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In 1966 maakte de gezamenlijke economische bedrijvigheid in
België nog een zekere vooruitgang, die evenwel in de loop van het jaar
niet gelijkmatig was.

Inde eerste maanden bleef het groeitempo van de vraag naar goederen
en diensten, dat in de tweede helft van het voorgaande jaar begon te
stijgen, verder toenemen. Het aantal bedrijven dat hun activiteit door
onvoldoende bestellingen beperkt zag, verminderde; in handel en niicer-,
heid viel een voorraadvorming waar te nemen, o.m. in verband met de
voorziene verhoging van sommige binnenlandse priizen en de aan de gang
ziinde stijging van de noteringen op bepaalde grondstoffenmarkten; de
betalingen in giraal geld overtroffen in het eerste kwartaal met 12 pct.
het overeenstemmende bedrag van 1965. Het verloop van de noteringen
op bepaalde grondstoffenmarkten, de verhoging van de indirecte
belastingen vanaf I- januari en de verzwaring van de loonkosten deden
de grootharulelspriizen van de industriële produkten omhoog gaan; de
stiiging van de kleinhandelsprijzen duurde voort. De uitbreiding van de
produktie, de voorraadvorming, de aankopen van buitenlandse voedings-
middelen na de slechte oogst van 1965 en de stijging van de prijzen van
ingevoerde produkten waren de voornaamste oorzaken die de waarde van
de invoer deden toenemen; als gevolg hiervan vertoonde de balans van het
lopende verkeer met het buitenland voor het eerste kwartaal van 1966 een
klein tekort, terwijl het saldo voor 1965 een overschot aanwees.

In de loop van 1966 ging de opleving van de vraag echter geleidelifk
verzwakken; na de onderbreking tijdens de vakantiemaanden, kon de ver-
traging van het groeitempo in talrijke takken van de fabrieksnijverheid
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worden vastgesteld. Alle sectoren van de economie werden niet in dezelfde
mate aangetast: o.m. de bouwnijverheid kende verder een bevredigende
ontwikkeling.

Die kentering in de gezamenlijke vooruitzichten is voor een groot deel
het gevolg van het afnemen der spanningen in verschillende vreemde lan-
den, waar het anti-inflatoire beleid vruchten afwerpt. Bovendien hebben
verscheidene Belgische industrieën, buiten de steenkoolmijnen, af te
rekenen met structurele moeilijkheden, terwijl zij daarnaast het hoofd
moeten bieden aan een versnelling van de technologische vooruitgang, een
versterking van de internationale mededinging en tevens ook aan een ver-
zwaring van de binnenlandse kosten. Een ongunstige invloed ging ook uit
van de verslechtering van de activiteitsvoorwaarden in bedrijfstakken, als
de ijzer- en staalnijverheid, die, zoals in vele andere landen, aan hun
produktievermogen een snelle uitbreiding gaven, waarmee de afzetmoge-
lijkheden geen gelijke tred hielden.

De verzwakking van de expansie had een weerslag op de arbeidsmarkt,
maar de werkloosheid bleef binnen redelijke grenzen.

De evolutie van de vraag, de daling van de wereldnoteringen van
sommige grondstoffen en de blokkering van de prijzen afgekondigd door
de Regering brachten de opwaartse beweging van de groothandelsprijzen
van de industriële produkten tot staan.

Ondanks de coniuncturele ontspanning in de laatste maanden van
1966 bleef het groeipercentage van de invoer groter dan dat van de uitvoer.
Het tekort op de lopende rekening heeft zich derhalve gehandhaafd: voor
de eerste elf maanden samen bedroeg het 4,2 miljard, tegen een overschot
van 8,1 miljard voor dezelfde periode van 1965.

Het positieve saldo van het kapitaaloerkeer van de bedrijven en parti-
culieren liep terug van 5,5 miljard in de eerste elf maanden van 1965 tot
2,4 miljard voor de overeenstemmende periode van 1966; nadat ze in de
voorgaande twee jaar vrij beperkt bleven, namen inzonderheid de netto-
aankopen van buitenlandse effecten opnieuw in omvang toe, o.m. ten
gevolge van de aantrekkelijke rendementen aangeboden op· de buiten-
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landse markten. Onder invloed van de financiële transactles met het
buitenland lagen de noteringen op de vrije valutamarkt op een hoger peil
dan in 1965.

In totaal vertoonden het lopend verkeer en het vermelde kapitaalver-
keer dan ook een negatief saldo, dat echter niet tot uiting kwam in de
reserves van de Bank omdat het opgeheven werd door de deviezenleningen
van de Staat.

De dekking van het thesaurietekort van de Staat bleef moeilijk. Zijn
nettofinancieringsbehoeften daalden nochtans van 22,1 miljard in 1965
tot 17,1 miljard in 1966.

De betalingen ten laste van de buitengewone begroting en van het
Wegenfonds worden geraamd op 33,6 miljard, d.i. 2,3 miljard meer dan
het voorafgaande jaar; de vermindering van het tekort ligt derhalve bij de
uitvoering van de gewone begroting, waarvan meer bepaald de ontvangsten,
gunstig werden beïnvloed door de verhoging van verscheidene indirecte
belastingen met ingang van 1 januari 1966.

Alhoewel de aangroei van de openbare schuld aldus geringer was dan
in 1965, overtrof hij nog merkelijk de mogelijkheden van de Schat-
kist om openbare emissies van obligaties te plaatsen; die binnenlandse
leningen hebben in 1966 aan de Staat netto 8 miljard minder middelen
verschaft dan in 1965. De Schatkist bleef dan ook een beroep doen op de
geldmarkt; haar plaatsingen van kortlopende certificaten op die markt en
de aangroei van -de tegoeden in postrekening verschaften haar in totaal
2 miljard liquiditeiten, tegen 9,6 miljard in 1965, uitzonderlijk hoog bedrag
in een periode van hoogconjunctuur. Om het saldo van zijn behoeften te
dekken, moest de Staat een groter beroep doen op de buitenlandse markten,
en wel ten belope van 4,9 miljard, terwijl hij daarentegen in 1965 netto
4,8 miljard terugbetaalde; om de invloed van die financieringsmethode op
de liquiditeitscreatie van de Bank te verzachten, werd een gedeelte van de
aldus opgenomen deviezen op de vrije valutamarkt verkocht.

De bedrijven en porticulieren deden een aanzienlijk beroep op krediet.
Vele bedrijven trachtten door leningen te voorzien in het tekort aan eigen
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middelen, te wijten aan de evolutie der industriële winsten; de buiten-
landse firma's vermeerderden hun nieuwe investeringen in België en bijge-
volg hun beroep op de financiële instellingen.

De kredieten van de geldscheppende instellingen aan de bedrijven en
particulieren namen toe van 8,2 miljard in de eerste drie kwartalen van
1965 tot 11,3 miljard tijdens dezelfde kwartalen van 1966. Die snellere
aangroei kon, wat zijn weerslag op de geldschepping betreft, niet opwegen
tegen de verslechtering van de balans der transacties met het buitenland.

Rekening houdend met de invloed van de overige factoren, vermeer-
derde de geldhoeveelheid met 3,9 miljard over de eerste negen maanden
van 1966, tegen 9 miljard over dezelfde periode van 1965.

De financiële activa in het bezit van de particulieren en de verschil-
lende niet-financiële bedrijven, waarover thans reeds cijfergegevens
beschikbaar zijn, namen tijdens dezelfde periode toe met 46,5 miljard,
tegen 48,2 miljard in 1965. Die vertraging is toe te schrijven aan de minder
snelle aangroei van de monetaire kasmiddelen; de quasi monetaire activa
stegen in beide periodes nagenoeg in dezelfde mate, terwijl de netto-
aankopen van alle categorieën obligaties en kasbons uitbreiding namen.

De beleggingen op de binnenlandse financiële markten waren vrij
beperkt in omvang in het eerste halfjaar onder invloed van de voorkeur
van een deel van het publiek voor beleggingen in reële activa, de voor-
raadvorming in sommige bedrijven en de reeds vermelde beleggingen in
het buitenland.

Tegenover de nog grote behoeften van de Schatkist en de gestegen
vraag van de bedrijven en particulieren, waren de aangebrachte middelen
derhalve ontoereikend. De binnenlandse finanèiële markten gingen dan ook
spanningen vertonen.

** *

De Bank bevestigde, door een verhoging van haar rentetarieven, de
rentestijging die uit de spanningen op de financiële markten ·voortvloeide.
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Tegen die ontwikkeling ingaan door een ruimere liquiditeitscreatie in de
hand te werken, op gevaar af een heropleving van de inflatoire spanningen
te veroorzaken en het tekort op de balans van het lopend betalingsverkeer
te vergroten, zou nutteloos geweest zijn, want de handhaving van een
zeer groot verschil tussen de binnenlandse en de buitenlandse rentetarieven
zou in ieder geval de uitvoer van Belgisch kapitaal hebben aangewakkerd;
op dat ogenblik werden inderdaad de Europese markten sterk aangespro-
ken, mede doordat de Verenigde Staten hun nettokapitaalaanbod op die
markten trachtten te oerminderen en hun eigen marktsituatie een grote
aantrekkingskracht op de buitenlandse kapitalen uitoefende.

Op 2 iuni verhoogde de Bank dan ook al de disconto- en voorschotten-
tarieven met 0,50 pct.; de discontovoet voor de geaccepteerde, in een bank
gedomicilieerde wissels werd aldus van 4,75 op 5,25 pct. gebracht.

Op 27 oktober werd het tarief van de voorschotten op ooerheids-
papier, uitgegeven op maximum 130 dagen, verhoogd van 5,75 tot 6 pct.,
omdat de rente van de bii toeioiiziiu; uitgegeven certificaten met vier maan-
den looptiid het peil van 5,75 pct. had overschreden.

Weliswaar was de stijging der rentetarieven niet van dien aard dat
zij de vraag naar fondsen merkbaar kon afremmen, vooral niet de vraag
van de Schatkist, die onaihankelii]: van het rentepeil beweegt. Langs de
aanbodziide, echter, heeft de verbetering van het rendement der beleg-
gingen verruimend gewerkt in de tweede helft van het [aar.

Meer in het bijzonder hebben hiertoe o.m. bijgedragen de stijging van
het rentepeil van de obligaties en kasbons uitgegeven door de openbare
kredietinstellingen, van de staatsleningen en van de termijndeposito's.

De invloed van die beweging van de rentepercentages op het aanbod
van fondsen werd ongetwijfeld versterkt door wijzigingen die gebracht
werden aan de belasting op de inkomsten uit effecten en deposito's : het
gunstregiem waarvan de gewone spaardeposito's reeds genoten, werd nog
verruimd.

Het betere rendement gaf aanleiding tot belegging van fondsen die
anders zouden opgepot zijn of de weg naar het buitenland zouden hebben
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gevonden. De aangroei van de hoeveelheid biljetten in omloop bedroeg
nog 8,8 miljard op het einde van juni 1966, in vergelijking met hetzelfde
tijdstip van 1965, maar hij liep terug tot 4,6 miljard op 30 november; het
maandgemiddelde van de aankopen van buitenlandse effecten daalde van
0,6 miljard in het eerste halfjaar tot nog slechts 0,4 mfiard in de loop van
de daaropvolgende vijf maanden.

Daarentegen bereikten de inschrijvingen op de doorlopende uitgiften
van de openbare kredietinstellingen merkelijk hogere bedragen; de open-
bare emissies van leningen, inzonderheid van de Staat, kwamen sedert
september meer in de gunst van de beleggers en de termijndeposito's
groeiden sneller aan.

Nadat het rendement van de staatsfondsen gedurende het grootste
deel van het jaar omhoog ging, vertoonde het in het laatste kwartaal een
minder duidelijk verloop.

Daarentegen sloeg de ontspanning, die zich tegen het einde van
1966 aftekende op de internationale markten van het kortlopend geld,
niet over op de Belgische markt : in weerwil van het conjunctuurverloop
bleven de - zeer gevoelige - rentepercentages stijgen tot de eindejaars-
vervaldag.

** *

De wijzigingen die de Bank op 2 juni aan haar disconto- en voor-
schottentarieven aanbracht, hebben de kredieten aan de bedrijven en parti-
culieren duurder gemaakt. Zij lagen derhalve in de lijn van de maatregelen
welke genomen werden om het aanbod van die kredieten te matigen.

Die maatregelen bleken noodzakelijk op grond van de ontwikkelingen
die zich in de eerste maanden van het jaar voordeden.

Weliswaar was de toen heersende prijsstijging te wijten aan de ver-
hoging van de kostprijzen en viel zij derhalve buiten de rechtstreekse
invloedssfeer van het monetaire beleid; het gevaar bestond evenwel dat
de invloed van die factor zou vergemakkelijkt, ja zelfs versterkt worden
door een buitensporige ontwikkeling van de vraag, indien deze laatste zou
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worden gevoed door een te ruime kredietverlening aan de bedrijven en
particulieren.

Nu waren de kredietopeningen bij de banken, de openbare instellingen
en de particuliere spaarkassen sedert het tweede kwartaal van 1965 sterk
toegenomen, zodat de ter beschikking staande kredieten op het einde van
het jaar aanzienlijk waren opgelopen. De beweging zette zich voort in het
eerste kwartaal van 1966; de kredietopeningen bij de banken stegen met
9,3 miljard, tegen 6,2 miljard tijdens de overeenstemmende periode van
1965, terwijl de nieuwe kredieten verleend door de openbare instellingen
,5,6 miljard bereikten, tegen 5,2 miljard, en de leningen toegestaan door de
particuliere spaarkassen, 2,7 miljard, tegen 2,3 miljard.

Gelet op het reeds geschetste conjunctuurverloop en de ontwikkeling
van de kredietvraag, besloot de Bank een nauwkeurige begrenzing van de
kredietexpansie aan de banken aan te bevelen. Een gelijkaardige kwanti-
tatieve norm was gesteld geweest van januari 1964 tot juli 1965.
Zij werd toen opgeschort, maar de Bank verzocht de banken verder een
zekere matiging te betrachten. Dit verzoek werd in december herhaald.

Op 27 april nodigde de Bank de banken uit de stijging van de opge-
nomen kredieten, in verhouding tot het op 31 december 1965 uitstaande
bedrag, te beperken tot 6 pct. voor het eerste halfjaar en tot 12 pct. voor
het gehele jaar.

Die grens werd vastgesteld in het licht, eensdeels, van de geraamde
opnemingen op de investeringskredieten en, anderdeels, van het verwachte
verloop van de bedrijvigheid, evenals van de voor 1966 reeds vaststaande
prijsstijgingen. Zij legde dus geen eigenlijke beperking op, maar bepaalde
in welke mate de opneming van kredieten uitbreiding mocht nemen om de
financiering van de transactles die tot de voorziene economische ontwikke-
ling zouden bijdragen, zonder inflatiegevaar mogelijk te maken.

De norm was van toepassing op het totaal der kredieten van iedere
bank; de banken mochten zelf individueel de maatstaven vaststellen vol-
gens welke zij de beperking van de aangroei der opgenomen bedragen
zouden ten uitvoer brengen. De Bank drong er evenwel op aan dat de
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inspanning tot matiging bij voorrang zou betrekking hebben op de
kredieten voor financiering van onroerende transacties en meer in het
bijzonder van het bouwbedrijf, op de kredieten voor rechtstreekse of
indirecte financiering van de verkoop op afbetaling en de persoonlijke
leningen, alsmede op de kredieten bestemd voor speculatieve voo/'-
raadvorming. In verband met de aan de gang zijnde veranderingen
van de industriële structuur, vestigde zij eveneens de aandacht van
de banken op het risico verbonden aan de opneming van kredie-
ten door bedrijven die blijkbaar voorgoed onrendabel geworden zijn
bij gebrek aan een diepgaande reorganisatie van de bedrijfsvoorwaarden.
Zij drukte, tenslotte, de wens uit dat de kredieten voor de finan-
ciering van de produktieve investeringen, en meer in het bijzonder
van de rationalisatieprojecten, slechts in laatste instantie zouden beperkt
worden.

De Bank heeft anderzijds de banken aangeraden hun liquiditeit in
stand te houden, ongeacht de toestand van de coniunctuur, en te dien
einde goed te letten op de evolutie van de kredieten waarvoor slechts
beperkte mobiliseringsmogelijkheden bestaan en de kredieten op halflange
en lange termijn slechts met werkmiddelen met aangepaste looptijd
te financieren.

Terwijl de Bank kwantitatieve normen geldend voor de bankkredieten
vaststelde, legde de Minister van Financiën de verschillende instellingen
van de openbare kredietsector maximumgrenzen op.

De particuliere spaarkassen en de levensverzekeringsmaatschappijen
bleven verder bij het matigingsbeleid inzake kredietverschaffing betrokken.

De thans beschikbare gegevens wijzen erop dat de kredietbegrenzing,
over het geheel beschouwd, doeltreffend is geweest. Bij de banken bereikte
de expansie van de kredieten waarop de aanbevelingen van de Bank van
toepassing zijn, in het eerste halfjaar, 4,4 pct., d.i. minder dan de voor deze
periode vastgestelde norm van 6 pct. Zij versnelde evenwel vanaf het
derde kwartaal.
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Gelet op de aanhoudende spanningen op de financiële markten,
het tekort op de lopende rekening met het buitenland en het vrij hete-
rogene conjunctuurbeeld, konden de voor het bankkrediet geldende expan-
sienormen in de loop van het jaar niet afgeschaft of verzacht worden.
Einde juni maakte de Bank evenwel bekend dat zij afzonderlijke over-
schrijdingen van de beperkingen zou aanvaarden wanneer ze betrekking
zouden hebben op de aanwending van investeringskredieten toegekend
onder de waarborg of met een subsidie van de Staat.

Op het einde van het jaar was de keuze van de in 1967 toe te passen
beleidsmaatregelen bijzonder moeilijk, omdat naast bepaalde verstoringen
van het intern en extern evenwicht ook verscheidene tekenen van conjunc-
tuurverzwakking aanwezig waren.

