82,87'Laagste 49,63 138,46 13,77 12,37 10,13 7,94 45,75 45,74 11 ,45 9,59 7,15 6,93 192,30 172,65 82,83'Gemiddelde 49,64 138,53 13,78 12,39 10,13 7,95 45,81 45,81 11,48 9,61 7,16 6,94 192,35 172,75 82,85'

Augustus
Hoogste 49,65 138,56 13,81 12,38 10,13 7,95 46,14 46,13 11,50 9,61 7,16 6,94 192,43 172,80 82,88
Laagste 49,63 138,46 13,78 12,36 10,13 7,94 45,88 45,88 11,48 9,59 7,15 6,94 192,30 172,65 82,84
Gemiddelde 49,63 138,51 13,79 12,37 10,13 7,94 46,01 46,01 11,50 9,60 7,15 6,94 192,34 172,73 82,85

September
Hoogste 49,68 139,17 13,81 12,39 10,14 7,95 46,16 46,16 11,51 9,63 7,20 6,96 192,45 173,40 82,92
Laagste 49,63 138,51 13,79 12,37 10,13 7,94 46,08 46,08 11,50 9,59 7,15 6,94 192,30 172,70 82,83
Gemiddelde 49,65 138,83 13,79 12,38 10,13 7,95 46,12 46,12 11,50 9,61 7,18 6,95 192,37 173,07 82,88

Oktober
Hoogste 49,69 139,27 13,81 12,43 10,13 7,95 46,26 46,26 11,51 9,61 7,21 6,96 192,38 173,88 82,95
Laagste 49,66 139,19 13,78 12,38 10,13 7,95 46,16 46,15 11,49 9,60 7,20 6,95 192,23 173,40 82,91
Gemiddelde 49,67 139,23 13,80 12,40 10,13 7,95 46,20 46,20 11,50 9,60 7,20 6,95 192,32 173,60 82,92

November
Hoogste 49,65 139,25 13,78 12,42 10,13 7,95 46,22 46,22 11,50 9,60 7,21 6,95 192,20 173,70 82,89
Laagste 49,63 139,11 13,77 12,40 10,12 7,94 46,10 46,10 11,49 9,59 7,20 6,95 192,08 173,50 82,86
Gemiddelde 49,63 139,16 13,78 12,41 10,13 7,94 46,17 46,17 11,49 9,60 7,20 6,95 192,14 173,59 82,87

December
Hoogste 49,67 139,20 13,77 12,42 10,14 7,95 46,19 46,20 11,51 9,60 7,21 6,96 192,25 173,65 82,93
Laagste 49,63 139,05 13,75 12,39 10,13 7,94 46,10 46,09 11,50 9,59 7,20 6,95 H12,05 173,45 82,86
Gemiddelde 49,65 139,12 13,76 12,41 10,13 7,95 46,15 46,15 11,50 9,60 7,21 6,95 192,13 173,54 82,89

Jaar
Hoogste 49,69 139,27 13,82 12,49 10,14 7,95 46,26 46,26 11,51 9,67 7,21 6,96 192,45 173,88 82,952

Laagste 49,63 138,41 13,75 12,36 10,12 7,94 45,75 45,74 11,41 9,59 7,15 6,93 192,00 172,65 82,832

Gemiddelde 49,64 138,78 13,79 12,43 10,13 7,94 46,04 46,04 11,47 9,62 7,18 6,94 192,21 173,07 82,882

l Periode van 12 tot 31 juli1965.
2 Periode van 12 julitot 31 december 1965.



Tabel S.

Goudvoorraad en nettodeviezenpositie van de Nationale Bank van België (*)

(Miljarden franken)

Vorderingen Overige nettovorde- Verand erin-

Goud· Con verti bele
op het ringen en -verplichtingen gen van
Inter- Vorderingen 'I'otaul het totaal

Einde periode voorraad geldsoorten nationale t.O.V. het
Monetaire op het Overige (6) vooraf-

( 1) (2 ) Fonds buitenland
(5 ) gaande

(3 ) in Belgische jaarfranken (4)

1959 ........................ 56,7 4,4 4,4 - 6,7 7'2,'2
1960 ........................ 58,5 1'2,6 4,4 - 5,0 80,5 + 8,3
1961 ........................ 6'2,4 '20,4 8,0 - 1,9 9'2,7 +1'2,'2
196'2 ~ 68,3 1'2,8 6,7 3,'2 91,0 1,7........................ - -
1963 ........................ 68,6 '21,5 7,1 1,5 3,5 10'2,'2 +11,'2

1964 November ......... 71,7 '25,9 8,'2 1,5 0,8 108,1 + 5,9(7)
December ......... 7'2,5 '27,0 10,'2 1,5 3,6 114,8 +1'2,6

1965 November ......... 77,9 '2'2,6 15,6 1,5 '2,5 1'20,1 + 5,3(7)
December ......... 77 ,9 '21,9 15,6 1,5 5,9 1'2'2,8 + 8,0

(*) Cf. Tijdschrift voor Documentetde en Voorlichting van de Nationale Bank, Statistieken, tabel XIII·2a.

(1) De verhouding tussen de goudvoorraad en het bedrag van de direct opvraag-
bare verplichtingen op het einde van het jaar vertoonde volgend verloop : 1959 :
46,2 pct.: 1960 : 45,8 pct.: 1961 : 45,1 pct.: 1962 : 47,7 pct.: 1963 : 44,4 pct.;
1964 : 44,6 pct.: 1965 : 44,9 pct.

e) Amerikaanse en Canadese dollars en valuta's van de meeste Lid-Staten van de
Europese Monetaire Overeenkomst.

(3) Vordering van de Belgische Staat op het Internationale Monetaire Fonds
betreffende de terugbetaling van zijn aandeel als lid, welke vordering de Bank, krach-
tens de wet van 19 juni 1959, in haar boekhouding mocht inschrijven als eigen bezit,
ten belope van de door haar tot ontheffing van de Staat uitgegeven biljetten, verleende
kredieten of gestorte goudbedragen. Het cijfer op 31 december 1964 en de volgende
cijfers omvatten daarenboven het bedrag van de leningen door België aan het Inter-
nationale Monetaire Fonds toegestaan in uitvoering van de Algemene Leningsovereen-
komsten en gefinancierd met behulp van certificaten van de Belgische Schatkist waarop
de Bank heeft ingeschreven in overeenstemming met de Overeenkomst met de Staat
van 1 februari 1963, geamendeerd door die van l december 1964.

(4) In Belgische franken gestelde Amerikaanse schatkistcertificaten op twee jaar,
waarop de Bank in mei 1963 met dollars inschreef en die in mei 1965 voor de duur
vantwee jaar werden vernieuwd.

( 5) Vorderingen op het buitenland in Belgische franken, uitgezonderd die bedoeld
in noot (4), o.m. de portefeuille geviseerde accepten in Belgische franken betreffende
uitvoer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie; vorderingen voortvloeiend
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uit de liquidatie van de Europese Betalingsunie (fr. 5,5 miljard in 1959, fr. 3,5 mil-
jard in 1960, fr. 0,4 miljard in 1961, fr. 0,3 miljard in 1962, fr. 0,1 miljard in 1963,
fr. 0,1 miljard in december 1964); verplichtingen aan het buitenland.

(6) Om redenen uiteengezet in het Verslag over de verrichtingen van het jaar
1962, blz. 115, houdt dit totaal geen rekening met de op termijn te ontvangen of te
leveren valuta's en goud.

e) Verandering van de eerste elf maanden.

Tabel l.I.

Rijkssohuld

(Miljarden franken)

Directe schuld Totale Schuld Totale
schuld, over- schuld,

in Belgische franken Indirecte excl. incl.'u buiten- de schuld gene- de schuldEinde periode schuld Jandee totale schuld over- men
over-

gevestigde op kort- geld- directe (2 ) van
half· lopende totaal soorten schuld genomen Kongo genomen

schuld van vanlange schuld (1) Kongo (3) (4) Kongotermijn

1959 .................. 190,8 23,0 104,9 318,7 34,2 352,9 20,7 373,6 - -
1960 .................. 211,6 18,1 100,9 330,6 44,4 375,0 21,1 396,1 - -
1961 .................. 217,4 17,4 103,6 338,4 47,1 385,5 25,5 411,0 - -
1962 .................. 251,6 20,9 86,1 358,6 37,1 395,7 27,5 423,2 - -
1963 .................. 261,6 13,7 94,9 370,2 46,5 416,7 29,3 446,0 - -
1964 November ... 279,9 6,3 90,6 376,8 48,5 425,3 33,4 458,7 - -

December ...... 276,9 6,3 97,4 380,6 48,2. 428,8 33,3 462,1 - -

1965 November ... 294,5 6,5 105;1 406,1 45,3 451,4 30,4 481,8 4,4 486,2
December ...... 293,6 6,8 104,9 405,3 45,4 450,7 33,9 484,6 4,4 489,0

Bron : Bestuur der Tbeaeurie en Staatsschuld.

e) Excl. de intergouvernementele schulden voortvloeiend uit de oorlog 1914-1918.