Het is evenwel duidelijk dat een economie, die zozeer van het
buitenland afhankelijk is als de Belgische, aan een van buitenuit komende
recessie niet zou kunnen ontsnappen dank zij een anticyclisch beleid'
gericht op de expansie van het binnenlands krediet.

Bovendien blijkt uit ervaring dat de bankkredieten in het algemeen
blijven toenemen nadat de conjunctuur over haar hoogtepunt heen is " pas
na verloop van maanden geven zij een verandering van richting te zien.
Voorkomen moet worden dat in die periodes van ten einde lopende hoog-
conjunctuur de bedrijven toegeven aan de neiging om overdreven schulden
aan te gaan, met als mogelijke gevolgen een verslechtering van de kwali-
teit der bankactioa en een versterking van de factoren die de conjunctuur-
omslag veroorzaken.

De versnelling van de aangroei der bankkredieten, vanaf het derde
kwartaal van 1966, diende dan ook oplettend te worden gevolgd.

De handhaving van de, trouwens zeer soepele, beperking van die aan-
groei verdiende derhalve aanbeveling, zelfs indien de conjuncturele
verzwakking in het begin van 1967 voortgang zou hebben.

In de nog minder gunstige veronderstelling dat de conjunctuur sneller
zou gaan verzwakken, zou de inkrimping van de kredietvraag elke bete-
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kenis ontnemen aan de aanbevolen kwantitatieve begrenzing van het kre-
dietaanbod. De monetaire overheid zou misschien onnodig voorzichtig
lijken, maar haar beslissing zou geen enkele nadelige uitwerking hebben
op de volkshuishouding.

Anders zou het zijn, mocht de huidige ongerustheid niet door de
feiten worden bevestigd, terwijl het restrictieve beleid zou opgegeven
zijn. Nu, zelfs al wijzen een groeiend aantal symptomen op een vertraging
van de economische expansie, daartegenover staat dat de binnenlandse
kosten en prijzen evenals de financiële markten gespannen blijven. De kans
op een heropflakkering van de inflatoire spanningen mag niet worden uit-
gesloten, te meer daar sommige Europese landen en, meer in het bijzonder,
de Duitse Bondsrepubliek thans reeds de toepassing van herstelmaatregelen
overwegen, terwijl in de Verenigde Staten de inflatoire ontwikkelingen
voortduren en in Frankrijk en in Italië de conjunctuur gunstig blijft, zij het
ook op een meer aarzelende wijze.

In die omstandigheden heeft de Bank een beperking van de krediet-
expansie voor de eerste zes maanden van 1967 gehandhaafd. Op 28 decem-
ber 1966 heeft zij de banken verzocht op 30 juni 1967 het opgenomen
bedrag van de kredieten te beperken tot 118 pct. van het bedrag ilat op
31 december 1965 werd bereikt. De vastgestelde norm moet, zoals vroeger,
door elke bank afzonderlijk worden nageleefd.

De restrictieve bepalingen werden evenwel enigszins verzacht. Aldus
mag de aangroei van het opgenomen bedrag van de kredieten formeel
berekend worden met uitsluiting van de investeringskredieten, op voor-
waarde dat deze kredieten de waarborg of een subsidie van de Staat genie-
ten of genoten hebben of gefinancierd worden door de banken te zamen
met de Nationale Maatschappij voor Krediet àan de Nijverheid of de Alge-
mene Spaar- en Lijfrentekas. Dezelfde uitzondering geldt voor de bank-
accepten die uitvoerverrichtingen vertegenwoordigen.

De Bank laat aan iedere bank de verantwoordeliikheid om de aan-
groei van de opgenomen kredieten volgens eigen maatstaven te beperken;
zij heeft er de banken echter aan herinnerd dat zij bij de kredietverlening
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selectief moesten te werk gaan en hun eigen liquiditeit niet in gevaar
mochten brengen.

** *

De maatregelen van confunctureel beleid kunnen hun doel slechts ten
volle bereiken wanneer zij voldoende talrijk en verscheiden zijn. Vindt de
geldpolitiek geen steun, dan verliest zif aan doelmatigheid. Meer nog, zif
moet haar soepelheid prijsgeven indien het begrotingsbeleid de tegenover-
gestelde richting uitgaat en oldus een strengere ingreep op het monetaire
vlak noodzakelijk maakt.

Zoals in verscheidene andere landen laat de toestand in België in dat
verband te wensen over.

Sedert het dienstiaar 1958 kon de gewone begroting slechts eenmaal
met een overschot worden afgesloten. Hoewel zif meestal in evenwicht werd
ingediend, verschilden de verwezenlifkingen soms zeer aanzienlijk van de
aanvankelifke vooruitzichten : behoudens in 1964, overtroffen de biiko-
mende uitgaven steeds de meerontvangsten.

Wat de buitengewone uitgaven betreft, werd de inschrifving van
nieuwe begrotingsverplichtingen in 1964 verminderd of gespreid, in ver-
band met het confunctuurverloop; in 1965 werd de afremming van de open-
bare investeringen met mate voortgezet. De uitgaven ten laste van de
buitengewone begroting en van het Wegenfonds zifn dientengevolge de
fongste iaren trager toegenomen; ze bleven niettemin stifgen, inzonderheid
in 1966.

Het totale thesaurietekort voortvloeiend uit de uitvoering van de
gewone en buitengewone begrotingen is tussen 1958 en 1962 gedaald,
wat in een periode van opgaande conjunctuur trouwens aanbeveling ver-
diende. Maar sedertdien heeft dit tekort het peil van 1962 geregeld over-
troffen, ondanks de voortdurende hoogconjunctuur.

Het is echter dit totale begrotingssaldo dat zou moeten bewegen in
overeenstemming met de eisen van een anticyclisch beleid. Ofschoon het
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onderscheid dat in België tussen gewone en buitengewone begroting
gemaakt wordt op een gevestigde traditie steunt, zou het moeten worden
prijsgegeven, zoals ook de Minister van Financiën het onlangs vóór de
Société Royale d'Economie Politique onderstreepte. Uit algemeen econo-
misch oogpunt beschouwd, vormen de buitengewone uitgaven een vraag
naar goederen en diensten op dezelfde wijze als de gewone uitgaven.

Bovendien is de samenstelling van de uitgaven niet zonder belang.
Wil de begrotingspolitiek anticyclisch werken en tevens voldoende ruimte
laten voor de financiering van de noodzakelijke infrastructuurprojecten, dan
moeten de lopende uitgaven worden aangepast derwijze dat de rekening
van de Staat een toereikend spaarsaldo vertoont. De omvang van die bespa-
ringen is van uitzonderlijk belang voor de voortzetting van een evenwich-
tige groei.

Wanneer in de loop van de jongste jaren de Staat besparingen vormde,
vertegenwoordigden deze laatste nooit meer dan eengering deel van zijn
burgerlijke investeringen.

Tenslotte, indien de kapitaaluitgaven van de Staat niet volledig
gedekt zijn door zijn besparingen, dan moet het verschil nog met gepaste
middelen gefinancierd worden. Een te aanzienlijke financiering met kort-
lopende schuld vertoont in dat opzicht ernstige nadelen en verhoogt vooral
de kwetsbaarheid van de Schatkist t.a.v. de plotse schommelingen van de
financiële markten. Geldschepping ten behoeve van de overheid zou in
een periode van inflatoire spanningen in elk geval moeten worden verme-
den; sedert 1963 bereikte deze geldschepping echter elk jaar een aanzien-
lijk bedrag.

Een aanbeveling van de Raad van Ministers van de Europese Eco-
nomische Gemeenschap betreffende de hoofdlijnen van het coniunctuur-
beleid in 1967, heeft er onlangs nog op gewezen dat het gezamenlijke
thesaurietekort moet worden aangepast aan de toestand van de contune-
tuur en op de juiste wijze moet worden gefinancierd.

** *
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De interne elementen van de conjunctuurtoestand zijn niet de enige
gegevens waarmee de Bank rekening moet houden. Als laatste verantwoor-
delijke voor de externe liquiditeit van de economie, moet zij evenzeer aan-
dacht besteden aan het gevaar van een aanzienliik tekort in het betalings-
verkeer met het buitenland. Een dergelijk tekort zou kunnen voortvloeien
uit een verslechtering van de balans der lopende transacties, die volgens
de beschikbare ciifers negatief blijft, maar het zou eveneens het gevolg kun-
nen zijn van verplaatsingen van fondsen naar het buitenland, die door de
grotere onderlinge afhankelijkheid van de internationale financiële markten
in de hand worden gewerkt. Deze onderlinge afhankelijkheid beperkt bijge-
volg de mogelijke keuze tussen de doelstellingen van het monetaire beleid.

Meer algemeen beschouwd, moet de Bank, bij haar beleidsbeslissingen,
rekening houden met de gezamenlijke aan de gang ziinde economische
ontwikkelingen in het buitenland, want zif oefenen alle een sterke invloed
uit op de binnenlandse gegevens.

Die afhankelijkheid kan niet genoeg worden beklemtoond: alle con-
juncturele bewegingen die zich in 1966 voordeden en die hierboven
werden beschreven, laten uitschijnen hoe gevoelig de volkshuishouding is
voor de impulsen uit het buitenland. Zowel de waargenomen bewegingen
van de groothandelsprijzen van nijverheids- en landbouwprodukten en van
de lonen, als de evolutie van de rentepercentages en zelfs van de algemene
economische bedrijvigheid, vormen in grote mate een spiegelbeeld van
veranderingen die zich in het buitenland voordeden.

Deze toestand van afhankelijkheid waarin België verkeert, beperkt
ongetwijfeld de mogelijkheden van een zelfstandige geldpolitiek. In een
open economie met geringe afmetingen moet de monetaire overheid, op
haar eigen gebied, er vooral voor zorgen dat de zuiver interne gegevens
van de volkshuishouding geen autonome evenwichtsverstoring doen ont-
staan; de mogelijkheid om de ingevoerde impulsen te verzachten, blijft
meestal beperkt.

Het monetaire beleid kan evenmin op de structurele gegevens invloed
uitoefenen. De problemen waarmee verscheidene industriële sectoren thans
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hebben af te rekenen, zouden zeker niet kunnen opgelost worden door een
ruimere kredietverstrekking. Die problemen zijn ongetwijfeld zeer belang-
rijk; het Nationaal Comité voor Economische Expansie hield er zich onlangs
mee bezig; de Regeringscommissie voor de studie van de financiële pro-
blemen van de economische expansie onderzoekt, van haar kant, welke
verbeteringen aan de financiële mechanismen tot de oplossing van die pro-
blemen zouden kunnen bijdragen. Maar is de kwaliteit van de industriële
organisatie van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de volkshuis-
houding, voor haar concurrentievermogen en, bijgevolg, uiteindelijk ook
voor de waarde van de geldeenheid, de maatregelen die haar kunnen bevor-
deren vallen echter buiten de bevoegdheid van de monetaire overheid.

De actie van deze laatste heeft uiteraard betrekking op een korte
periode. Zodra bepaalde maatregelen onontbeerlijk blijken, moeten ze dan
ook onverwijld worden getroffen. Worden ze te laat genomen, dan moeten
ze een veel scherpere vorm aannemen en kunnen ze de economische groei
in gevaar brengen. In dit verband moet de Bank ervoor waken dat haar
beleid de nieuwe richtingen, zodra ze zich duidelijk aftekenen, op de voet
volgt om zodoende een stabiliserende invloed uit te oefenen.
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Voor de gezamenlijke industrielanden was het percentage van de
economische groei in 1966 vermoedelijk iets kleiner dan de 5 pct. die het
jaar voordien werd bereikt; het expansietempo verzwakte in de landen die
restrictieve maatregelen dienden te treffen om de inflatoire spanningen te
bestrijden. De 'economie van de ontwikkelingslanden werd beïnvloed door
het verloop van de grondstoffenprijzen die, in de eerste maanden van het
jaar, gemiddeld hun peil van 1965 overtroffen, maar nadien in meerder-
heid terugliepen.

In de Verenigde Staten zou het nationaal produkt tegen vaste prijzen
met ongeveer 5,5 pct. zijn gestegen, tegen 5,9 pct. in 1965. De brutokapi-
taalbestedingen van de bedrijven en de regeringsaankopen van goederen en
diensten namen het snelst toe, terwijl de uitgaven voor de woningbouw ver-
minderden wegens de verkrapping van de beschikbare financieringsmid-
delen. De binnenlandse vraag steeg in sterkere mate dan de produktiemo-
gelijkheden. De nieuwe inkrimping van het overschot op de handelsbalans
en de prijsstijging die daarvan het gevolg waren, brachten de autoriteiten
ertoe sommige maatregelen te treffen om de expansie van de vraag te
remmen. Hoofdzakelijk werden middelen van monetair beleid aangewend,
ten einde de toeneming van de kredietverlening te matigen. De rentestij-
ging die hiermee gepaard ging, ook al werd ze beperkt door sommige over-
heidsmaatregelen om de concurrentie tussen financiële instellingen voor
het aantrekken van middelen te verzachten, deed aanzienlijke buitenlandse
kapitalen, vooral op halflange en lange termijn, naar de Verenigde Staten
toevloeien. Daar, anderzijds, het behoud van de Interest Equalization Tax
en van de richtlijnen aan de financiële instellingen de Amerikaanse beleg-
gingen in de industrielanden afremde, en de voortzetting van het
programma van vrijwillige beperking van de kapitaaluitvoer de Ameri-
kaanse bedrijven ertoe noopte voor de financiering van hun investeringen
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in het buitenland een groter beroep te doen op de Europese kapitaal-
markten, sloot de balans van het kapitaalverkeer met een merkelijk
kleiner negatief saldo dan in 1965. Het totale tekort van de betalings-
balans zou aldus omtrent hetzelfde gebleven zijn als het jaar tevoren, in
weerwil van de verslechtering der handelsbalans; de goudverliezen waren
evenwel veel kleiner en de dollar verstevigde zijn positie op de valuta-
markten van het derde kwartaal af, dank zij de toevloeiing van kortlopend
kapitaal inzonderheid ten gevolge van de stijging van de rentepercentages.

Tabel l.

BRUTO NATIONAAL PRODUKT EN BUITENLANDSE HANDEL

VAN DE GROTE INDUSTRIEGEJ3IEDEN

Bruto nationaal produkt (1) Aandeel in de werelduitvoer (2) Handelsbalans (3)
(IndexcijfeT8 1958 = 100) (Pet.) (Miljoenen U.8.·$)

IVerenigde I Verenigd. I Verenigde Verenigd- E.E.G. I Verenigdel Verenigd-
E.E.G. Staten Koninkrijk E.E.G. Staten Koninkrijk (4) Staten Koninkrijk

(5) (4)

1961 .................. ll9 III ll3 19,3 19,6 10,2 - 36 +6.271 -1.560

1962 .................. 126 ll8 ll4 18,8 19,4 10,1 -1. 716 +5.110 -1.519

1963 .................. 132 123 ll9 18,2 19,3 10,0 -3.048 +5.908 -1.642

1964 .................. 139 130 126 18,1 19,6 9,6 -2t.6,76 +7.486 -3.167

1965 .................. 145 137 129 18,8 18,8 9,5 -17""4"7"&1+5.721 -2.427

1966 .................. 151 (r) 145 (r) 130 (r) 18,7(6) 19,1(6) 9,3(6) "":1. 300: +3.900 .::..2.100
.; ,ArJ (r)

(1) Tegen prijzen van 1958.
Bronnen : Jaren 1961 tot 1965 : « Nationale rekeningen 1955-1965 D, Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-

schappen, 19G6, blz. 43. Jaar 1966 : Europese Economische G('mcrnscJlltp : Il La situaf-ion économique de la Communauté li,

december 1966, blz. 1. 25a; Varnigdc Staten : Office of Business Economics; Vcrcnigd·](oninkrijk : National Institute
Economic Review, november 19G6, blz. 34.

(2) Excl. het handelsverkeer binnen de Europese Economische Gemeenschap.
Bronnen. : Berekeningen van de Nationale Hank van België op basis van gegevens ontleend aan het Algemeen

Statistisch Bulletin van het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeénscheppen en aan International Financial
Statistics van het Internationale Monetaire Fonds.

(3) Bronnen : Europese Economische Gemccnsc1lap : jaren 1961 tot 1965 : Algemeen Statistisch Bulletin van het Burenu
voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen ; jaar 1966 : raming van de Cornmissie. Verenigde Staten en Verenigd·
Koninkrijk : International Financial Statistics.

(4) F.o.b.-uitvoer min c.i.f.-invoer.
(5) Fvo.b.vuitvoer min Lo.b.dnvoer ,
(6) Cijfers van de eerste negen maanden.
(T) Ramingen.

De problemen waarmee het Verenigd-Koninkrijk heeft te kampen
wegens de inflatoire druk van de vraag en de kosten, de ontoereikende
toeneming van de produktie en het onevenwicht van de betalingsbalans,
dat in het midden van het jaar door de zeeliedenstaking werd verscherpt,
deden de Regering tot een reeks maatregelen besluiten om o.m, de binnen-
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landse vraag te matigen en de produktiviteit te verbeteren. De belangrijkste
maatregelen behelsden de handhaving van de beperkingen op de bank-
kredieten, de invoering van een selectieve belasting voor de overschakeling
van arbeidskrachten, nieuwe beperkingen op de kapitaaluitvoer, de ver-
hoging van de discontovoet van 6 tot 7 pct. op 14 juli en de blokkering
van lonen en prijzen. In de tweede helft van het jaar ging de druk van de
produktiefactoren en de kosten geleidelijk verzachten, zodat de handels-
balans verbeterde. Voor het jaar in zijn geheelliet deze laatste een tekort
van $ 2,1 miljard, tegen $ 2,4 miljard in 1965. Het nationaal produkt
tegen vaste prijzen zou gestegen zijn met 0,5 pct., in plaats van 2,3 pct.
het jaar tevoren. In december vertegenwoordigde het aantal volledig werk-
lozen 1,9 pct. van de totale loontrekkende bevolking, tegen 1,3 pct. op
hetzelfde ogenblik in 1965.

De binnenlandse vraag schijnt in de gezamenlijke landen van de
Europese Economische Gemeenschap in 1966 enigszins sneller te zijn-
toegenomen dan in 1965, maar zij vertoonde niet overal hetzelfde verloop.
In Frankrijk en in Italië steeg zij in versneld tempo, in een klimaat van rela-
tieve prijsstabiliteit. In de Duitse Bondsrepubliek en in Nederland daaren-
tegen diende de overheid, wegens het uitstijgen van de vraag boven de
beschikbare middelen en de sterke spanningen op de financiële markten,
een restrictieve geldpolitiek te voeren. Aldus bracht De Nederlandsche
Bank haar discontovoet op 2 mei van 4,5 op 5 pct., terwijl de Deutsche
Bundesbank de hare op 27 mei van 4 tot 5 pct. verhoogde. Deze politiek had
in Nederland een gematigde en in de Duitse Bondsrepubliek een meer
afgetekende vertraging in de expansie van de binnenlandse vraag tot
gevolg. De goederenuitvoer van de Gemeenschap naar de niet-Lid-Staten
zou opnieuw meer toegenomen zijn dan de invoer uit die Staten en het
tekort op de handelsbalans zou van $ 1,5 tot 1,3 miljard teruggelopen zijn.
De groei van het nationaal produkt van de Lid-Staten, berekend tegen
vaste prijzen, zou gestegen zijn van 4,1 pct. in 1965 tot 4,5 pct. in 1966.

In 1966 richtte zich de internationale vraag, meer nog dan in 1965,
in ruime mate tot de kapitaalmarkt van de Gemeenschapslanden en yan
sommige andere Europese landen; zij werd aangewakkerd door de restric-
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BRUTO NATIONAAL PRODUKT PER INWONER

Tegen vaste prijzen (1)

(Indexciiiers 1958 = 100)
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B10nncn : Landen van de Europese Economische Gemeenschap : Bruto nationaal produkt per inwoner : 0: Nationale
rekeningen 1955-1965 JI, Bureau voor de Statistiek der Europese Oerneenschappen.
Verenigde Staten .' Bruto nationaal produkt : Economie Iudleetors. Bevolking : Bulletin mensuel de Statistique
des Nations Unies.
VCTcnigd·[(oninhrii" .' Bruto nationaal produkt. : « National Income and Expenditure 1966 », Central Stat.istdcnl
Office. Bevolking : Bulletin mensuel du Statistique des Nations Unies.
Jnar 1966 : ramingen.
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tieve monetaire politiek die in verscheidene landen werd gevoerd om de
expansie van de binnenlandse bestedingen af te remmen en door de
selectieve maatregelen die de Amerikaanse autoriteiten hebben genomen
of aanbevolen om de kapitaalafvloeiing in te dijken. De internationale lenin-
gen, meestal uitgegeven voor rekening van grote Amerikaanse onderne-
mingen of hun financiële dochtermaatschappijen, van publiekrechtelijke
lichamen of Europese instellingen die wegens de Interest Equalization Tax
geen beroep op de markt te New York konden doen, gaven een aanzienlijke
rendementsstijging te zien. Dat was ook het geval met de rentepercentages
aangeboden voor deposito's op de Euro-geldmarkt.

De economische integratie binnen de Europese Economische Gemeen-
schap maakte in 1966 nieuwe vorderingen.

Op 1 januari werden de douanerechten op het handelsverkeer binnen
de Gemeenschap, in overeenstemming met het Verdrag van Rome, met
10 pct. verlaagd.

Daar Frankrijk in het begin van het jaar opnieuw deelnam aan de
werkzaamheden van de Gemeenschapsinstellingen, kon de Raad van
Ministers, op 11 mei, de beginselen van de financiering van het gemeen-
schappelijke landbouwbeleid vastleggen, en zodoende de datum voor de
verwezenlijking van de douane-unie van 1 januari 1970 tot 1 juli 1968
vervroegen. Van dat ogenblik af zal het vrije verkeer van de landbouw-
en de nijverheidsprodukten binnen de Gemeenschap van kracht worden.

Te dien einde nam de Raad van Ministers vier belangrijke beslissingen.

De resterende douanerechten op de handel in nijverheidsprodukten
binnen de Gemeenschap zullen in twee etappes opgeheven worden: zij
zullen op 1 juli 1967 met 5 pct. verlaagd worden en de overblijvende
15 pct. zal op 1 juli 1968 afgeschaft worden.

Voor de landbouwprodukten werden de uiterste data vastgesteld voor
de inwerkingtreding van de laatste gemeenschappelijke marktorganisaties
en van de gemeenschappelijke prijzen voor verscheidene belangrijke
produkten. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is nu vastgelegd voor
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meer dan 90 pct. van de produktie der Lid-Staten en de sectoren die onder
de gemeenschappelijke marktorganisatie vallen, vertegenwoordigen nage-
noeg 70 pct. van het handelsverkeer tussen deze landen.

In toepassing van de beginselen die op 11 mei werden vastgesteld
voor de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zal het
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, van 1 juli 1967
af, de uit dit beleid voortvloeiende uitgaven volledig te zijnen laste nemen
en de Staten zullen in het Fonds 90 pct. storten van hun heffingen op de
bruto-invoer van landbouwprodukten uit niet-Lid-Staten; de overblijvende
behoeften zullen gedekt worden door bijdragen uit de begrotingen, volgens
vooraf berekende verhoudingen.

Tenslotte zal het gemeenschappelijk buitentarief van de invoerrechten
vanaf 1 juli 1968 worden toegepast en zal de Gemeenschap definitief als
een douane-unie optreden.

Na die beslissingen, versnelden de Lid-Staten de voorbereiding van
de multilaterale onderhandelingen die President Kennedy in 1962 in het
kader van de Algemene Overeenkomst voor Handel en Tarieven heeft
voorgesteld. Zij werden het eens over de laatste aanvullende voorstellen
van de Gemeenschap inzake landbouwprodukten, zodat zij met de onder-
handelingen op elk gebied kunnen beginnen.

ALGEMENE ONTWIKKELING VAN DE BELGISCHE ECONOMIE.

Volgens voorlopige ramingen die het Ministerie van Economische
Zaken in september heeft gemaakt voor het jaar in zijn geheel, zou het
nationaal produkt toegenomen zijn met 3,5 .pct., naar volume gemeten,
tegen 3,3 pct. in 1965. De expansie zou vertraagd zijn in de industrie;
de waarde toegevoegd door die sector zou, berekend tegen vaste prijzen,
met 2,5 pct. vermeerderd zijn, in plaats van met 3,1 pct. in 1965. Even-
eens in vaste prijzen uitgedrukt, zou de toestand verbeterd zijn in de
landbouwen in het bouwbedrijf waar de toegevoegde waarde zou toe-
genomen zijn, terwijl zij het jaar tevoren gedaald was. De waarde toege-



voegd door de diensten van de Staat zou verder in snel tempo gestegen
zijn. In de overige diensten zou de vooruitgang van 3,8 pct. in 1965 tot
3,5 pct. in 1966 verminderd zijn.

Daar het gemiddelde prijzenpeil van de finale goederen en diensten
van 1965 tot 1966 met 4,3 pct. zou toegenomen zijn, tegen 4,7 pct. van
1964 tot 1965, zou het nationaal produkt tegen lopende prijzen gestegen
zijn met 8 pct., in plaats van met 8,2 pct. in 1965.

Berekend tegen vaste prijzen, zouden de binnenlandse bestedingen
sneller zijn aangegroeid dan in 1965. Die versnelling zou toe te schrijven

BRUTO NATIONAAL PHODUKT
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zijn aan de bestedingen van de Staat : het verbruik van de overheid zou
meer dan het jaar tevoren vermeerderd zijn en de investeringen zouden
toegenomen zijn, terwijl ze in 1965 waren gedaald.

Daarentegen zouden de gezamenlijke bestedingen van de bedrijven
en particulieren in mindere mate vooruitgegaan zijn dan het voorgaande
jaar.

Het groeitempo van het particuliere verbruik zou ongeveer gelijk
gebleven zijn, maar dat van de aankopen van sommige duurzame goe-
deren zou van het tweede kwartaal af verzwakt zijn.

De brutovorming van vast kapitaal in de bedrijven zou met een
afgetekend kleiner percentage gestegen zijn. In sommige sectoren werden
evenwel meer nieuwe industrieën opgericht dan tijdens de vorige jaren;
inderdaad, volgens een onderzoek van de Federatie van de Ondernemingen
der Metaalverwerkende Nijverheid zouden de investeringsuitgaven in die
sector voor de inplanting van nieuwe bedrijven - voor het merendeel
grote fabrieken toebehorend aan buitenlandse maatschappijen of aan hun
Belgische dochtermaatschappijen - in 1966 fr. 7,1 miljard bereikt hebben,
tegen fr. 3,2 miljard het jaar tevoren.

Het stijgingstempo van de buitenlandse vraag vertraagde wegens het
minder gunstige eonjunctuurverloop in sommige Europese landen in 1966.
Het was lager dan dat van de invoer van goederen en diensten, die
integendeel een snellere stijging te zien gaf. De netto buitenlandse inves-
tering, die in 1965 in ruime mate positief was, werd dan ook negatief.

De nationale besparingen, die de tegenpost zijn van de binnenlandse
investeringen en van de netto buitenlandse investering, zouden in mindere
mate gestegen zijn dan in 1965.

WERKGELEGENHEID.

De ontspanning die zich op de arbeidsmarkt in de loop van het
tweede halfjaar van 1964 voordeed en die zich in 1965 voortzette, tekende
zich tijdens het afgelopen jaar nog duidelijker af.
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De indienstneming van arbeiders ontmoette minder moeilijkheden.
Het aantalopenstaande werkaanbiedingen op het einde van elke maand
was kleiner dan op hetzelfde ogenblik in 1965 en de bedrijven van
de fabrieksnijverheid die deelnemen aan de onderzoekingen van de Bank,
schreven hoe langer hoe minder de beperking van hun produktievermogen
toe aan het tekort aan vakbekwame arbeidskrachten.

BEDRIJVEN DIE DE ONVOLLEDIGE AANWENDING VAN HUN PRODUKTIEVERMOGEN

TOESCHRIJVEN AAN HET TEKORT AAN VAKBEKWAME ARBEIDSKRACHTEN

(In pct. van het totale aantal bedrijven) (1)

GEZAMENLIJKE
FABRIEKSNIJVERHEID

Textiel Metaalverwerkende nijverheid Metaalverwerkende nijverheid
u ilru sling sQoederen ve rb ruiksecede ren
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(1) Dit zijn de bedrijven die gennbwoord hebben op de onderzoekingen georganiseerd door de Nationale Bank vnn België.
Deze antwoorden werden gewogen om rekening te houden met de relatieve belangrijkheid van de firma's en de produkten.
Zij hebben betrekking op de maanden januari, mei en oktober van ieder jaar.

Deze ontspanning beïnvloedde de indienstneming van vreemde arbei-
ders. Aldus kregen 17.600 vreemdelingen, in de eerste elf maanden van
het jaar, een arbeidsvergunning, tegen 27.300 voor de overeenstemmende
periode van 1965. Die inkrimping van het aantal afgeleverde vergunningen
is o.m. toe te schrijven aan de stopzetting van de .immigratie van mijn-
arbeiders uit de landen buiten de Europese Economische Gemeenschap.

Nochtans bleef in sommige sectoren een zekere schaarste aan vak-
bekwame arbeidskrachten bestaan, zodat de centra voor beroepsopleiding
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hun activiteit onverminderd voortzetten. Zo ontvingen, in de eerste elf
maanden, 6.300 personen een versnelde beroepsopleiding in de centra van
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, tegen 6.100 personen gedurende
dezelfde periode van 1965.

De wedertewerkstelling van arbeiders die door de afdankingen in
sommige industrieën, inzonderheid de steenkoolmijnen, beschikbaar geko-
men waren, ontmoette tot het einde van de zomer van 1966 geen grote

DAGGEMIDDELDEN VAN HET AANTAL GECONTROLEERDE WERKLOZEN (1)

(Duizenden)

~ Gedeeltelijk werklozen

lID Volledig werklozen
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Bron : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
(1) Sedert februari 1962 houden de cijfers g~en rekening meer met de werklozen die van de gemeentecontrole ontslagen

zijn ingevolge het ministerieel besluit van 29 deeember 1961.

moeilijkheden. Nadien, en hoewel de toestand verschillend was naar gelang
van de getroffen streken en industrieën, schijnen afzonderlijke herklas-
seringsmoeilijkheden te zijn gerezen, vooral voor de arbeiders van de
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steenkoolnijverheid en van de ijzer- en staalindustrie. In oktober keurde
de Ministerraad een wetsontwerp goed dat aan de afgedankte werknemers
van die industrieën voorrang verleent voor hun tewerkstelling in de over-
heidssector.

In vergelijking met 1965, steeg het daggemiddelde van het aantal
volledig werklozen met 6.500 eenheden tot een totaal van 38.700 een-
heden. Onder die werklozen waren er in de periode van januari tot novem-
ber 1966 gemiddeld 24.800 die een normale arbeidsgeschiktheid bezaten
en op het einde. van de maand als werkzoekenden in de plaatsingskantoren
ingeschreven waren, tegen 18.700 tijdens dezelfde periode van 1965. Deze
toename heeft vooral betrekking op de mannelijke arbeiders en treft in
het bijzonder de sectoren van de metaalnijverheid, het bouwbedrijf en de
steenkoolmijnen; daarentegen was het aantal werkzoekenden in de textiel-
industrie kleiner. De stijging was hoofdzakelijk in Henegouwen, Luik en
Limburg gelokaliseerd.

De gedeeltelijke werkloosheid was voor het jaar in zijn geheel iets
minder groot dan in 1965.

INDUSTRIELE PRODUKTIE.

De industriële bedrijvigheid vertoonde niet in alle sectoren een gelijk-
lopende ontwikkeling; dit gebrek aan overeenstemming is toe te schrijven
aan uiteenlopende conjunctuuromstandigheden en aan de structuurwijzi-
gingen die zich sedert enige jaren in de economie voltrekken. Die wijzi-
gingen maken het soms moeilijk de evolutie van de bedrijvigheid te volgen
aan de hand van produktie-indexcijfers, want deze laatste kunnen
bezwaarlijk voldoende rekening houden met de ontwikkeling van de
nieuwe industrieën, terwijl zij tot op zekere hoogte onvermijdelijk de
vroegere betekenis weergeven van de sectoren die een structurele achter-
uitgang ondergaan. Om een oplossing te zoeken voor de regionaal-
economische problemen die aldus in sommige sectoren zijn gerezen,
bevestigde de Regering haar voornemen de economische omschakeling en
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GEGEVENS VAN DE CONJUNCTUURONDERZOEKINGEN

IN DE FABRIEKSNIJVERHEID (1)
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ontwikkeling van de mijnstreken en van verschillende gebieden die met
nijpende en dringende moeilijkheden af te rekenen hebben, door gepaste
maatregelen te bespoedigen.

De produktie van de fabrieksnijverheid steeg met 2,5 p.c. van de eerste
tien maanden van 1965 tot de overeenkomstige maanden van 1966. Het
groeitempo, dat in het eerste halfjaar merkelijk sneller steeg, vertraagde

PRODUKTIE VAN DE FABRIEKSNI]VERHEID
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naderhand. De versnelling in het eerste halfjaar volgde op de verbetering
van de orderpositie, die, in de onderzoekingen van de Bank, in de laatste
maanden van 1965 tot uiting kwam; in 1966 vertoonde deze laatste een
inzinking. De druk van de vraag op het produktievermogen werd in het
begin van het jaar sterker, maar verminderde nadien: het aantal bedrij-
ven die de onvolledige aanwending van hun produktievermogen toeschre-
ven aan de ontoereikende vraag, was verminderd in januari, maar vermeer-
derde lichtjes in mei en afgetekend in oktober.

Tabel 2.

ONDERZOEKINGEN OVER DE AANWENDING VAN HET PRODUKTIEVERMOGEN

IN DE FABRIEKSNI]VERHEID '(1)

Bedrijven die de onvolledige
Aanwendingsgraad (2) aanwending toeschrijven nan de

ontoereikende vraag (3)

oktober I januari mei

I
oktober oktober I januari

I
mei

I
oktober

1965 1966 1966 1966 1965 1966 1966 1966

IJzer en staal ........................ 83 85 86 87 76 58 58 88
Metaalverwerking ..................... 80 81 80 80 6'2 63 65 67

waarvan : uitrustingsgoederen 80 80 79 79 61 65 65 67
gebruiksgoederen ... 8'2 84 81 8'2 59 54 60 67

Textiel ................................. 8'2 83 84 81 46 40 43 59
Papier ................................. 87 86 86 88 5'2 45 4'2 47
Leder .................................... 79 8'2 78 78 66 50 69 54
Houtverwerking ..................... 88 84 83 84 '25 37 35 48
Glas .................................... 69 71 84 8'2 65 76 34 94
Gezamenlijke bij de onderzoekin-

, gen betrokken fabrieksnijverheid 8'2 83 8'2 8'2 58 54 56 66

(1) De entwoorden ven 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.

Voor de eerste tien maanden is de produktie van de ijzer- en staal-
nijverheid van 1965 op 1966 nauwelijks veranderd, terwijl zij van 1964
op 1965, voor dezelfde periode, toenam met 3,5 pct. en van 1963 op 1964,
met 14,5 pct. Van het midden van het jaar af, schijnt de bedrijvigheid,
over haar geheel genomen, zwakker te zijn geweest dan over dezelfde
periode van 1965. De prijzen waren stabielof liepen enigszins op tijdens
de eerste maanden van het jaar; daarna waren ze neerwaarts gericht. Over
de eerste drie kwartalen lagen de leveringen van ijzer- en staalprodukten
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aan de binnenlandse markt naar hoeveelheid 7 pct. hoger, in vergelijking
met 1965, terwijl de afzet in het buitenland met 2 pct. slonk.