(2) Schuld uitgegeven door overheidsinstellingen, maar waarvan de rente en de
terugbetaling ten laste van de Staat vallen.
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ca) De cijfers van deze kolom maken het mogelijk de nettofinancieringsbehoeften
van de Staat (rubriek 5 van tabel 11, blz. 69) op volgende wijze te berekenen

(Miljarden franken)

1U64 1965
1960 1961 1962 1963 1964 (Eerste (Eerste

Il 11
maanden) maanden)

1. Directe en indirecte rijksschuld:
a) bij het begin van de periode 373,6 396,1 411,0 423,2 446,0 1046,0 462,1
b) op het einde van de periode 396,1 411,0 423,2 446,0 462,1 458,7 481,8

----
Stijging ... 22,5 14,9 12,2 22,8 16,1 12,7 19,7

2. Aflossingen van de schuld over-
genomen van Kongo
[Cf. noot (4)J ..................... - 0,5 - 0,5 - 0,6 - 1,2 - 1,2 - 1,2 - 2,1

3. Af te trekken :
a) Veranderingen ingevolge de

boekingswijze :
Schatkistcertificaten in het

bezit van het Internatio-
nale Monetaire Fonds ... ... - 3,6 + 1,2 - 0,3 - 1,7 - 1,2 - 3,5

Scha tkistcertifica ten waarop
de N.B.B. heeft inge-
tekend tot financiering
van de leningen verstrekt
aan het Internationale
Monetaire Fonds in uit-
voering van de Algemene
Leningsovereenkomsten - - - - + 1,5 - + 1,9

Vordering van de N.B.B. op
het Bestuur der Postchecks
voor rekening van de
Minister van Nationale
Opvoeding .................. + 0,6 + 0,1 - 0,3 - 0,4 + 0,1 + 0,2 ...

Diversen ..................... .. . + 0,4 - 1,2 .. . .. . . .. ...
b) Dubbel getelde posten :

Bewegingen van de schat-
kistcertificaten waarop in-
getekend werd met de op-
brengst van· indirecte
leningen .................. - 0,4 + 0,2 - 0,4 - 1,0 ... . .. ...

Af te trekken totaal ... + 0,2 - 2,9 - 0,7 - 1,7 - 0,1 - 1,0 - 1,6
4. Saldo dat overeenstemt met de

nettofinancieringsbehoeften van
de Staat (4 = 1 + 2 - 3) ... 21,8 17,3 12,3 23,3 15,0 12,5 19,2

De veranderingen van de verplichtingen opgetekend onder rubriek 3a) gaven,
tijdens de beschouwde periode, geen aanleiding tot inkomsten of uitgaven van geld-
middelen voor de Schatkist.

De terugbetalingen van schatkistcertificaten in het bezit van het Internationale
Monetaire Fonds vielen, overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke en conven-
tionele bepalingen, ten laste van de Nationale Bank van België, die anderzijds de
opbrengst van de inschrijvingen ontving.

De leningen in 1964 en 1965 aan het Internationale Monetaire Fonds verstrekt in
het kader van de Algemene Leningsovereenkomsten zijn niet begrepen in rubriek 3
« Schatkisttekort » van tabel 11, blz. 69, want zij worden beschouwd als transacties
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die voor de Schatkist geen aanleiding hebben gegeven tot uitgaven van geldmiddelen,
aangezien zij door de Bank gefinancierd werden. Aan de andere kant, moeten de
certificaten waarop de laatstgenoemde heeft ingeschreven om die financiering te
verwezenlijken, beschouwd worden als transacties die voor de Schatkist geen aan-
leiding gaven tot ontvangsten van geldmiddelen.

De veranderingen van de vordering van de Bank op het Bestuur der Postchecks
hebben als juiste. tegenpost de bewegingen van het tegoed van de Minister van
Nationale Opvoeding bij de Bank.