De moeilijkheden waarmee de ijzer- en staalnijverheid niet alleen in
België maar ook in talrijke andere landen heeft af te rekenen, vloeien
hoofdzakelijk voort uit een, naar men mag hopen, tijdelijke verstoring
van het evenwicht tussen vraag en aanbod, teweeggebracht door een aan-
groei van het produktievermogen die deze van het staalverbruik overtreft;
dit veroorzaakte op internationaal vlak een uiterst scherpe concurrentie
tussen producenten. Op initiatief van de Regering werd op 21 november
een conferentie gehouden met het doel de rationalisatie van de Belgische
ijzer- en staalindustrie te versnellen; vertegenwoordigers van deze laatste,
van de werkgevers en van de vakbonden namen eraan deel; zij besloot
tot de oprichting van een orgaan dat tot taak zou hebben de algemene
politiek en meer in het bijzonder de coördinatie van de investeringen te
bestuderen.

PRODUKTIE VAN DE I]ZER- EN STAALNI]VERHEID
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Na een snelle stijging in de voorgaande drie jaar vertoonde de pro"
duktie van de nijverheid der non-ferrometalen nog slechts een geringe
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vooruitgang. Voor de eerste tien maanden bedroeg het groeitempo
l,S pct. van 1965 op 1966, tegen 7 pct. van 1964 op 1965. De produktie
van ruwe metalen ging achteruit; de daling betrof koper en lood. In de
sector van de halffabrikaten maakte de aanzienlijke stijging van de
aluminiumproduktie de vermindering van de koperproduktie meer dan
goed, zodat de totale produktie vermeerderde; zij overtrof de vraag en de
gemiddelde verzekerde activiteitsduur viel van 2,2 maanden in oktober
1965 tot l,S maand één jaar later. Van de eerste acht maanden van 1965
tot de overeenstemmende periode van 1966 nam de totale uitvoer van non-
ferrometalen toe met 5 pct. naar hoeveelheid en met 32,5 pct. naar waarde.
Dit laatste cijfer houdt hoofdzakelijk verband met de beweging van de
koperprijzen, die in het tweede kwartaal scherp omhoog gingen en

PRODUKTIE VAN DE NIJVERHEID DER NON-FERROMETALEN
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nadien, ofschoon teruglopend, nog op een hoger peil bleven dan in 1965.
De prijzen van de andere non-ferrometalen, met uitzondering van de
aluminiumprijs die stabiel bleef, waren sedert het begin van het jaar over
het algemeen neerwaarts gericht, in navolging van de evolutie der wereld-
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noteringen die beïnvloed werden door de verzwakking van de vraag en,
aan de aanbodzijde, door de toename van de produktie. De Verenigde
Staten hebben mede het aanbod van non-ferroprodukten verruimd door
een gedeelte van hun strategische voorraden van die produkten, o.m. van
koper, op de markt te brengen.

Het gezamenlijke produktie-indexcijfer van de metaalverwerkende
nijverheid lag voor de eerste tien maanden 5,5 pct. hoger dan dat van
dezelfde periode van 1965. Tijdens de tweede helft van het jaar werden
evenwel arbeiders ontslagen of gedeeltelijk werkloos, hoewel in verschei-

PRODUKTIE VAN DE METAALVERWERKENDE NIJVERHEID
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dene takken nog belangrijke orders binnenkwamen en er in sommige
streken nog een tekort aan vakbekwame arbeidskrachten in verscheidene
sectoren heerste. Tijdens de eerste acht maanden zijn de totale verzen-
dingen van het ene jaar tot het andere naar waarde met 8,5 pct. gestegen.
De aangroei bedroeg 11,5 pct. voor de uitvoer en 6 pct. voor de leveringen
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aan de binnenlandse markt. Voor dezelfde periodes stegen de gezamen-
lijke bestellingen met 10 pct. naar waarde; de orders van de buitenlandse
markt namen toe met 12 pct. en die van de Belgische markt, met 8,5 pct.;
de vooruitgang van de bestellingen was bijzonder duidelijk in de automo-
bielnijverheid, die haar opgang voortzette; de evolutie was eveneens
gunstig in de sectoren die werken voor de bouwnijverheid, bij de produ-
centen van apparaten voor verschillende industrieën, in de machinebouw,
alsook in de vliegtuigindustrie; de bestellingen bij de groep van de
elektrische constructie zijn lichtjes gestegen; de smelterijen, de vormstaal-
gieterijen, de wapen- en munitie-industrie zagen daarentegen hun
bestellingen afnemen.

In de chemische nijverheid bleef de produktie stijgen, maar tegen een
minder snel tempo dan het voorgaande jaar; de vooruitgang was aanzienlijk
voor de plastiekstoffen en de rayonne bestemd voor de textielnijverheid;
daarentegen daalde de rubberproduktie. Voor de eerste tien maanden ver-
meerderde de waarde van de uitvoer van chemische produkten, van 1965
op 1966, met 12,5 pct., tegen 19,5 pct. van 1964 op 1965; over de eerste
acht maanden zijn de leveringen van plastiekstoffen en van organisch-
chemische produkten bijzonder sterk toegenomen; de uitvoer van
farmaceutische, fotografische en cinematografische produkten vermeer-
derde eveneens; daarentegen slonk de afzet van meststoffen.

De activiteit van de producenten van bouwmaterialen was niet gelijk-
lopend in alle sectoren. Over de eerste elf maanden van 1966 lag de
cementproduktie 2,5 pct. lager dan in dezelfde periode van 1965; de buiten-
landse vraag schijnt niet langer een factor van expansie te zijn; daarentegen
werd de binnenlandse vraag steviger, o.m. dank zij de bedrijvigheid in de
sector van de openbare werken. De produktie van plaatglas overtrof tij-
dens de eerste drie kwartalen van 1966 die van de overeenkomstige
periode van het jaar tevoren met 2,5 pct. De produktie van bakstenen was
over de eerste negen maanden 8,5 pct. kleiner dan die van dezelfde periode
van 1965; de steenbakkerijen hadden verder af te rekenen met de concur-
rentie van de vervangingsprodukten.
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Het algemeen produktie-indexcijfer van de textielnijverheid steeg over
de eerste tien maanden met 5 pct. t.o.v. de overeenkomstige periode van
1965 en bereikte aldus het peil van dezelfde periode van 1964; dit percen-
tage omvat niet de confectiebedrijven, waar de produktie in de eerste
negen maanden van 1966 t.o.v. de overeenstemmende maanden van 1965
met 8,5 pct. steeg. In de wolspinnerijen heerste een merkelijk grotere
bedrijvigheid dan in 1965; voor de eerste negen maanden vermeerderde de
produktie van het ene jaar tot het andere met 16 pct. in de kamwolspin-
nerijen en met 7,5 pct. in de kaardwolspinnerijen. De wolweverijen
verhoogden hun produktie tijdens dezelfde periode met 4 pct. Dank zij
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een aanzienlijke verruiming van zijn afzetgebieden, voerde de sector van
de kunst- en synthetische vezels zijn produktie op; gedurende de eerste
negen maanden van 1966 steeg deze laatste, in verhouding tot de overeen-
stemmende periode van het jaar tevoren, met 41 pct. in de weverijen.
In dezelfde periode produceerde de sector van de gebreide goederen
9,5 pct. meer. Daarentegen nam de katoenindustrie geen deel aan het
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herstel van de textielnijverheid in 1966; voor de eerste negen maanden ver-
toonde de produktie van de weverijen haast geen verandering t.O.V.dezelfde
periode van 1965, terwijl de spinnerijen, geremd door de concurrentie van
produkten die beneden de kostprijs van de Belgische producenten werden
ingevoerd, 2 pct. minder produceerden. De waarde van de uitgevoerde
textielprodukten steeg over de eerste tien maanden van 1966 met 13,5 pct.
t.O.V.1965, tegen 4 pct. van 1964 op 1965; over de eerste acht maanden
nam de afzet van produkten uit kunst- en synthetische vezels zeer duidelijk
toe; daarentegen slonk de uitvoer van de katoennijverheid wegens een
vermindering van de verkoop van spinsels.

De toestand in de textielnijverheid, die hierboven werd beschreven
voor de maanden van 1966 waarover gegevens beschikbaar zijn, schijnt
zich in de loop van het jaar te hebben gewijzigd: In de meeste sectoren
was de bedrijvigheid in het eerste halfjaar bevredigend; de herfst-
herneming bleek daarentegen vrij zwak. Daar minder nieuwe orders
binnenkwamen, werd van mei af de gemiddelde verzekerde activiteits-
duur korter; hij daalde tot 2,3 maanden in november, tegen 2,8 maanden
één jaar vroeger.

Van januari tot oktober 1966 bereikte de bedrijvigheid in de leder-
nijverheid een hoger gemiddeld peil dan tijdens de eerste tien maanden
van het voorgaande jaar; vooral de produktie van het zgn. (( lichte» leder
steeg, en wel met 16 pct. De voorsprong t.o.v. 1965 werd evenwel geringer
van het derde kwartaal af. De verbetering die in het eerste halfjaar optrad,
is blijkbaar toe te schrijven én aan de stijging van de vraag op de binnen-
landse markt én aan de vooruitgang van de uitvoer, die bijzonder levendig
was voor pelswerk en bont.

Het indexcijfer van de produktie in de papiernijverheid steeg voor de
eerste tien maanden van 1966 met 5,5 pct. in verhouding tot de overeen-
stemmende periode van 1965. Deze stijging betreft zowel de sector van
de produktie, meer in het bijzonder van krantenpapier, als die van de
verwerking.
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De bedrijvigheid in de houtnijverheid heeft snel uitbreiding genomen;
voor de eerste acht maanden bedroeg de groei 14 pct. in vergelijking met
dezelfde periode van 1966, tegen 15 pct. van 1964 op 1965. Dank zij de
toename van de binnenlandse en de buitenlandse vraag, verhoogden de
fauteuil- en meubelfabrikanten hun afzet met respectievelijk 41 en 18 pct.,
de stijging bedroeg 15 pct. voor de schrijnwerkerijen; zij was merkelijk
kleiner voor de sector geperste panelen en vooral voor de sector fineer-
hout.

.,
Enige moeilijkheden orrr vakbekwame arbeidskrachten aan te werven,

namen niet weg dat de diamantindustrie in 1966 een hoge activiteit bereik-
te, dank zij de steeds toenemendewereldvraag naar geslepen diamant.

In de tabaksindustrie werd in de eerste tien maanden van 1966
1,5 pct. meer grondstoffen in bewerking genomen dan in de overeenstem-
mende maanden van het voorgaande jaar.

Voor de gezamenlijke voedingsbedrijven en de drankbereiding over-
trof het produktie-indexcijfer van de eerste tien maanden van 1966 dat
van de overeenstemmende periode van 1965 met 3,5 pct. De evolutie was in
1966 voor de meeste dezer industrieën gunstig. De chocoladefabrieken en
suikerbakkerijen hebben hun produktie kunnen vermeerderen dank zij een
stijging van de binnenlandse verkoop en van de uitvoer. De produktie van
de biscuitfabrieken en van de bierbrouwerijen ging er eveneens op vooruit,
terwijl zij het jaar tevoren was verminderd. De activiteit ontwikkelde zich
opnieuw gunstig in de oliefabrieken, zowel wat de verbruiksgoederen als
wat de produktiegoederen bestemd voor andere industrieën betreft. Dank
zij de gestegen uitvoer naar de landen van de Europese Economische
Gemeenschap breidden de vleesconservenfabrieken hun produktie uit. De
produktiestijging in de groenteconservenfabrieken ging gepaard met een
zekere voorraadvorming die evenwel kleiner was dan de in 1964 vast-
gestelde aangroei. In de zuivelfabrieken ging de bedrijvigheid trager
vooruit dan het jaar tevoren; dit betrof vooral de boter, terwijl voor enige
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andere zuivelprodukten, zoals melk in poeder en gecondenseerde melk, de
toestand verbeterde. De activiteit van de maalderijen verzwakte. De
suikerproduktie van de campagne 1965-1966 was niet zo groot als de vorige,
die uitzonderlijk hoog was geweest.

De brutoproduktie van elektriciteit steeg met 5,5 pct. in 1966, tegen
4,5 pct. in 1965. Het huishoudelijk verbruik vermeerderde met 10 pct., d.i.
nagenoeg evenveel als het jaar voordien, en het industrieel verbruik, met
3 pct., in plaats van met 5 pct.; de netto-uitvoer, die in 196,5sterk vermin-
derd was, herstelde zich. De prijs van de hoogspanningsstroom ging licht
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omhoog, terwijl die van de laagspanningsstroom voor huishoudelijk ver-
bruik vrijwel niet veranderde.

Het vermogen van de centrales werd nog met ongeveer 8 pct. opge-
voerd. De studies voor de installaties van twee kerncentrales, elk van
600 Megawatt, de ene in het Antwerpse, de andere nabij Hoei, schoten
anderzijds flink op.

De petroleumraffinaderijen verwerkten tijdens de eerste tien maan-
den van 19665,5 pct. meer ruwe aardolie dan in dezelfde periode van 1965,
terwijl dit percentage 22,5 bedroeg van 1964 op 1965. De verkoop van
benzine nam vrijwel niet toe; de vraag naar olie voor verwarming hand-
haafde zich op het zeer hoge peil van voorgaand jaar, terwijl het industrieel
verbruik met ongeveer 11 pct. toenam, ten dele wegens de vervanging
van steenkool door residu-olie.

Over de eerste negen maanden van het jaar daalde de produktie van·
de cokesbedrijven t.O.V. de overeenkomstige periode van 1965, ten gevolge
van een verzwakking van de vraag van de Belgische en Luxemburgse ijzer-
en staalindustrie en van een inkrimping van de uitvoer naar de
Scandinavische landen.

In het vierde kwartaal van 1966 werd een aanvang gemaakt met de
invoer van Nederlands aardgas in België. Krachtens de overeenkomst op
9 december 1965 gesloten tussen de Nederlandse exploitatiemaatschappij
en de Belgische distributiemaatschappij , zou laatstgenoemde jaarlijks en
gedurende twintig jaar 5 miljard kubieke meter aardgas ontvangen;
3 miljard zijn bestemd voor huishoudelijk verbruik en 2 miljard voor de
dekking van de behoeften van de grootindustrie.

De aangroei van de produktie in de fabrieksnijverheid in 1966 bracht
geen verlichting van de moeilijkheden in de steenkoolindustrie. De struc-
turele inkrimping van de afzetgebieden van deze nijverheid zette zich
voort. Het bekende steenkoolverbruik slonk van 23,6 tot 21,5 miljoen ton;
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deze vermindering, die te wijten is aan de toenemende aanwending van
andere energiebronnen; trof zowel de vraag naar nijverheidssteenkolen
als die naar huisbrandkolen. Daarenboven was de daling groter voor de uit-
voer dan voor de invoer. Hoewel de gespreide sluiting van verschillende
steenkoolmijnen, met een totaal extractievermogen van 3,1 miljoen ton, en
de toename van de gedeeltelijke werkloosheid in de overblijvende mijnen
de produktie hebben teruggebracht van 19,8 miljoen ton in 1965 tot
17,5 miljoen ton in 1966, nam de totale voorraad op de mijnterreinen nog
toe van 2,4 tot 3,1 miljoen ton van het begin tot het einde van het jaar.
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Om de afzet van Belgische huisbrandkolen te bevorderen, werden de
groothandelsprijzen, met ingang van 20 juni, gemiddeld met fr. 200 per
ton verlaagd ten einde ze gelijk te schakelen met' die van de ingevoerde
steenkolen. De minderontvangst die daaruit voor de steenkoolmijnen voort-
vloeit, wordt goedgemaakt door een tegemoetkoming van de Staat, die, om
deze laatste te financieren, op voornoemde datum de omzetbelasting op de
verkoop van Belgische en ingevoerde steenkolen van 1,2 tot 7 pct. ver-
hoogde.
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De verslechtering van de economische en financiële toestand van de
steenkoolnijverheid bracht de Regering ertoe de rechtstreekse subsidies
aan de steenkoolmijnen voor het jaar 1966 te verhogen van het aanvanke-
lijk vastgestelde bedrag van fr. 1,6 miljard tot fr. 2,9 miljard en voor het
jaar 1967 tot fr. 3,2 miljard. Anderzijds besloten de autoriteiten in 1967
geen subsidies meer te verlenen aan negen mijnen met een totaal extractie-
vermogen van 1,7 miljoen ton; in uitvoering van het programma op half-
lange termijn tot sanering van de steenkoolnijverheid, zal die beslissing hun
sluiting in de loop van het jaar tot gevolg hebben.

Voor de eerste tien maanden steeg het indexcijfer dat de trendmatige
en de cyclische beweging van de produktie in de gezamenlijke bouwnijver-

Tabel 3.
BOUWNIJVERHEID

(Maandgemiddelden)

Bouwvergunningen Gemiddelde verzekerde activiteitsduur,
(1) uitgedrukt in maanden (2)

Vlerken
Hompwerken van gebouwen van burgerlijke

Gebouwen bouwkunde
uitsluitend Gebouwen Gehouwenof hoofd- niet voor

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

vesting bestemd Samen gebouwde lijk van drie commer- Samen van :

bestemd woningen gebouwde en meer ciële of wegen-
woningen verdie- udminis- bouw

pingen teatleve
doeleinden

1962 ........................ 3.211 660 7,5 8,0 3,7 8,9 13,0 15,1 12,7
1963 ........................ 3'.224 786 7,8 8,3 3,9 8,9 13,6 17,0 16,9
1964 ........................ 3.686 879 8,0 7,5 3,8 9,7 14,0 14,8 13,0
1965 ........................ 3.233 898 7,2 7,5 3,2 8,6 13,0 12,2 9,2

(nieuwe Tee1,sen)

1965 ........................ 3.233 898 8,5 9,6 3,2 12,3 14,1 12,5 9,6
1965 Ie kwartaal ...... 3.289 740 8,5 9,1 3,2 14,4 13,1 13,1 9,7

2e kwartaal ...... 3.393 949 8,7 11,6 3,5 12,5 13,5 12,7 9,6
3e kwartaal ...... 3.238 969 8,6 9,3 3,3 12,0 14,4 12,0 8,8
Oktober-november 2.621 869 8,1 8,5 3,0 10,6 14,7 12,4 9,9

1966 Ie kwartaal ...... 3.803 1.006 7,9 8,7 3,2 9,5 14,5 12,3 11,4
2e kwartaal ...... 4.063 1.351 8,1 7,7 3,4 9,7 15,2 12,5 12,6
3e kwartaal ...... 3.392(") 1.243(3) 8,2 6,5 3,1 10,6 15,2 13,7 15,5
Oktober-november n.b, n.b, 8,6 6,8 3,1 11,1 16,3 13,5 15,1

(1) Bron : NationaalInatituut voorde Statistiek.
(2) Bron : Maandelijkseconjunctuuronderzoekingenvan de NationaleBank van België;het betrefthet gemiddeldevün

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

(3) Gemiddelde juli-augustus.
n.b, Nietbasehikbuur.
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heid weergeeft met 1 pct. van 1965 op 1966, terwijl het yan 1964
op 1965 met 3,5 pct. was gedaald. Naar gelang van de categorieën
constructies en werken en volgens de periodes, kwamen vrij aanmerkelijke
verschillen in de evolutie tot uiting. In de laatste maanden van het jaar
scheen de vraag in de meeste sectoren groter te worden.

In de sector woningbouw blijkt het aantal in 1966 gebouwde woon-
gelegenheden hoger te liggen dan in 1965, toen het 45.000 bedroeg, maar
minder hoog dan in 1964, toen het 50.000 bereikte. In de eerste helft van
het jaar scheen de activiteit in die sector evenwel minder groot dan het
jaar tevoren; het aantal afgewerkte gebouwen was immers in de eerste
acht maanden kleiner dan dat van de overeenstemmende periode van 1965.
Daarentegen scheen de vraag reeds in de eerste maanden te zijn toegeno-
men; tussen januari en augustus overtrof het aantal bouwvergunningen
met 15,5 pct. dat van het overeenkomstige cijfer van 1965, ook al bleef
het beneden het peil bereikt in dezelfde periode van 1964; de nieuwe
verbintenissen aangegaan tijdens de eerste drie kwartalen door de maat-
schappijen die sociale woningen laten bouwen, waren in 1966 belangrijker
dan in 1965; de gemiddelde verzekerde activiteitsduur voor rompwerken
van flatgebouwen, die over heel 1965 was teruggelopen, gaf van het
tweede kwartaal van 1966 af een herstel te zien.

In .de categorie gebouwen die niet voor huisvesting bestemd zijn,
breidden de bedrijvigheid en de vraag zich uit. In de eerste acht maanden
van 1966 steeg het aantal afgewerkte gebouwen met 2,5 pct. en het aantal
bouwvergunningen met 36,5 pct. tegenover de overeenstemmende maanden
van 1965. De gemiddelde verzekerde activiteitsduur in de ondernemingen
van rompwerken voor dergelijke gebouwen bereikte in de eerste elf maan-
den een hoger peil dan in dezelfde periode van 1965.

In de sector van de burgerlijke bouwkunde steeg de gemiddelde
verzekerde activiteitsduur van 12,3 maanden in het eerste kwartaal van
1966 tot 13,5 maanden in oktober-november. Deze toename houdt ver-
band met ruimere bestellingen van wegenwerken; wat de waterbouwkun-
dige werken betreft, daalde het aantal maanden werk tot het tweede
kwartaal, waarna het opnieuw steeg.
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De bouwprijzen bleven opwaarts gaan en de hausse schijnt nagenoeg
van dezelfde omvang te zijn geweest als het jaar tevoren. Van september
1965 tot september 1966 vermeerderde de kostprijs van sociale woningen
met 8 pct.; zijnerzijds steeg de kostprijs van overheidsgebouwen en werken
van burgerlijke bouwkunde van het derde kwartaal van 1965 op hetzelfde
kwartaal van 1966 met 4 pct.

LANDBOUW.

Zoals blijkt uit de landbouwtelling van 15 mei duurde de structurele
inkrimping van de beteelde oppervlakte voort. Zij bedroeg ongeveer
12.000 hectaren, tegen 13.000 in 1965.

Tabel 4.

LANDBOUW

I
1961

I
1062

I
1063 1964

I
1065 1966

'I'eeltareaal (1) :
(Duizenden hectaren)

Broodgranen ........................ 256 252 246 262 266 249
waarvan : tarwe ............... 206 209 200 216 227 214

Andere dan broodgranen ......... 263 260 255 239 254 257
Suikerbieten ........................ 62 57 57 64 65 66
Vlas ................................. 27 33 34 39 27 23
Aardappelen ........................ 72 68 69 61 57 60
Weide· en grasland ••••• ! ••••••••• 821 829 825 815 810 808

Veestapel (1) :
(Duizenden stuks)

Runderen ........................... 2.728 2.832 2.805 2.663 2.731 2.767
waarvan : melkko'eien ......... 1.025 1.051 1.044 999 1.010 1.016

Varkens .............................. 1.772 2.053 1.795 1.833 1.847 1.948

Leveringen van melk aan de zuivel-
fabrieken :

(Miljoenen liters)
Jaar ................................. 1.538 1.630 1.644 1. 712 1.953 n.b.
Eerste 10 maanden ............... 1.337 1.422 1.441 1.486 1.694 1.921

Slachtingen :
(Nettogewicht van het vlees -

duizenden tonnen)
Jaar ................................. 429 462 458 429 461 n.b.
Eerste 9 maanden ............... 314 336 346 316 337 371

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.
(1) 'felling op 15 mei van elk jaar.
n.b. Niet beschikbaar.
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De oppervlakte beteeld met broodgranen verminderde met 17.000
hectaren, waarvan 13.000 hectaren voor tarwe. Het areaal bestemd voor
andere granen dan broodgranen nam toe met 12.000 hectaren voor gerst
en enige andere gewassen van tweede rang, maar verminderde met 9.000
hectaren voor haver. De andere, in absolute cijfers minder omvangrijke
veranderingen hebben elkaar nagenoeg gecompenseerd.

Volgens voorlopige ramingen zou de gezamenlijke landbouwproduktie
iets groter zijn geweest dan in 1965. Die toename zou uitsluitend op
rekening komen van de dierlijke produkten, aangezien de slechte weers-
omstandigheden de opbrengst van de teelten opnieuwongunstig hebben
beïnvloed; in het bijzonder zou de opbrengst van de teelt der broodgranen
la tot 15 pct. kleiner zijn dan die van 1965; die van gerst zou nog verder

LANDBOUWPRODUKTEN: PRIJZEN BETAALD AAN DE PRODUCENTEN (1)

(Indexciiiers 1958 = 100)

160 160

140 140 -

120 120

100 100

80 80

1958 1960 1962 1964 1966

Bron : Ministerie van Landbouw.
(1) Prijzen op de binnenlandse regulerende markten (taksen niet inbegrepen). Mnandgemiddelden per kwartaal; laatste

periode : oktober-november 1966.
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gedaald zijn; daarentegen zou de opbrengst van haver iets hoger liggen.
De oogst van de meeste akkerbouwprodukten evenals die van fruit en
groenten zouden gedaald of onveranderd gebleven zijn.

Daarentegen zou de dierlijke produktie van het ene jaar tot het andere
gestegen zijn. De leveringen van melk aan de zuivelfabrieken namen
tijdens de eerste tien maanden met 13 pct. toe. De produktie van eieren
en vlees zou eveneens vermeerderd zijn.

De veestapel groeide aan. T.o.v. de telling van mei 1965 was in
mei 1966 het aantal runderen met 1,5 pct. gestegen en dat van de varkens,
met 5,5 pct.

De slachtingen van inheems en ingevoerd vee leverden in de eerste
drie kwartalen van 1966 10 pct. meer nettogewicht in vlees op dan in
dezelfde kwartalen van 1965. De stijging bereikte 12,5 pct. voor de varkens.

Van november 1965 tot november 1966 daalden de prijzen betaald
aan de producenten voor plantaardige produkten met 3,5 pct. Daarentegen,
is het gemiddelde van de eerste elf maanden van 1966 met 24,5 pct. ver-
meerderd t.O.V.dat van 1965; deze toename is hoofdzakelijk te wijten aan
de aardappelprijs die wegens de slechte oogsten in 1966 hoog opliep;
de prijzen van tarwe, gerst en haver lagen beneden hun peil van 1965 en
die van de andere gewassen, erboven.

;

Van de eerste elf maanden van 1965 tot dezelfde maanden van 1966
vertoonden de prijzen die aan de producenten werden betaald voor
dierlijke produkten een zeer geringe toename.

Hoewel, in totaal, de prijzen aan de producenten betaald voor plantaar-
dige en dierlijke produkten in november 1966 iets beneden het peil van
november 1965 lagen, waren zij voor de eerste elf maanden met 6 pct.
toegenomen, in vergelijking met dezelfde maanden van 1965.

Van de ene periode tot de andere stegen de produktiekosten met
6 pct., o.m. door de verhoging van de omzetbelasting die de kostprijs van
de meststoffen en van het veevoeder verzwaarde, de stijging van de lonen
toegerekend aan de familiale werkkrachten en van de uitbetaalde lonen,
alsook van de prijzen van het landbouwmaterieel.
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Anderzijds blijkt de produktiviteit te zijn verbeterd. Er werd inder-
daad een hogere produktie verkregen met kleinere arealen en minder
arbeidskrachten.

VERVOERWEZEN.

Wat het zeevaartverkeer betreft, werden tijdens de eerste zeven
maanden van het jaar in de havens van Antwerpen en Gent voor 4,5 pct.
meer goederen bij de aanvoer, maar voor 1,5 pct. minder goederen bij de
afvoer overgeslagen dan in de overeenstemmende periode van 1965. Het
gewicht van de geloste goederen bedroeg iets meer dan het dubbele van
dat der geladen goederen. De toeneming van de aanvoer betrof vooral

ZEEVAARTVERKEER IN DE HAVEN VAN ANTWERPEN (1)

(lndexciiiers 1958 = 100)

180 180

140 140

100 100

1958 1960 1962 1964 1966

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.
(1')' Maandgemiddelden per kwartaal.
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minerale oliën en niet voor consumptie bestemde grondstoffen. Bij de
afvoer verminderden de ladingen chemische produkten, terwijl die van
minerale brandstoffen vermeerderden. De tonnenmaat van de in beide
havens binnengekomen schepen overtrof in de eerste tien maanden van
1966 met 3 pct. die van dezelfde periode van 1965.

Het verkeer op de binnenwateren is in de eerste acht maanden, van
1965 tot 1966, met 5 pct. gestegen.

Daarentegen bleef de hoeveelheid per spoor vervoerde goederen ver-
minderen. De daling, die 7 pct. bedroeg van de eerste elf maanden van
1965 tot dezelfde periode van 1966, is, zoals in 1965, hoofdzakelijk toe te
schrijven aan de inkrimping van de ladingen brandstoffen en bouwmate-
rialen. Het reizigersverkeer liep eveneens terug; voor de eerste elf maan-
den van het jaar daalde het aantal reizigerskilometers met 3,5 pct.

Ook het luchtverkeer van de Sabena kende een achteruitgang zowel
wat de goederen als wat de reizigers betreft: van 1965 tot 1966 daalde het -
aantal tonkilometers voor de eerste tien maanden met 2,5 pct. en het
aantal reizigerskilometers, met 7,5 pct.

LONEN EN ANDERE INKOMENS.

De loonontwikkeling dient in 1966 ten dele te worden toegeschre-
ven aan de gevolgen van de nieuwe collectieve overeenkomsten en ten
dele aan de invloed van het indexcijfer der kleinhandelsprijzen. De
koppeling van de lonen aan dat indexcijfer gaf aanleiding tot loonsver-
hogingen van ongeveer 4 tot 6 pct. in totaal. Die verhogingen hadden
plaats in de loop van de eerste zeven maanden en veroorzaakten een tijde-
lijke versnelling van het groeitempo van de bezoldigingen, nadat dit laatste
in de tweede helft van 1965 was vertraagd; van december 1965 tot juni 1966
steeg het door de Bank berekende indexcijfer van de gemiddelde bruto-
uurverdienste van de industrie- en de transportarbeiders met 7,1 pct.,
tegen 4,5 pct. tijdens de overeenstemmende periode van 1965. In het
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derde kwartaal gingen de lonen opnieuw trager naar omhoog; van juni
tot september bedroeg de stijging van de uurverdienste nog slechts 0,8 pct.,
d.i. een percentage dat overeenstemt met dat van dezelfde periode van
1965. Voor de gehele periode begrepen tussen september 1965 en sep-
tember 1966 steeg de uurverdienste met 1O,l pct., d.i. praktisch met
hetzelfde percentage als in de vorige twaalf maanden.

Het indexcijfer van het conventionele loon der werknemers, door het
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid berekend voor alle economische
sectoren, vertoonde een gelijkaardig verloop. Van september 1965 tot
september 1966 bedroeg de stijging 9,3 pct., tegen 8,8 pct. van september
1964 tot september 1965.

BEZOLDIGING VAN DE LOONTREKKENDEN EN KLEINHANDELSPRIJZEN

(Indexciijers 1958 = 100)

- Gemiddelde brutoverdienste der arbeiders per gewerkt UUr(industrie en vervoer)
180 __ Conventioneel arbeidersloon (landbouw, industrie en diensten) 180

_ Conventioneel bediendenloon (landbouw, industrie en diensten)

-- Kleinhandelsprijzen

100

160160

140 . 140

120 120

100

1958 1960 1962 1964 1966

Bronnen : Conventtonele arbeiders- en bediendenlonen : Ministerle van Tewerkstelling eu Arbeid.
Kleinbendelsprijsen : Ministerie VBn Economische Zaken.
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Over het algemeen waren de stijgingen in de periode september 1965-
september 1966 zowel voor de uurverdienste als voor het conventionele
loon het sterkst in de bouw- en elektriciteitssectoren en het zwakst in de
metaal- en textielnijverheid.

Hunnerzijds stegen de kleinhandelsprijzen, van september 1965 tot
september 1966, met 3,7 pct., zodat de reële bezoldiging verder verbeterde.

De beslissing van de Raad van Ministers van de Europese Econo-
mische Gemeenschap betreffende de volledige toepassing, op 31 december
1964, van het beginsel der gelijke bezoldiging van mannelijke en vrouwe-
lijke arbeidskrachten, gaf aanleiding tot sommige moeilijkheden die in
een bedrijf verscheidene maanden lang een staking van arbeidsters
hebben uitgelokt.

Van september 1965 tot september 1966 was de stijging van de
gemiddelde bruto-uurverdienste sterker in België dan in de Verenigde
Staten, het Verenigd-Koninkrijk en de landen van de Europese Econo- .
mische Gemeenschap.

Over de eerste drie kwartalen van 1966 samen steeg de gemiddelde
uurverdienste met 9,6 pct. t.O.V.dezelfde periode van 1965. De aangroei
van de loonmassa hield vermoedelijk hiermee geen gelijke tred, daar het
aantal gepresteerde werkuren van de ene periode tot de andere waar-
schijnlijk is verminderd.

Het beschikbare inkomen van de loontrekkenden onderging de weer-
slag van de wijzigingen der loongrenzen waarboven geen bijdragen voor
de sociale verzekering meer geheven worden.

Tegelijkertijd werden de sociale bijdragen ten laste van de werkgevers
verhoogd en liepen de loonkosten per uur opnieuw' sterker op dan de
uurverdienste. Volgens de indexcijfers berekend door het Centre de
Recherches Economiques te Leuven, beliep deze stijging van de kosten
per uur 10 pct. van de eerste negen maanden van 1965 tot dezelfde
periode van 1966. Daar de verbetering van de produktiviteit niet toe-
reikend schijnt geweest te zijn om die verzwaring van lasten geheel op
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GROOTHANDELSPRIJZEN VAN DE INDUSTRIE LE PRODUKTEN (1)

(lndexciifers 1958 = 100)
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Bron : Mlnister!e van Economische Zaken.
(1) Maandgemiddelden per kwartaal j laatste periode oktober-november 1966.



te vangen, zouden de gemiddelde loonkosten per eenheid produkt nog
vermeerderd zijn.

Op de kostprijzen van de bedrijven wogen bovendien de ver-
zwaring van de financiële lasten per eenheid produkt, de verhoging van
de indirecte belastingen en de stijging van de waarde per eenheid inge-
voerde grondstoffen. Deze toename van de kostprijzen kon niet altijd in
voldoende mate in de verkoopprijzen doorberekend worden, o.m. wegens
de verzwakking van de vraag na de eerste maanden van het jaar en de
regeringsmaatregelen tot afremming van de prijzen; de prijzen van de
afgewerkte industriële produkten overschreden in de eerste elf maanden
met 2,3 pct. hun peil van de overeenkomstige periode van 1965. In de
industrie in haar geheel was de weerslag van dit verloop van kosten
en prijzen merkbaar in de financiële resultaten van de bedrijven.

GROOTHANDELSPRIJZEN VAN DE INDUSTRIELE PRODUKTEN ..

De bewegingen van de noteringen der industriële basisprodukten op
de wereldmarkten oefenden een belangrijke invloed uit op het verloop van
de groothandelsprijzen van industriële produkten in België. Volgens het
indexcijfer van Volkswirt stegen die noteringen van november 1965 tot
april 1966, vooralonder invloed van de hausse der koperprijzen; ver-
volgens trad een daling in, die in oktober-november tot staan kwam.

In België vertoonde het indexcijfer van de groothandelsprijzen der
ingevoerde industriële produkten een overeenstemmend beeld. Het steeg
van het laatste kwartaal van 1965 tot mei 1966; de voornaamste bewe-
gingen nadien waren de daling in juni en vooral die in augustus.

De evolutie van de noteringen op de wereldmarkten en de verzwaring
van de indirecte belastingen op 1 januari 1966 versterkten in het begin
van het jaar de haussetendens van de groothandelsprijzen der inheemse .
industriële produkten, die sedert juni 1965 tot uiting kwam. Gelet op deze
toestand en op de gelijktijdige stijging van de groothandelsprijzen van de
landbouwprodukten en van de kleinhandelsprijzen, besloot de Regering,
bij een ministerieel besluit van 9 mei, de prijzen van de produkten en
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diensten voor minimum drie maanden te blokkeren. Die maatregel samen
met de verzwakking van de vraag en de ommekeer in de noteringen op
de wereldmarkten brachten een daling teweeg van de groothandelsprijzen
van de inheemse industriële produkten van mei tot augustus. De prijzen-
blokkering kon dan ook bij ministerieel besluit van 2 september verzacht
worden. De nieuwe maatregelen boden echter de mogelijkheid de prijs-
verhogingen tot het einde van het jaar te doen uitstellen.