De nettofinancieringsbehoeften van de Staat zijn onderverdeeld, in fine van
tabel 11, blz. 69, naargelang zij gedekt werden door een vermeerdering van het beroep
op de buitenlandse markten of op de Belgische markt. De aanbreng van deze laatste
stemt overeen, na de schrappingen waarvan sprake in de hierboven vermelde tabel,
met de vermeerderingen van de directe en indirecte schuld die noch in het buitenland
werd ondergebracht, noch gefinancierd werd met behulp van buitenlandse fondsen. In
tabel 12, blz. 71, is deze aanbreng zelf onderverdeeld volgens de voornaamste Bel-
gische sectoren die hem leverden.

(4) Het betreft de schuld waarvan de Belgische Staat op grond van de overeen-
komst van 6 februari 1965 tussen België en de Democratische Republiek Kongo,
goedgekeurd bij de wet van 23 april 1965, de last draagt. De leningen waaruit deze
schuld is samengesteld, werden bij hun uitgifte gewaarborgd door de Staat die, na
30 juni 1960, datum van de onafhankelijkheid van Kongo, de dienst ervan waarnam.
De aflossingen die sedert die datum plaatshadden kunnen beschouwd worden als ver-
minderingen van een schuld van de Staat en worden daarom opgetekend onder rubriek 2
van de tabel van noot (3).

Tabel 5.
opgenomen bedrag van de kredieten die aanvankelijk door de

geldscheppende instellingen aan de bedrijven en particulieren verleend werden (1 )
(Veranderingen in miljarden franken)

Accepten Huudels- Y oorschobten
Obligaties

(2) papier (3 )
en kasbons 'I'otaal

(4)

1960 ........................... + 0,3 + 3,3 + 2,4 - 0,5 + 5,5
1961 ........................... + 0,8 + 5,2 + 3,9 + 0,7 +10,6
1962 ........................... + 3,1 + 2,8 + 5,6 + 0,6 +12,1
1963 ........................... + 0,2 +10,1 + 7,0 + 0,3 +17,6
1964 ........................... + 1,0 + 5,4 + 5,4 + 1,4 +13,2

1964 Eerste 9 maanden + 0,2 + 4,4 + 4,4 + 1,3 +10,3
1965 Eerste 9 maanden + 1,4 + 1,9 + 4,9 v ... v + 8,2

(1) Bedrijven en particulieren (exci. de financiële instellingen), incl. de overheids-
bedrijven.

(2) B ankaccepten die vorderingen op België vertegenwoordigen; het betreft
hoofdzakelijk accepten voor het financieren van invoer.
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(3) Prolongaties en voorschotten op effecten en diverse debiteuren.
(4) Inschrijvingen en inningen door de geldscheppende instellingen van obligaties

en kasbons uitgegeven door de overheidsbedrijven en niet begrepen in de indirecte
rijksschuld.

( v) Voorlopige cijfers.

Tabel.6.
Rentepercentages van beleggingen die openstaan voor het publiek

Rendement
bij de uitgifte

'Termijn- Inlagen op van de kasbons
deposito's gewone en obligaties van de Gemiddeld rendement

Einde periode bij de ' speerboekjes openbare van de staatsleningen
banken bij de kred ietinstellingen (5 tot 20 jaur) (2)

(3 maanden) A.S.L.K. (1)

I
(1 jaar) (5 jaar)

1959 .................................... 2,20 3,00 3,75 4,75 5,21
1960 .................................... 3,45 3,30 4,25 5,25 6,07

. Brutorenieperceniaqes :

1961 .................................... 3,15 3,30 4,25 5,62 5,74
1962 .................................... 2,50 3,30 3,80 4,60 4,96

(3) (4)

1963 .................................... 3;00 3,30 4,50 5,80 5,32 5,98
1964 Juni .............................. 3,30 3,40 4,75 6,12 5,62 6,42

December ........................ 3,50 3,40 4,75 6,12 5,62 6,43
1965 Januari ........................... 3,50 3,50 4,75 6,12 5,60 6,46