De prijzen van de ingevoerde en inheemse industriële grondstoffen
bereikten hun hoogtepunt in het eerste kwartaal en die van de halfafge-
werkte produkten, in juni. De prijzen der afgewerkte produkten bleven,
na een gevoelige stijging in het begin van 1966, over hun geheel genomen,
onveranderd tijdens de rest van het jaar.

Co

Onderzoekt men elk produkt afzonderlijk, dan eonstateert men over
het algemeen een klaarblijkelijke overeenstemming met de hierboven
beschreven algemene tendens. De kolenprijzen liepen tweemaal merkbaar
terug; de eerste daling deed zich voor in maart in verband met het seizoen,
de tweede, waarvan doel en modaliteiten reeds werden uiteengezet, in juni.
Nadat zij in het begin van het jaar, wegens de verhoging van de accijnzen
op de benzine en de minerale oliën, sterk waren gestegen, vertoonden de
prijzen der petroleumprodukten praktisch geen verandering meer. Wat
de metalen en de gezamenlijke metaalprodukten betreft, begonnen de
prijzen pas vanaf augustus te dalen en zij onderbraken aldus een hausse-
tendens die zich tot dan toe had voortgezet; in feite is deze evolutie de
weerspiegeling van het verloop van de koperprijzen die in juli t.O.V.het
einde van 1965 praktisch waren verdubbeld en die nadien terugliepen,
doch niettemin ver boven hun vroeger peil bleven; de stijging van de
koperprijzen dient te worden toegeschreven aan .prijsverhogingen waartoe
de producerende landen besloten; de prijzen 'van de meeste andere non-

. ferrometalen waren, gezamenlijk beschouwd, heel het jaar neerwaarts
gericht; de ijzer- en staalprijzen verzwakten na de eerste maanden, ter-
wijl die van de metaalfabrikaten nauwelijks veranderden. De prijzen van
de textielprodukten gingen sedert het midden van het jaar naar omlaag.
Bij de chemische produkten lagen de prijzen gemiddeld hoger .dan in 1965.
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Tenslotte zijn de bouwmaterialen, die gedurende de eerste drie kwartalen
niet veranderden, in oktober gestegen.

De groothandelsprijzen van de afgewerkte industriële produkten
namen in België minder toe dan in het Verenigd-Koninkrijk, de Verenigde
Staten, de Duitse Bondsrepubliek en Nederland.

KLEINHANDELSPRIJZEN.

Het indexcijfer der kleinhandelsprijzen vertoonde in de beide helften
van 1966 een verschillend verloop.

KLEINHANDELSPRIJZEN IN BELGIE

(Indexciifers 1953 = 100)
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/lrun : Mln isterte van Econoruische Zaken.
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KLEINHANDELSPRIJZEN : VERGELIJKING MET HET BUITENLAND

(Indexcijfers 1958 = 100) (1)
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Brollnen België: Ministerie van Economische Zaken. Duitse BondsTepubliek .' Statistisches Bundesnmt. Fran1aijk :
Institut National de la Stabistique et des Etudes Economiques. Italië' .' Iatituto Centrale di Statistica. Neder-
land: Centrunl Bureau voor de Statistiek. Verenigde Staten : U.S. Department of Labor. VCTcnigd-[(oninkrijk
Ministry of Labour.

(1) Indexcijfers Diet gecorrigeerd voor veranderingen in de wisselkoersen. Maandgemiddelden per kwartaal i laatste periode :
oktober-november 1966 of oktober 1966.

58



Van december 1965 tot juni 1966 steeg het met 3,1 pet., tegen 2,2 pct.
in de overeenstemmende periode van 1965. De drie bestanddelen van het
indexcijfer waren bij de versnelling betrokken. De prijsstijging van de·
voedingsmiddelen werd vooral veroorzaakt door een toevallige factor, nI.
de uitzonderlijk sterke stijging van de aardappelprijs, terwijl de prijzen
van de diensten o.m. werden beïnvloed door de verhoging van de transport-
tarieven.

In de tweede helft van het jaar onderging het indexcijfer de invloed
van het prijsbeleid van de Regering en van de evolutie van de aardappel-
prijs. Dalingen. van het indexcijfer in juli en in augustus waren daarvan
o.m. het gevolg. In december bereikte het indexcijfer nagenoeg hetzelfde
peil als in juni.

Van december 1965 tot december 1966 nam het indexcijfer der klein-
handelsprijzen toe met 3,2 pct., tegen 4,1 pct. van december 1964 tot
december 1965.

In 1966 schijnt de stijging in België zwakker te zijn geweest dan in
Nederland, maar sterker dan in de Duitse Bondsrepubliek en in Italië.

BUITENLANDSE HANDEL.

Het handelsverkeer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
met het buitenland breidde zich verder uit, maar, in tegenstelling met
1965, ging de uitvoer minder snel vooruit dan de invoer.

Tabel 5.

BUITENLANDSE HANDEL VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE

(Miljarden franken)

I

1965 11966 (v)
1961 1962 1968 1964 1965

(Eerste 10 maanden)

Uitvoer ....................................... 196,5 '216,6 '24'2,0 '280,0 319,1 '259,8 '281,0
Invoer ....................................... '211,'2 '2'28,4 '256,4 '296,5 318,7 '258,5 '295,4
Handelsbalans .............................. - 14,7 - 11,8 - 14,4 - 16,5 + 0,4 + 1,3 - 14,4

(vl Voorlopige cijfers.
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Van 1965 tot 1966 steeg de uitvoer voor de eerste tien maanden met
8 pct., tegen 13 pct. van 1964 tot 1965. Het accres van de gezamenlijke
exportwaarde in 1966 schijnt hoofdzakelijk voort te vloeien uit een ver-
meerdering van de hoeveelheden: de stijging van het uitgevoerde volume
zou afgetekend groter zijn geweest dan die van de waarden per eenheid.

De tragere groei van de uitvoer houdt verband met een merkelijk
kleinere expansie van de verkopen aan de Duitse Bondsrepubliek, die
werden beïnvloed door de anti-inflatoire maatregelen welke dat land heeft
getroffen. Deze evolutie werd slechts ten dele goedgemaakt door een
grotere afzet in Nederland en vooral in Frankrijk dan in 1965.

De uitbreiding van de verkopen aan het buitenland bestreek bijna
alle grote categorieën produkten; de leveringen van ijzer- en staalprodukten
en van steenkool liepen evenwel terug. De categorieën die het meest tot
de vooruitgang van de totale uitvoer hebben bijgedragen, zijn de non-ferro-
metalen, vooral wegens de sterke stijging van de prijzen der koperpro-
dukten, de textielprodukten, de edelgesteenten, de metaalfabrikaten en
de chemische produkten.

De invoer over de eerste tien maanden steeg met 6 pct. van 1964 tot
1965 en met 14,5 pct. van 1965 tot 1966. Deze vermeerdering blijkt het
gevolg te zijn van een sterke toeneming van de ingevoerde hoeveelheden
en, in 'mindere mate, van een stijging der waarden per eenheid ingevoerd
produkt.

De versnelling in het groeitempo van de invoer is in zekere mate een
rechtstreeks en onrechtstreeks gevolg van de veranderingen in de note-
ringen van de grondstoffen op de wereldmarkten. Die veranderingen
waren de oorzaak van de stijging der waarden per eenheid ingevoerd
produkt in 1966; van 1964 tot 1965 brachten zij integendeel een daling
van die waarden teweeg. De haussebeweging van de noteringen op de
wereldmarkten gedurende de eerste maanden van 1966 schijnt bovendien
de bedrijven ertoe te hebben aangezet hun voorraden te vermeerderen,
wat, samen met de snellere toename van de industriële produktie in die
periode, in ruime mate de omvang van de volumestijging der aankopen
in het buitenland zou kunnen verklaren.
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De invoer van produktiegoederen groeide met 18,5 pct. aan tijdens
de eerste zes maanden van 1966, in vergelijking met dezelfde periode van
1965; de uitrustingsgoederen vermeerderden met 8,5 pct. en de verbruiks-
goederen, met 7 pct.

De hierboven beschreven evolutie van de uitvoer en de invoer bracht
een ommekeer teweeg in het saldo van de handelsbalans opgemaakt vol-
gens de douanestatistieken. In de plaats van een overschot van fr. 1,3 mil-
jard voor de eerste tien maanden van 196,5, werd een tekort van fr. 14,4
miljard geboekt tijdens dezelfde maanden van 1966. Het dekkingsper-
centage daalde van 100,5 in de eerste periode tot 95 in de tweede.

BETALINGSBALANS.

De versnelling van de invoer en de vertraging van het expansietempo
van de uitvoer waren de doorslaggevende factoren in de ommekeer van
de balans van het lopend verkeer van de Belgisch-Luxemburgse Econo-

Tabel 6.

LOPENDE REKENING VAN DE BETALINGSBALANS

VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE MET HET BUITENLAND

(Miljarden franken)

I
1901 1002 1903 1904

I
1905

I 1965 119GO (v)

(Eerste 11 maanden)

Uitvoer .................................... 172,7 181,1 200,7 230,5 253,5 229,0 241,0
Invoer ....................................... 178,8 187,5 209.7 239,2 255,5 229,8 255.0
1. Saldo van de uitvoer en de invoer. - 6,1 - 6,4 - 9,0 - 8,7 - 2,0 - 0,8 -14,0
2. Saldo van de andere goederenerans-

acties (1) .............................. + 5,0 + 6,9 + 5,7 +10,6 + 9,8 + 9,2 +12,2
3. Saldo van het dienstenverkeer (2) + 2,9 + 2,9 - 1,3 - 2,6 - 0,3 - 0,6 - 2,0
4. Saldo van de particuliere over-

drachten ................................. + 3,0 + 2,6 + 2,5 + 3,0 + 2,5 + 2,4 + 1,6
5. Saldo van de overdrachten van de

Staat .................................... - 2,3 - 1,8 - 3,1 - 2,4 - 2,4 - 2,1 - 2,0
Totaal ... + 2,5 + 4,2 - 5,2 - 0,1 + 7,6 + 8,1 - 4,2

(1) Goederen gekocht in een vreemd land en opnieuw verkocht aan een ander vreemd land (arbitrageverrichtingen) j loon-
werk.

(2) Vervoerkosten, vereekerfngen , reisverkeer, investeringsopLrengsten, overheidstrnnsncties, seizoen- en grensarbeiders, enz,
Wegens de verbetering van het statistisch materiaal zijn de bedragen betreffende 1965 en 1966 niet volledig vergelijkbaar
met die van de voorgaande periodes.

(v) Voorlopige cij (ers.
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mische Unie: tegenover het overschot van fr. 8,1 miljard voor de eerste
elf maanden van 1965 staat een tekort van fr. 4,2 miljard voor de over-
eenstemmende periode van 1966.

De betalingen voor in- en uitvoer lieten een nadelig saldo van
fr. 14 miljard, d.i. fr. 13,2 miljard meer dan gedurende de eerste elf
maanden van 1965. Deze verslechtering van de ene periode tot de andere
deed zich vooral voor in de eerste helft van het jaar.

De ongunstige invloed van de stijging van het tekort van in- en uit-
voer op de evolutie van het totale saldo van de goederentransacties werd
enigszins verzacht door de vooruitgang van de netto-ontvangsten uit

BETALINGSBALANS VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE (')

(l\lil;arden franken)

Saldo van de lopende rekening Saldo van het kapitaalverkeer van de
Staat en de andere overheid

8

oo

-8 -8

Saldo van het kapitaalverkeer van de
bedrijven en particulieren

Totaal saldo

o =

8

o

-8 _8

1961 1963 1965 65 66
elf maanden

1961 1963 1965 65 66
elf maanden

I I) Cr. tabel U.
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hoofde van arbitrageverrichtingen en loonwerk die fr. 12,2 miljard bereik-
ten, tegen fr. 9,2 miljard tijdens de eerste elf maanden van 1965. In totaal
sloten de goederentransacties met een tekort van fr. 1,8 miljard, tegen
een overschot van fr. 8,4 miljard in 1965.

Terwijl de goederentransacties een tekort vertoonden, nam ook
het nadelige saldo van het dienstenverkeer in de eerste elf maanden van
1966 toe, wat in hoofdzaak moet worden toegeschreven aan de stijging van
de uitgaven uit hoofde van vervoerkosten; anderzijds verminderden de
netto-ontvangsten uit particuliere overdrachten.

Het saldo van het kapitaalverkeer gaf tweneens een ommekeer te zien.
Het overschot van fr. 0,7 miljard voor de eerste elf maanden van 1965
maakte plaats voor een tekort van fr. 1 miljard gedurende de overeen-
stemmende periode van 1966.

De nettokapitaaluitvoer van de overheid bereikte fr. 3,4 miljard, tegen
fr. 4,8 miljard tijdens de eerste elf maanden van 1965. Deze twee bedragen
weerspiegelen in hoofdzaak de vermindering van de in het buitenland
geplaatste staatsschuld.

Tabel 7.
NETTOKAPITAALVERKEER VAN DE STAAT

EN VAN DE OVERIGE OVERHEIDSSECTOR MET HET BUITENLAND

(Miliarden franken)

1965 1966 (v)
1961 1962 1963 1964 1965

(Eerste 11 maanden)

1. l:ltaat :

Schuld geplaatst in het buiten-
land (1) .............................. - 4,7 - 1,6 + 2,8 + 0,6 - 5,1 - 4,7 - 3,6

Leningen aan het buitenland ...... - 0,2 - 0,7 - 0,4 - 0,1 - 0,2 - 0,1 + 0,1
Diversen ................................. - 0,4 + 0,1 ... - 0,1 - 0,5 - 0,3 + 0,1

Totaal ... - 5,3 - 2,2 + 2,4 + 0,4 - 5,8 - 5,1 - 3,4
2. Overige overheidssector ............... + 0,1 + 0,4 + 0,1 + 1,1 + 0,3 + 0,3 ...

Eindtotaal ... - 5,2 - 1,8 + 2,5 + 1,5 - 5,5 - 4,8 - 3,4

(1) Niet inbegrepen de mutetie van de overheidsschuld in het bezit van de Belgische bankeu en gefinancierd met behulp
van 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 tabel 9 dat betrekldng heeft op de financioring ven de
betalingsbalans, onder rubriek b) 0: Mutaties van de goudvoorraad en nettodeviezenpositie van de geldscheppende instellingen I).

(r) Voorlopige cijfers.
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De netto-ontvangsten uit het kapitaalverkeer van de bedrijven en
particulieren waren veel kleiner dan in 1965. Zij liepen terug van fr. 5,5
tot 2,4 miljard.

Tabel 8.

NETTOKAPITAALVERKEER VAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN
MET HET BUITENLAND

(Miliarden franken)

I
1901

I
1902

I
1963

I
1964 1965 Il 1965 1

1966
(v)

(Ee"te 11 maanden)

1. Transacties van de overheidsbedrij-
ven en van de niet-geldscheppende
financiële instellingen van de over-
heidssector .............................. + 2,1 - 0,8 -I- 0,6 -I- 2,3 -I- 2,1 + 2,1 + 2,9

2. 'I'ransacties van de particuliere sec-
tor (1) :

a) Belgische en Luxemburgse
effecten .............................. + 1,5 + 0,8 + 0,8 + 0,1 + 0,5 + 0,5 - 0,2

h) Buitenlandse effecten ............ - 4,7 - 3,6 - 5,5 - 1,3 - 2,1 - 1,6 - 5,5
e) Directe investeringen ............

~+
~+ 5,1 + 4,0 + 6,3

d) Onroerende goederen ............ 4,9 -I- 4,0 + 6,2 + 7,7 - 1,1 - 1,1 - 1,9
e) Overige ........................... -I-' 2,5 + 1,6 -I- 0,8

'I'otaal van de transacties van de parti-
culiere sector ........................... -I- 1,7 + 1,2 + 1,5 + 6,5 -I- 4,9 + 3,4 - 0,5

Eindtotaal ... + 3,81 + 0,4 + 2,11 + 8,81 + 7,0 Il + 5,51 + 2,4

(1) Sedert 1965 was het, dank zij een vollediger aantekening van de effectentransacties, mogelijk transacties, die voor
de voorgaande periodes onder andere rubrieken opgenomen werden, in de rubrieken a} en b) onder te brengen.

(v) Voorlopige cijfers.

De nettokapitaalontvangsten van de overheidsbedrijven en van de
niet-geldscheppende financiële instellingen van de overheidssector bereik-
ten fr. 2,9 miljard, tegen fr. 2,1 miljard voor de eerste elf maanden van
1965. In 1966 omvatten ze met name door de Sabena en de Nationale
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid in het buitenland opge-
nomen leningen.

Het kapitaalverkeer van de particuliere ' sector sloot met een tekort
van fr. 0,5 miljard, in plaats van met een overschot van fr. 3,4 miljard tijdens
de eerste elf maanden van 1965. Deze ommekeer is het gevolg van een ver-
hoging van de netto-aankopen van effecten en van onroerende goederen,
die niet volledig gecompenseerd werd door de uitbreiding van de netto-
ontvangsten uit hoofde van directe investeringen.
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Het nadelige saldo waarmede de transacties in buitenlandse effecten
gewoonlijk sluiten, steeg van fr. 1,6 miljard voor de eerste elf maanden
van 1965 tot fr. 5,5 miljard voor dezelfde periode van 1966; deze beleg-
gingen werden aantrekkelijker wegens de hoge rendementspercentages die
door inschrijving op leningen uitgegeven in sommige landen en op de
internationale markt konden worden verkregen.

De directe investeringen lieten een overschot van fr. 6,3 miljard, tegen
fr. 4 miljard in de eerste elf maanden van 1965. Deze ontwikkeling blijkt
in hoofdzaak verband te houden met. het wegvallen van de nettokapitaal-

Tabel 9.