Februari ........................ 3,50 3,50 4,75 6,12 5,53 6,40
Maart ........................... 3,50 3,50 4,75 6,12 5,51 6,39
April .............................. 3,50 3,50 4,75 6,12 5,59 6,44
Mei .............................. 3,50 ::l,50 4,75 6,12 5,59 6,45
Juni .............................. 3,50 3,50 4,75 6,12 5,61 6,49
Juli .............................. 3,50 3,50 4,75 6,12 5,54 6,34
Augustus ........................ 3,50 3,50 4,75 6,12 5,57 6,39
September ..................... 3,50 3,50 4,75 6,12 5,64 6,45
Oktober ........................ 3,50 3,50 4,75 6,12 5,66 6,50
November ........................ 3,50 3,50 4,75 6,12 5,66 6,50
December ........................ 3,50 3,50 4,75 6,12 5,66 6,45

:

Rentepercentages aftrek
(5 )

na van :

de roerende voorheffing
1964 Januari ........................... 2,55 3,40 3,825 4,93 5,54 5,42

December ........................ 2,975 3,40 4,04 5,20 5,62 5,47
1965 December ........................ 2,975 3,50 4,04 5,20 5,66 5,48

de roerende voorheffing
en de aanvullende voorheffing

1964 Januari ........................... 2,55 3,40 3,25 4,19 4,71 4,61
December ........................ 2,975 3,40 3,43 4,42 4,78 4,65

1965 December ........................ 2,975 3,50 3,43 4,42 4,81 4,66

e) Percentages vóór 1 januari 1965 toegekend op de bedragen tot fr. 250.000, na
die datum op de bedragen tot fr. 350.000. Zij omvatten de getrouwheidspremie, van
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1960 tot 1964 verleend op de bedragen die gedurende het gehele kalenderjaar inge-
schreven bleven en, in 1965, op de bedragen ingeschreven van 16 januari tot
31 december.

e) Percentages van het begin van het volgende jaar of van de volgende maand.
Cf. Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting van de Nationale Bank, Statistieken,
tabel XIX-5.

(3) Rentevoet van de leningen uitgegeven vóór 1 december 1962 en, uit dien
hoofde, vrijgesteld van de roerende voorheffing.

(4) Rentevoet van de leningen uitgegeven na 1 december 1962 en, uit dien hoofde,
onderworpen aan de roerende, voorheffing.

(5) Percentages toepasselijk op de bedragen waarvan de jaarlijkse interesten
fr. 1.500 niet overschrijden.

Tabel 7.

Spaarinlagen op boekjes (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

Depositoboudere

I
Algemene

I
Particuliere Openbare Totaal

Banken (2 ) krediet-Spaarkas (3) spaarkassen instellingen

1960 ........................... + 0,2 + 4,5 + 2,6 + 0,3 + 7,6
1961 ........................... + 0,7 + 5,7 + 3,5 + 0,6 + 10,5
1962 ........................... + 3,6 + 8,0 + 5,4 + 1,1 + 18,1
1963 ........................... + 9,3 + 5,4 + 6,5 + 1,5 + 22,7
1964 ........................... + 6,4 + 4,4 + 5,2 + 0,6 + 16,6

1964 Eerste 9 maanden ... + 5,0 + 0,4 + 2,9 + 0,3 + 8,6
1965 Eerste 9 maanden ... + 5,0 + 4,6 + 4,8 + 0,8 + 15,2

(1) De jaarlijkse veranderingen zijn niet alleen het gevolg van de stortingen en
de opvragingen, doch ook van de toekenning van de gekapitaliseerde interesten.

e) Depositoboekjes in Belgische franken en alle andere deposito's in Belgische
franken op boekjes toebehorend aan in België verblijvende personen.

(3) Inlagen op spaarboekjes van de particulieren (gewone spaarboekjes, boekjes
voor inlagen op termijn en huishoudboekjes) en op dotatieboekjes.
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Tabel 8. Obligaties en kasbons in Belgische franken
in het bezit van de particulieren en de bedrijven ( 1)

(Veranderingen in miljarden [rtmlcen]

Emittenten

Particuliere

Andere spaarkassen, AndereOpenbare overheid en hypotheek- porticuliere Totaal
Staat (2) krediet- overheide- Banken en maatschap-instellingen kupi talisabie-instellingen maatschap- pijen

pijen

1960 ........................ + 8,7 +10,8 ... + 0,7 + 1,0 + 0,1 +'21,3
1961 ........................ + 4,7 +11,'2 + 0,3 + 1,0 + 1,0 + 0,3 +18,5
196'2 ........................ + '2,'2 +11,4 + 4,'2 + '2,5 + 1,6 + 1,9 +'23,8
1963 ........................ + 3,6 + 4,1 + 1,7 + 0,3 + 0,5 + 3,1 +13,3
1964 ........................ +1'2,7 + 9,4 + 0,8 ... + 0,8 + 1,7 +'25,4

1964 Eerste 9 maanden +10,1 + 5,7 - 0,'2 - 0,1 + 0,5 + 1,3 +17,3
1965 Eerste 9 maanden + 4,5 + 7,1 + 6,5 - 0,1 + 0,4 + '2,5 +'20,9

(v)

(1) Obligaties en kasbons, na aftrek van de bedragen in het bezit van de overheid
(incl. de bestuursinstellingen en de instellingen voor sociale verzekering) en van de
financiële instellingen; de cijfers omvatten evenwel het bezit van sommige financiële
instellingen die in 1965 onmogelijk konden uit-geschakeld worden : dat van de maat-
schappijen voor verzekering op het leven en tegen arbeidsongevallen en dat van de
pensioenfondsen.

(2) Directe en indirecte schuld, incl. de schatkistcertificaten op korte termijn
in het bezit van de overheidsbedrijven en de pensioenfondsen.

(v) Voorlopige cijfers.

Tabel 9. Giraal geld
Totaalcijfers' der gedane betalingen en omloopsnelheid (*)

Totaalcijfers van de gedane betalingen Omloopsnelheid(Miljarden fran/wn)

Mnundgemiddelden door middel van door middel van van de van deper typemaand van 25 dagen de direct de tegoeden direct teg~eden
opvraagbare in Totaal opvraagbare III

bankdeposito's postrekening bankdeposito's postrekening

1960 ........................... 99,4 87,'2 186,6 '2,06 3,04
1961 ........................... 106,9 93,0 199,9 '2,18 '2,96
196'2 ........................... 119,0 99,3 '218,3 '2,'23 2,89
1963 ........................... 13'2,5 107,1 '239,6 '2,'23 '2,85
1964 ........................... 154,7 1'21,0 '275,7 '2,46 3,08

1964 Eerste Il maanden ... 15'2,5 120,0 '27'2,5 '2,44 3,05
1965 Eerste Il maanden ... 165,7 134,6 300,3 '2,46 3,'28

(*) Cf. Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting van de Nationale Bank, Statistieken, tabel XIII-9.
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Ta.bel 10.

Einde periode

.1959
1960
1961
1962
1963

1964 September
December .

1965 September
December .

Chartaal geld (*)

(Miljarden franken)

Biljetten Biljetten Jaarlijkseuitgegeven
en munten Chartaal geld veranderingendoor de

Nationale Bank uitgegeven door (2 1 van bet

van België de Schatkist (1 1 chartaal geld

118,3 4,9 121,3
124,1 5,2 126,8 + 5,5
129,1 5,5 132,2 + 5,4
138,5 5,8 141,7 + 9,5
150,5 6,1 153,7 +12,0

155,0 6,3 158,4 + 4,7 (3)

160,3 6,4 163,8 +10,1
166,0 6,4 169,1 + 5,3 (3)

170,3 6,5 n.b. n.b,

(*l Cf. Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting van de Nationale Bank, Statistieken, tabel XIII·4.

(1) Na aftrek van het schatkistgeld in het bezit van de Nationale Bank van
België. Die aftrekking werd niet gemaakt in kolom (1) « Biljetten en munten van
de Schatkist » van de tabel in bovengenoemd Tijdschrift.

e) Biljetten en munten, na aftrek van het chartaal geld in het bezit van de
geldscheppende instellingen. Aangezien men niet weet in welke mate dit chartaal geld
bij de geldscheppende instellingen, met uitzondering van' de Nationale Bank van
België, uit biljetten bestaat uitgegeven door de Bank enerzijds, uit biljetten en munten
uitgegeven door de Schatkist anderzijds, heeft men niet dezelfde aftrekking kunnen
maken in de eerste kolom en heeft men ze slechts ten dele kunnen maken in de tweede.

n.b. Niet beschikbaar.

(3) Verandering van de eerste negen maanden.
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TIl.bel U.