BETALINGSBALANS VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE

EN HAAR FINANCIERING

(Miljarden franken)

I I
1965 11966 (v)

1961 1962 1963 1964 1965
(Eerste 11 maanden)

Betalingsbalans :

a) Saldo van de lopende rekening . + 2,5 + 4,2 - 5,2 - 0,1 + 7,6 + 8,1 - 4,2
b) Nettokapitaalverkeer :

- van de Staat en van de ove-
rige overheidssector ......... - 5,2 - 1,8 + 2,5 + 1,5 - 5,5 - 4,8 - 3,4

- van de bedrijven en particu-
lieren ........................... + 3,8 + 0,4 + 2,1 + 8,8 + 7,0 + 5,5 + 2,4

c) Vergissingen en weglatingen ... + 0,6 + 1,4 + 0,6 + 0,5 - 0,6 - 1,0 + 0,7
Totaal _ .. + 1,7 + 4,2 ... + 10,7 + 8,5 + 7,8 - 4,5

Financlering van de betalingsbalans :

a) Herfinanciering buiten de geld-
scheppende instellingen van corn-
merciële vorderingen op het bui-
tenland .............................. + 1,1 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 1,2 + 1,6 - 1,2

b) Mutaties van de goudvoorraad
en nettodeviezenpositie van de
geldscheppende instellingen :

- Nationale Bank van
België (1) ..................... + 12,2 - 1,7 + 11,2 + 12,6 + 8,0 + 5,3 + 0,5

- Belgische en Luxemburgse
banken (2 ) ..................... - 11,2 + 5,9 - 10,1 - 2,2 - 1,2 + 0,3 - 4,8

- Overige instellingen ......... - 0,4 - 0,2 - 1,2 + 0,2 + 0,5 + 0,6 + 1,0
Totaal [b)] ... + 0,6 + 4,0 - 0,1 + 10,6 + 7,3 + 6,2 - 3,3

Totale financiering [a) + b) ] ... + 1,7 + 4,2 ... + 10,7 + 8,5 + 7,8 - 4,5
(1) Cf. tabel 10.
(2) Het + teken wijst op een vermindering en het - teken op een vermeerdering van de nettoverplichtingen van de

banken aan het buitenland.
(v) Voorlopige cijfers.

65



uitvoer betreffende de Belgische en Luxemburgse investeringen in het
buitenland.

Het lopend verkeer en het kapitaalverkeer, hierboven beschreven,
lieten voor de eerste elf maanden een tekort van fr. 4,5 miljard, in plaats
van een overschot van fr. 7,8 miljard voor dezelfde periode van 1965.

Dat tekort komt tot uiting in een vermindering, met fr. 1,2 miljard,
van de commerciële vorderingen op het buitenland die de markt heeft
overgenomen van de geldscheppende instellingen en in een vermindering,
met fr. 3,3 miljard, van de goudvoorraad en de nettodeviezenpositie van
die instellingen. De activa van de Bank namen toe met fr. 0,5 miljard,
maar die van de overige geldscheppende instellingen verminderden met
fr. 3,8 miljard, vooralomdat de Belgische banken hun nettoverplichtingen
tegenover het buitenland verhoogden om de Schatkist te financieren.

Tabel 10.
GOUDVOORRAAD EN NETTODEVIEZENPOSITIE

VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

Vorderingen Overige netto-Convertibele op hetGoudvoorraad geldsoorten Internationale vorderingen en Totaal
Monetaire Fonds -verplichtingen

1961 ............. ............. + 3,9 + 7,8 + 3,6 - 3,1 + 12,2
1962 ........................... + 5,8 - 7,6 - 1,3 + 1,4 - 1,7
1963 ........................... + 0,4 + 8,7 + 0,4 + 1,7 + 11,2
1964 ........................... + 4,0 + 5,5 + 3,1 ... + 12,6
1965 ........................... + 5,3 - 5,1 + 5,4 + 2,4 + 8,0
1966 ........................... - 1,7 - 0,5 + 3,0 + 0,9 + 1,7

1965 Eerste 11 maanden ... + 5,3 - 4,4 + 5,4 - 1,0 + 5,3
1966 Eerste 11 maanden ... - 1,7 - 0,3 + .3,0 - 0,5 + 0,5.

(1) Cf. Bijlage 3, tabel 1.

Voor het gehele jaar steeg de gezamenlijke goudvoorraad en netto-
deviezenpositie van de Bank met fr. 1,7 miljard. De goudvoorraad ver-
minderde met fr. 1,7 miljard; deze vermindering is tot een bedrag van
fr.--1,l miljard het gevolg van de storting in goud welke de Bank verrichtte
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bij het Internationale Monetaire Fonds, overeenkomstig de wettelijke en
conventionele bepalingen, in naam, voor rekening en ter ontheffing van de
Staat, als gedeeltelijke betaling van de verhoging van de Belgische quota
in deze instelling met 25 pct., verhoging die goedgekeurd werd door de
wet van 12 april 1966. Als tegenpost schreef de Bank in haar boeken, als
eigen actief, het tegoed dat België door die storting op het Fonds verkreeg.
In het raam van dezelfde bepalingen betaalde zij bovendien de schatkist-
bons die het Fonds incasseerde om diverse landen Belgische franken te
verschaffen tot een totaalbedrag van fro 1,9 miljard; de toeneming van het
tegoed van de Bank bij het Fonds bereikte aldus fro 3 miljard.

In juni 1966 heeft de Bank, te zamen met andere centrale banken
en de Bank voor Internationale Betalingen, aan de Bank of England
kredietfaciliteiten verleend, om haar in staat te stellen te weerstaan aan
de gevolgen die een eventuele vlugge vermindering van het buitenlands
sterlingbezit voor de goudvoorraad en de deviezenreserves van het Ver-

VALUTAMARKT

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

(Daggemiddelden per maand)

54 54

52 52
Vrije markt (2)

Maximum-notering (3)

50
Pariteit 50

Minimum-notering (3) Gereglementeerde markt (1)

48 48

1958 1960 1962 1964 1966

(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

statuten van het Internationale Monetaire Fonds en de Europese Monetaire Overeenkomst van 28 december lû58. Die koersen
zijn respectievelijk 49,60 en 50,40 tot 27 december 1958 ell 49,625 en 50,375 vanaf 28 december 1958.
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enigd-Koninkrijk zou hebben. Deze faciliteiten werden toegestaan voor een
duur van drie maanden, hernieuwbaar tot 14 juni 1967; zij kwamen in de
plaats van de gezamenlijke steunverlening die in september 1965 plaatshad.
Bovendien werd aan de Bank of England een bijkomende steun verleend
door verschillende centrale banken, waaronder de Bank : zij sloot met
eerstgenoemde een swap-akkoord, dollars tegen ponden sterling, dat in
werking trad op 13 september 1966. Terzelfder tijd werden de swap-
faciliteiten ten gunste van de Federal Reserve Bank of New York tijdelijk
met 50 pct. verhoogd.

De verslechtering van de betalingsbalans kwam tot uiting in het peil
van de noteringen op de valutamarkten. Onder invloed van de ongunstige
evolutie van de balans van het lopend verkeer, waren de daggemiddelden
van de noteringen van de dollar op de gereglementeerde markt tijdens elk
van de maanden van 1966 hoger dan tijdens de overeenstemmende maan-
den van voorgaand jaar ("), Op de vrije markt werden de koersen met name
beïnvloed door de netto-aankopen in het buitenland van effecten en
onroerende goederen en, in tegengestelde richting, door de verkoop van
het provenu van sommige door de Staat en openbare instellingen aange-
gane deviezenschulden; de noteringen van de dollar op de betrokken markt
overtroffen de betrekkelijk lage koersen die gedurende het grootste deel
van 1965 werden opgetekend.

OPENBARE FINANCIEN.

Voor geheel het jaar bereikten de nettofinancieringsbehoeften van
de Staat fr. 17,1 miljard, d.i. fr. 5 miljard minder dan in 1965. Ten gevolge
van de spanningen op de binnenlandse financiële markten, moesten ze
echter ten dele gedekt worden door een beroep op de buitenlandse markten.

Gedurende de eerste elf maanden van 1966, vergeleken met dezelfde
periode van 1965, namen de thesaurie-uitgaven uit hoofde van de gewone

(1) Cf. Bijlage 3, tabel 2.
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begroting toe met fr. 26,4 miljard, vooral ten gevolge van de gestegen lasten
van de bezoldigingen en pensioenen, de schuld, de uitgaven voor
materieel en de subsidies aan de lagere overheid, aan de verzekering tegen
ziekte en invaliditeit, aan het onderwijs, aan de Nationale Maatschappij
van Belgische Spoorwegen en aan de steenkoolmijnen. De gewone ont-
vangsten stegen met fr. 26,9 miljard. Deze verhoging moet worden toege-
schreven aan de uitbreiding van de belastbare stof voortvloeiend uit de
toeneming van de waarde van het nationaal produkt, alsmede aan de
fiscale regelingen welke op 1 januari 1966 van kracht werden en die in
hoofdzaak betrekking hadden op de verhoging van de tarieven van de met
het zegel gelijkgestelde. taksen en van de accijnsrechten op de aardolie-
produkten; de aankondiging van deze verzwaring van de fiscaliteit gaf
aanleiding tot een versnelling van de aankopen van het publiek, wat tot
gevolg had dat vóór 1 januari 1966 voor ongeveer fr. 3 miljard belastingen
werden geïnd, waarvan de ontvangst normaal slechts na die datum zou
hebben plaatsgehad; het resultaat hiervan was een vermindering van het.

Tabel Il.

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VAN DE SCHATKIST VOORTVLOEIEND

UIT DE BEGROTINGSVERRICHTINGEN (1)

(Millarden franken)

I I I
Il 1965 19661061 1962 1963 1964 1965

(Eerste 11 maanden)

1. Gewone begroting :

Ontvangsten ........................... 120,4 131,2 139,5 157,8 172,7 154,5 181,4
Uitgaven (2 ) ........................... 126,0 130,1 143,0 155,3 176,5 158,7 185,1

Saldo ... - 5,6 + 1,1 - 3,5 + 2,5 - 3,8 - 4,2 - 3,7

2. Saldo van de buitengewone begroting -14,2 -17,3 -21,6 -23,8 -25,0 -21,6 -21,4

Saldo van de begrotingsverrichtingen . -19,8 -16,2 -25,1 -21,3 -28,8 -25,8 -25,1

Bron : Ministerie van Financiën.
(1) Werkelijke ontvangsten en uitgaven gedurende iedere periode, ongeacht het begrotingsjaar waarop zij betrekking heb-

ben, de interne overschrijvingen buiten beschouwing gelaten.
(2) Van 1963 af, inc!. de uitgaven van de Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade, die vroeger onder de extrabudgettaire ver-

richtingen waren opgenomen (cf. tabel 12, rubriek 2).

tekort van de gewone begroting in 1965 en een vermeerdering, in 1966.
Ondanks die vooruitbetalingen, is het tekort voor de eerste elf maanden,
van het ene jaar tot het andere, gedaald van fr. 4,2 tot 3,7 miljard.
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Het tekort op de buitengewone begroting verminderde van fr. 21,6
tot 21,4 miljard. De uitgaven voor verkeerswezen en openbare werken
stegen met fr. 2,4 miljard, maar die vermeerdering werd gecompenseerd
door verschillende verminderingen waaronder de voornaamste betrekking
had op de aflossing van de door België overgenomen Kongolese schuld in
deviezen, zodat de gezamenlijke betalingen ongewijzigd bleven. Anderzijds
stegen de ontvangsten in lichte mate.

Houdt men bovendien rekening met de extrabudgettaire verrichtingen,
waarvan het negatieve saldo met fr. 1,7 miljard toenam, dan bedraagt het
schatkisttekort voor de eerste elf maanden fr. 33,4 miljard, of fr. 1 miljard
meer dan in de overeenstemmende periode van 1965.

Tabel 12.
NETTOFINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE STAAT EN HUN DEKKING

(Miliarder; franken)

1965
I

1966
19G1 19G2 19G3 19G4 1965

(Eerste 11 maanden)

l. Saldo van de begrotingsverrich-
tingen (1) .............................. - 19,8 - 16,'2 - '25,1 - '21,3 - '28,8 - '25,8 - '25,1

'2.Saldo van de extrabudgettaire ver-
richtingen (2) ........................ - 7,0 - 4,3 - 9,0 - 6,3 - 7,8 - 6,6 - 8,3

3. Schatkisttekort (3 = 1 + '2) ...... - '26,8 - '20,5 - 34,1 - '27,6 - 36,6 - 3'2,4 - 33,4
4. Aflossingen van de overheidsschuld

begrepen in de begrotingsuitga-
ven (3 ) ................................. 9,5 8,'2 10,8 1'2,6 14,5 13,'2 14,1

G. Nettofinancieringsbehoeften van de
Staat (5 = 3 + 4) (4) ............ - 17,3 - 1'2,3 - 23,3 - 15,0 - '2'2,1 - 19,'2 - 19,3
Gedekt door :

a) de Belgische markt (5 ) ......... + 13,8 + '20,1 + 10,8 + 13,9 + '26,9 + '23,4 + 15,9
b) de buitenlandse markten (6) ... + 3,5 - 7,8 + 1'2,5 + 1,1 - 4,8 - 4,'2 + 3,4

(1) Cf. tabel 11.
(2) Incl. de uitgaven ven parastatale instellingen gefinancierd door uitgiften van indirecte schulden. Van 1963 af, exel.

de uitgaven van de Zelfstandige Kes voor Oorlogsschade, die sedertdien in rubriek- 1 zijn opgenomen.
(3) Volgens de staten van de overheidsschuld. •
(4) Cf. Bijlage 3, tabel Sbis.
(5) Cf. tabel 13.
(6) Deze rubriek geeft de beweging 8SD ven al 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.

De nettofinancieringsbehoeften van de Staat, die overeenkomen met
het verschil tussen het bovenvermelde tekort en de aflossingen van de
overheidsschuld begrepen in de begrotingsuitgaven, bereikten voor de
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eerste elf maanden fr. 19,3 miljard in 1966, d.i. ongeveer hetzelfde bedrag
als in 1965.

Terwijl die behoeften in 1965 volledig op de Belgische markt konden
gedekt worden, moest de Staat in 1966 eveneens een beroep doen op de
buitenlandse markten. De aldaar opgenomen middelen bereikten tijdens
de eerste elf maanden fr. 3,4 miljard, terwijl die schulden tijdens dezelfde
periode van 1965 integendeel met fr. 4,2 miljard konden worden vermin-
derd.

De bijdrage van de Belgische markt bereikte, van haar kant,
fr. 15,9 miljard, in plaats van fr. 23,4 miljard in 1965. De achteruitgang had
betrekking op het nettoprovenu van de gevestigde leningen en meer nog

BEROEP VAN DE STAAT OP DE BELGISCHE MARKT (I)

(Veranderingen in miljarden franken)

o

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

Totaal

10

2020

Il 10

o

10

Andere verplichtingen op
halflange termijn

Verplichtingen op korte termijn

19

o o

1958 1960 1962 1964 65 66 1958 1960 1962 1964
elf maanden

65 66

elf maanden

(I) Cf. tabel 12, rubriek 5a.
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op de middelen herkomstig van de kortlopende verrichtingen, die in de
eerste elf maanden van 1965 aan de Schatkist uitzonderlijk belangrijke
liquiditeiten verschaften.

Voor de eerste drie kwartalen moet, in vergelijking met 1965, de
vermindering van de middelen welke door de Belgische markt ter beschik-
king van de Staat werden gesteld, in hoofdzaak worden toegeschreven aan
de inkrimping van de beleggingen van de banken en van de spaar- en
kredietinstellingen. De nieuwe middelen in Belgische franken aangetrokken
door deze instellingen waren minder belangrijk dan in 1965, terwijl een
veel groter deel ervan gebruikt werd voor het verstrekken van kredieten
aan de bedrijven en particulieren. De middelen verschaft door de banken
hadden voor de eerste negen maanden van 1965 het hoge cijfer van
fr. 11,8 miljard bereikt, maar liepen voor de periode van 1966 terug tot
fr. 4,2 miljard. De spaar- en kredietinstellingen, die tijdens de eerste drie
kwartalen van 1965 aan de Schatkist fro 6,4 miljard hadden verstrekt,
stelden, gedurende de overeenkomstige kwartalen van 1966, fr. 2 miljard
te harer beschikking.

Tabel 13.
BEROEP VAN DE STAAT OP DE BELGISCHE MARKT (1)

(Veranderingen in miliarden franken)

I

1UG5 I 1966
19G1 19G2 19G3 1964 1965

(Eerste 9 maanden)

1. N.B.B., overige geldscheppende open-
bare instellingen, Rentenfonds (2) - 1,9 + 3,7 +10,2 + 4,0 + 2,9 - 4,0 v- 4,5

2. Banken ................................. + 4,4 + 7,2 - 0,3 + 3,2 +11,9 +11,8 v+ 4,2

3. Particuliere spaarkassen, Algemene
Spaarkas, openbare kredietinstel-
lingen .................................... + 6,6 + 7,0 - 2,7 - 5,7 + 3,6 + 6,4 v+ 2,0

4. Overige (3 ) ........................... + 4,7 + 2,2 + 3,6 +12,4 + 8,5 + 4,6 v+ll.1

Totaal ...
I

+13,8 +20,1 +10,,8 :.r13,9 +26,9 +18,8 +12,8

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

instellingen, de pensioenfondsen en de niet-financiële bedrijven.
(v) Voorlopige cijfers.

De vorderingen op de Staat in het bezit van de geldscheppende open-
bare instellingen - waaronder de Bank en het Bestuur der Postchecks -

72



en van het Rentenfonds daalden tijdens de eerste negen maanden met
fr. 4,5 miljard, in hoofdzaak ten gevolge van seizoenfactoren, tegen
fr. 4 miljard gedurende de overeenkomstige periode van 1965. In die cijfers
zijn de wijzigingen van de gebruikte kredietmarge van de Schatkist bij de
Bank begrepen; van fr. 9 miljard op het einde van 1965 steeg het opge-
nomen bedrag in september 1966 tot fr. 10 miljard, waarna het in december
tot fr. 9,6 miljard daalde.