Giraal geld (*)

(Miljarden [rtmken )

In het In het bezit van de bedrijven en parbleulieren
bezit Jueelijkse

van de bij de verende-
Einde perio?-8 Schatkist, bij de bij het banken Eindtotaal ringen

de Nationale Bestuur en over- r!'otaal van het
provincies Bank van dcr heids- eindtotaal

en de België Postchecks instel- ( 1)
gemeenten lingen

1959 ........................ 7,6 0,5 25,8 61,1 87,4 95,0
1960 ........................ 7,3 0,7 26,9 58,7 86,3 93,6 - 1,1
1961 ........................ 10,0 0,6 27,9 66,7 95,2 105,2 +11,3
1962 ........................ 10,6 0,5 30,4 71,3 102,2 112,8 + 7,6
1963 ........................ 12,1 0,5 32,9 79,8(2) 113,2(2) 125,3(2) +13,4

1964 September ......... 11,7 0,4 34,2 80,5 115,1 126,8 + 1,5(3)
November ......... 9,6 0,3 33,1 83,0 116,4 126,0 + 0,7(')
December ......... 10,8 0,6 35,9 87,6 124,1 134,9 + 9,6

1965 September ......... la,S 0,4 35,7 91,9 12S,0 13S,S + 3,9(3)
November ......... 9,6 0,4 37,5 93,7 131,6 141,2 + 6,3(4)

(*) Cf. Tijdschrift voor Documentntie en Voorlichting van de Nationale Bonk, Statistieken, tabel XIII·4.

( 1) Na uitschakeling van de veranderingen ten gevolge van de herzieningen van
de statistiek, die beschreven zijn in noot (4.) van de tabel van het Tij dschrift waarvan
hierboven en in onderstaande noot (2) sprake is.

(2) Aangezien alle banken, met ingang van juni 1963, d·e deposito's van Luxem-
burgse ingezetenen volgens een eenvormige methode boeken, werd het mogelijk deze
deposito's volledig en niet, zoals vroeger, slechts ten dele uit de cijfers van het bij de
banken aangehouden giraal geld te verwijderen.

(3) Verandering van de eerste negen maanden.

(4. ) Verandering van de eerste elf maanden.
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Tabel 12. Daggeld (*)
(Miljarden franken)

Kup itanl geleend door Kapitaalopgenomen door 'I'oteal
van het Terug-de de geleendeDaggemiddelden de het overige de het het overige of genomen

banken Renten- instel- bunken Renten- H.W.I. instel- kapitaal
fonds fonds opgenomen

lingen lingen kapitaal

1960 ............... 2,4 1,1 1,7 1,0 .. . 3,1 1,0 5,2 ...

1961 ............... 2,5 1,8 1,7 1,8 . .. 3,2 1,0 6,0 ...
1962 ............... 1,5 1,0 1,7 1,5 ... 1,4 1,3 4,2 0,3
1963 ............... 1,6 0,2 1,8 1,6 0,1 1,1 0,8 3,6 ...
1964 .... ... ...... .. 1,9 .. . 2,7 1,3 0,5 1,7 1,1 4,6 ...
1965 ............... 1,8 0,7 2,5 1,4 ... 3,6 5,0 0,1

(*) Cf. 'I'ijdschrift voor Documentatle en Voorlicht.ing van de Nationale Bank, Statist.ieken , tabel XVIII-I.

Tabel 13.

Tarieven der disconto- en voorschotverrichtingen van de Nationale Bank van België
(Pct.)

Tarieven van luncht per 31' december

1\159
I

1960
I

1961
I

1962
I

1UG3
I

1964 I 1965

Disconto

Geaccepteerde, in een bank gedomi-
cilieerde wissels, warrants ...... 4,00 5,00 4,50 3,50 4,25 4,75 4,75

Accepten vooraf door de Nationale
Bank van België I(eviseerd :

Invoer ........................... ~4,00 5,00 4,50 3,50 4,25 4,75 4,75
Uitvoer ........................... 4,00 3,50 2,75 3,75 4,25 4,25

Geaccepteerde, niet in een bank
gedomicilieerde wissels ............ 4,50 5,50 5,00 4,00 5,00 5,25 5,25

Niet-geaccepteerde, in een bank
gedomicilieerde wissels ............ 4,75 5,75 5,25 4,50 5,75 5,75 5,75

::-;'iet-geaccepteerde en niet in een
bank gedomicilieerde wissels, pro-
messen .............................. 5,25 6,25 5,75 5,00 6,25 6,25 6,25

Voorschotten in rekening-courant
en beleningen Maximum-

quotiteit
Schatkistcertificaten uitge-

geven tegen de rentevoet
van 1 15/16 pct. ......... 95 % \

2,25 - - - -
Schatkistcertificaten en ren-

tenfondscertificaten uitge- Tarief van
geven op maximum 130 het certificaat
dagen ..................... 95 % + 5/16 4,50 3,50 4,50 5,25 5,25

Schatkistcertificaten uitge- minimum
geven op meer dan 130 1

2,25
dagen en op maximum
366 dagen .................. 95 % 5,25 4,00 5,25 5,75 5,75

Andere overheidsfondsen (1) 80 % 5,00
I

6,25 5,75 5,00 6,25 6,50 6,50

( 1) Alleen de overheidseffecten en het overheidspapier « aan toonder » in
Belgische franken worden in onderpand aanvaard.

174



Tabel U.
Rentepercentages van de geldmarkt (*)

Niet-geviseerde
Schabkist- H.W.I. :

accepten
Schatkistcertificaten verhandeldcerti- Renten- geviseerde op de markt

ficaten fonds- uitgegeven beuk- van het particuliere
op zeer certi- bij toewijzing accepten disconto (2)Daggeld (4) betref-

korte ficeten fende
(1) termijn (4 invoer handels- benk-

(3 munnden )
(maximum accepten accepten

120
maanden) (3 ) dagen) (op (op

(9 (12 (2) ongeveer ongeveer(2) maanden) maanden)
30 dagen) 90 dagen)

1959 van 1- 1 tot 16-ll 1,01 3,25 3,25 3,89 4,35 3,50 3,87 4,12van 17-ll tot 31-12 2,11
1960 ........................... 2,82 4,50 4,75 4,92 4,96 4,50 4,75 5,00
1961 ........................... 2,56 4,00 4,25 4,36 4,90 3,75 3,62 4,00
1962 ........................... 2,14 3,00 3,30 3,42 3,45 2,75 3,37 3,75
1963 ........................... 2,31 4,10 4,35 4,60 4,75 4,125 4,25 5,00
1964 Juni ..................... 3,33(5) 4,30 4,80 5,00 5,10 4,125 4,06 5,37

December ............... 3,37(6) 4,75 5,25 5,55 5,65 4,50 4,50 5,50
1965 Januari ..................2,55 4,70 5,20 5,55 5,65 4,375 4,12 4,62

Februari ............... 2,26 4,65 5,10 5,50 5,55 4,25 4,00 4,37
Maart .................. 2,57 4,50 4,95 5,40 5,50 4,25 3,87 4,37
April ..................... 3,05 4,50 4,95 5,35 5,45 4,25 3,75 4,37
Mei ..................... 3,47 4,50 4,95 5,35 5,45 4,25 3,75 4,75
Juni ..................... 3,57 4,60 5,00 5,35 5,45 4,50 4,12 5,12
Juli ..................... 3,98 4,80 5,15 5,45 5,50 4,50 4,37 5,00
Augustus ............... 3,02 4,60 5,00 5,45 5,50 4,375 4,12 5,00
September ............ 2,77 4,60 4,95 5,35 5,45 4,125 4,00 4,50
Oktober ............... 3,54 4,60 4,95 5,30 5,40 4,125 4,12 4,75
November ...............3,28 4,60 5,00 5,30 5,40 4,375 4,12 4,87
December ............... 3,64 4,75 5,15 5,45 5,50 4,50 4,50 5,25

~.

(*) Cf. ~rijdschrift voor Documèntatie en Voorlichting van de Nationale Bank, Statistieken, tabellen XIX-2 en 3.

(1) Daggemiddelden.

( 2) Einde periode.

(") Einde periode tot lil 1961, vervolgens laatste wekelijkse toewijzing van de
periode.

(4) 'I'ot in 1962, toewijzing van de maand die volgt op de periode, vervolgens
laatste toewijzing van de periode of toewijzing van de maand. Deze wijziging houdt
verband met het feit dat, met ingang van oktober 1963, de datum van de maande-
lijkse toewijzing van de eerste naar de tweede dinsdag van de maand verschoven is.
Voor de certificaten op 9 maanden, is het rentepercentage vermeld voor 1959 dat van
de toewijzing van december. Voor de certificaten op 12 maanden is het rentepercentage
voor 1961 en voor juni 1964 respectievelijk dat van de toewijzing van december 1961
en van mei 1964.

(5) Eerste halfjaar.

(6) Tweede halfjaar.
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