Tenslotte was de bijdrage van de groep particulieren, niet-financiële
bedrijven, verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen, in tegenstelling
met die van de drie andere groepen, tijdens de eerste negen maan-
den van 1966 belangrijker dan tijdens dezelfde maanden van 1965; zij
bereikte inderdaad fr. 11,l miljard, in plaats van fr. 4,6 miljard. Waar-
schijnlijk moet deze vooruitgang evenwel in zekere mate worden toege-
schreven aan het feit dat de laatste gevestigde staatslening in 1966 reeds
werd uitgegeven in september, terwijl ze in 1965 eerst met ingang van lok-
tober werd aangeboden.

KREDIETEN AAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN.

Het bedrag van de kredieten opgenomen door de bedrijven en parti-
culieren steeg met fr. 34,5 miljard, of 9,l pct., voor de eerste negen maan-
den van 1966, tegen fr. 22,6 miljard, of 6,7 pct., gedurende dezelfde maan-
den van het voorgaande jaar.

De versnelling was in 1966 veel sterker voor de beroepskredieten,
m.a.w. voor die welke verband houden met de evolutie van de activa der
bedrijven en meer in het bijzonder met de investeringen in de industrie, de
landbouwen het ambachtswezen, dan voor de kredieten die niet-profes-
sionele transacties op onroerende goederen of verbruiksuitgaven finan-
eieren,

De expansie van de kredieten aan de bedrijven en particulieren onder-
ging in 1966 de invloed van de door de overheid genomen maatregelen
om die expansie te matigen. De Bank deed aan de banken bepaalde aanbe-
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velingen die bij de aanhef van dit Verslag werden omschreven en
die verder nog ter sprake zullen komen. Terzelfder tijd werden
door de Minister van Financiën aan het merendeel van de niet-geldschep-
pende openbare financiële instellingen richtlijnen verstrekt, die een grens

Tabel 14.
KREDIETEN AAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN (1)

Indeling volgens de instellingen die ze bij hun oorsprong verleenden

(Veranderingen in millarden franken)

I I I
1965 I 1966

1961 1962 1963 1964 1965
(Eerste 9 maanden)

1. Niet-geldscheppende financiële m-
stellingen (2) ............ .... ......... .. + 15,7 + 17,1 + 18,9 + 24,3 + 21,7 + 14,4 v+23,2

2. Geldscheppende instellingen :

Banken (3 ) ........................... + 9,9 + 11,4 + 16,4 + 12,9 + 16,2 + 8,4 +11,9
Nationa!e Bank van België ......... ... + 0,1 + 0,7 - 0,4 + 0,1 - 0,2 - 0,6

Totaal (4) ... + 9,9 + 11 ,5 + 17,1 + 12,5 + 16,3 + 8,2 +11,3

Eindtotaal ... + 25,6 + 28,6 + 36,0 + 36,8 + 38,0 + 22,6
I

V+34,5

(1) Het betreft. het opgenomen bedrag van de discon tokred ieten, voorschotten en acceptkredieten. De bedrijven omvatten
de overheidsbedrijven, muur Diet de financiële instellingen. In de cijfers zijn begrepen de netto-aankopen door de Algemene
Speur- en Lijfrentekas van obligaties van onderuemingen (inel. de overheidsbedrijven).

(2) Algemene Speer- en Lijfrentekas, particuliere spaarkassen, openbare kredietinstellingen. De kredieten van de andere
niet-geldscheppende financiële instellingen konden niet in aanmerking worden genomen omdat het uitstaande bedrag per
30 september niet bekend was.

(3) Cf. tabel 15, totaal van de kredieten aan de bedrijven en parbicul ieren .
(4) Cf. Bijlage 3, tabel 4.
(v) Voorlopige cijfers.

vaststelden voor de verhoging van de kredieten in de loop van het jaar;
anderzijds werden de particuliere spaarkassen alsook de levensverzeke-
ringsmaatschappijen verder bij het matigingsbeleid betrokken; in de meeste
gevallen hadden de normen betrekking op de nieuwe verplichtingen,
omdat de door de betrokken instellingen verstrekte kredieten voor betrek-
kelijk lange looptijden worden toegestaan en meestal bestemd zijn om na
een min of meer lange termijn volledig te worden opgenomen; aldus wer-
den de particuliere spaarkassen bij de aanvang van het jaar verzocht hun
nieuwe verplichtingen in 1966 te beperken tot het bedrag van die welke
ze in 1965 hadden aangegaan.

Volgens gedeeltelijke gegevens schijnt de evolutie van de kredieten
die bij hun oorsprong door de niet-geldscheppende financiële instellingen
werden verstrekt in overeenstemming te zijn geweest met de voor 1966
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vastgestelde normen. De uitwerking van de aanbevelingen zal evenwel
slechts geleidelijk tot uiting komen in de evolutie van de opgenomen
bedragen. Laatstgenoemde bedragen zijn van december 1965 tot septem-
ber 1966 toegenomen met fr. 23,2 miljard, d.i. fr. 8,8 miljard meer dan
tijdens de overeenstemmende periode van 1965.

Deze toeneming van fr. 8,8 miljard vloeit voor meer dan 70 pct. voort
uit de stijging van het bedrag dat bij de in beroepskredieten gespecialiseer-
de niet-geldscheppende openbare financiële instellingen werd opgenomen,
met name bij de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid,
de Nationale Kas voor Beroepskrediet, het Nationaal Instituut voor Land-
bouwkrediet en, voor de kredieten aan deöverheidsbedrijven en inzonder-
heid de intercommunalen, het Gemeentekrediet van België.

De aangroei, in de loop van de eerste drie kwartalen, van het opge-
nomen bedrag van de kredieten welke bij hun oorsprong door deze
instellingen werden toegestaan, die in 1965 uitzonderlijk zwak was.
geweest aangezien hij slechts fr. 3,7 miljard, of 5,2 pct., bereikte, beliep
in 1966 fr. 10 miljard, of 13 pct. Deze scherpe vooruitgang vloeit groten-
deels voort uit de opnemingen van kredieten die in 1965 werden toegestaan;
laatstgenoemde kredieten waren zeer aanzienlijk vanaf het tweede kwar-
taal van het jaar en, volgens gedeeltelijke gegevens, zou de nog niet
gebruikte marge op toegestane kredieten eind 1965 ongeveer het dubbel
hebben bereikt van het bedrag dat één jaar voordien werd aangetekend.
Het grootste deel van de verhoging van het opgenomen bedrag in 1966
werd gebruikt voor het financieren van invèsteringen in vaste kapitaal-
goederen in de industrie en, in de tweede plaats, in de landbouwen het
ambachtswezen; de totale investeringen van dien aard in de Belgische
economie schijnen slechts matig toegenomen te zijn, maar de vestigingen
in België van nieuwe bedrijven, inzonderheid op initiatief van buitenlandse
vennootschappen, blijken tijdens het voorbije jaar bijzonder belangrijk te
zijn geweest en zouden aanleiding kunnen gegeven hebben tot een sterke
kredietvraag.

Bij de niet-geldscheppende openbare financiële instellingen gespecia-
liseerd in het toekennen van kredieten voor het financieren van niet-
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professionele transacties op onroerende goederen, met name de Nationale
Maatschappij voor de Huisvesting, de Nationale Maatschappij voor de
Kleine Landeigendom, het Centraal Bureau voor Hypotheeair Krediet en

OPGENOMEN BEDRAG VAN DE KREDIETEN AAN DE BEDRIJVEN

EN PARTICULIEREN (1)

Niet.geldscheppende financiële instellingen
(stiigingspercentages t.Q.V. het opgenomen bedrog op het einde

van het voorgaande ioar)

20 ru Openbare instellingen
cescecicltseerd in het

beroepskrediet

10

m Openbare instellingen
gespecialiseerd in het

bouwkrediet

~I IlIl

la.

a ~ IIl
1964 1965 65 66 1964 1965 65 66

negen maanden negen maanden

a
1964 1965 65 66

negen meenden

Cl] Alg~mene Spaar-en
20 lijfrentekas

(1) Cf. tabel 14.

1964 1965 65 66
negen maanden

Geldscheppende instellingen
(stijgingspercentages t.c.v. het opgenomen bedrag

op hel einde van hel voorgaande jaar)

10

I~a
1964 1~65 65 66

negen maanden

Aandeel van de verschillende financiële
instellingen in het opgenomen bedrag

per 31 december 1965
(in petcent von hel totale bedrog)

ru

o Particuliere spaarkassen

Nie t- [JJ
geld,cheppende

financiële [TI
instellingen

IT]

Geldscheppende

instellingen

het Woningfonds van de Bond der Grote Gezinnen, is het opgenomen
bedrag van de kredieten merkelijk kleiner dan bij de instellingen
gespecialiseerd in het verstrekken van beroepskredieten; in de eerste drie
kwartalen van 1966 steeg het met 7 pct., tegen 6,6 pct. gedurende de over-
eenstemmende periode van 1965. Deze kredieten zijn voor een zeer groot
deel bestemd voor de bouw van sociale woningen.
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Bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, die tegelijkertijd de profes-
sionele sectoren en de huisvesting financiert, is het opgenomen bedrag
van de kredieten tijdens de eerste negen maanden van 1966 met 5 pct.
toegenomen, tegen 3,7 pct. gedurende de overeenstemmende periode van
1965. Terwijl, tijdens laatstgenoemde periode, de verhoging van de
beroepskredieten, in absolute cijfers, vrijwel gelijk was aan die van de
bouwkredieten, was de eerste in 1966 belangrijker dan de tweede.

Beïnvloed door de omvang van de nieuwe verplichtingen aangegaan
in 1965, is het opgenomen bedrag van de kredieten die bij hun oorsprong
door de particulière spaarkassen werden verleend, in de eerste negen maan-
den van 1966 toegenomen met fr. 6,1 miljard, of 13,3 pct., in plaats van met
fr. 5,3 miljard, of 13,5 pct., gedurende dezelfde periode van het voorgaande
jaar. Zoals in 1965, was het groeitempo sneller voor de landbouwspaar-
kassen dan voor de andere kassen; de eerste verlenen vooral hun
medewerking bij de financiering van transacties en investeringen van de
landbouwbedrijven, terwijl de tweede in hoofdzaak bouwkredieten als-
mede kredieten aan de kleine industrie en het ambachtswezen verschaffen.

Het opgenomen bedrag van de kredieten die bij hun oorsprong door de
geldscheppende instellingen werden toegestaan aan de bedrijven en par-
ticulieren, steeg in de eerste negen maanden van 1966 met fr. 11,3 mil-
jard, of 8,8 pct., tegen fr. 8,2 miljard, of 7,4 pct., tijdens dezelfde maanden
van 1965.

Voor de bànken alleen is het accres van het opgenomen bedrag, dat
tijdens de eerste negen maanden van 1965 fr. 8,4 miljard had bereikt,
opgelopen tot fr. 11,9 miljard gedurende dezelfde periode van 1966.
Voor elk van de categorieën kredieten die volgens hun economische
bestemming kunnen onderscheiden worden, was deze toeneming in 1966
sterker, behalve voor de kredieten bij de invoer, waarvan het opgenomen
bedrag is verminderd. De versnelling was betrekkelijk zwak voor de kre-
dieten welke niet-professionele transacties op onroerende goederen finan-
eieren, alsmede voor de kredieten voor het financieren van verkopen en
leningen op afbetaling; sedert 1964 heeft de Bank t.a.v. deze twee krediet-
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soorten een speciale matiging aanbevolen, die ook in 1966 werd bevestigd.
Tenslotte was de verhoging veel aanzienlijker dan in 1965 voor de inves-
teringskredieten, alsmede voor die waarvan de economische bestemming
niet kon worden achterhaald.

Het opgenomen bedrag van de investeringskredieten steeg in de loop
van de eerste negen maanden van 1966 met fr. 3,5 miljard, zijnde 20 pct.,
tegen fr. 1,5 miljard, of 11 pct., tijdens dezelfde periode van 1965. De
vraag naar deze soort kredieten was dus even sterk bij de banken als bij
de niet-geldscheppende openbare financiële instellingen gespecialiseerd in
het toestaan van beroepskredieten.

Tabel 15.

KREDIETEN BIJ HUN OORSPRONG DOOR DE BANKEN AAN DE BEDRIJVEN

EN PARTICULIEREN EN AAN HET BUITENLAND VERLEEND (1)

(VeraTuieringen in miljarden franken)

I I I

1965 1966
1963 1964 1965

(Eerste ü maanden)

1. Kredieten aan de bedrijven en particu-
lieren :

Specifieke financieringen :
- van investeringen in industrie, land-

bouwen arnbachtswezen (2 ) ............ + 4,4 + 4,6 + 3,2 + 1,5 + 3,5
- van transacties op onroerende goede-

ren (3 ) ....................................... + 1,2 + 0,6 + 1,3 + 0,5 + 0,7
- van verkopen en leningen op afbeta-

Jing (4) .................................... + 1,4 + 1,5 + 0,8 + 0,8 + 0,9
- van invoer _____.__... __.. ____________.____.__. ... + 0,8 + 2,3 + 1,4 - 0,8
Kredieten waarvan de bestemming niet
kon worden achterhaald ..................... + 9,4 + 5,4 + 8,6 + 4,2 + 7,6

Totaal ... + 16,4 + 12,9 + 16,2 + 8,4 + 11,9
2. Kredieten aan het buitenland :

Specifieke financiering van betalingster-
mijnen bij de uitvoer ........................ + 1,1 + 2,2 + 3,8 + 1,3 + 0,2
Kredieten waarvan de bestemming niet
kon worden achterhaald :
- Kaskredieten (5 ) ........................... + 0,2 + 0,9 + 1,8 + 1,7 + 0,4
- Andere ....................................... + 0,6 - 0,6 + 1,5 + 0,3 - 0,2

Totaal ... + 1,9 +. 2:5 + 7,1 I + 3,3 + 0,4
Eindtotaal .-- + 18,3

I + 15,4 + 23,3
I + 11,7 + 12,3

..
(1) Het betreft het opgenomen bedrag van de discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten. De bedrijven omvatten

de overheidsbedrijven, maar niet de financiële instellingen.
(2) Kredieten toegestaan krachtens de wetten van 24 mei, 17 en 18 juli 1959 en 14 februari 1961 (gesubsidieerde en/of

gewaarborgde kredieten) en niet-gesubsidieerde noch gewaarborgde kredieten waarvan ten minste een deel een oorspronkelijke
looptijd heeft van 5 jaar en meer, op voorwasrde evenwel dat het geen zuiver commerciële kredieten betreft, noch kredieten
hoofdzakelijk bestemd voor de ünancieriug van de bouw of de aankoop van woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, enz.

(3) Kredieten aan ondernemingen die tot maatschappelijk doel hebben de oprichting van gebouwen en/of het uitvoeren
van werken van burgerlijke bouwkunde, kredieten aan immobiliënvennootschappen en kredieten die voorul bestemd zijn voor
het fineneleren van de aankoop of de bouw ven woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, enz.

(4.) Kredieten aan de kopers en verkopere op afbetaling (ongeacht of de banken al dea niet bij het verkoopcontract zijn
tussenbeide gekomen), rechtstreeks door de banken toegestane persoonlijke leningen en door de banken aan de finaucierings-
muatschupp ijen verleende kredieten.

(5) Incl. de promeeaeu op het buitenland.
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Het opgenomen bedrag van de kredieten waarvan de economische
bestemming niet kon achterhaald worden, dat van december 1964 tot
september 1965 met fr. 4,2 miljard was toegenomen, is tijdens de eerste
negen maanden van 1966 met fr. 7,6 miljard gestegen. Deze versnelling
zou kunnen worden toegeschreven aan het feit dat de waarde van de
voorraden en van de goederen in aanmaak, die in de loop van de eerste
drie kwartalen van 1965 veeleer scheen te verminderen, in de eerste maan-
den van 1966 zou zijn toegenomen onder invloed van de oplopende wereld-
noteringen en van de binnenlandse prijzen; een andere verklaring zou kun-
nen worden gevonden in de"verslechtering van de financiële toestand van
bepaalde ondernemingen.

In tegenstelling met het opgenomen bedrag van de kredieten aan de
bedrijven en particulieren, is dat van de kredieten aan het buitenland die
bij hun oorsprong door de banken werden toegestaan, tijdens de eerste
negen maanden van 1966 minder toegenomen dan gedurende de overeen-
stemmende periode van het voorgaande jaar, nI. met fr. 0,4 miljard, in
plaats van met fr. 3,3 miljard. Voor de kredieten van dien aard die voort-
vloeien uit de mobilisering van commerciële vorderingen op de buitenlandse
cliënteel, bedroeg het accres fr. 0,2 miljard, tegen fr. 1,3 miljard in de loop
van de eerste drie kwartalen van 1965. Deze cijfers omvatten de kredieten
toegestaan met de medewerking van Creditexport, om de uitvoer van
kapitaalgoederen betaalbaar op halflange en lange termijn mogelijk te
maken; sedert mei 1966 is de financiering van deze kredieten verzekerd
door een enkele pool die over fro 12 miljard beschikt en die ontstaan is uit
de fusie van twee vroegere pools, waarvan de middelen in totaal fr. 10,9
miljard bedroegen; eind december bereikte het bedrag van de toegestane
kredieten fr. 10,1 miljard en dat van de opgenomen kredieten, fro 4,8 mil-
jard.

In totaal steeg het opgenomen bedrag van de kredieten die bij hun
oorsprong door de banken aan de bedrijven en particulieren en aan het
buitenland werden verstrekt, in de eerste negen maanden van 1966 met
fr. 12,3 miljard, tegen fr. 11,7 miljard tijdens dezelfde maanden van 1965.
De aanbevelingen van de Bank voor 1966 hadden betrekking op het geheel
van deze kredieten, met uitsluiting van de kaskredieten aan buitenlandse
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firma' s. Krachtens deze aanbevelingen, gedaan op 27 april, zou het opge-
nomenbedrag van de betrokken kredieten in het eerste halfjaar met niet
meer dan 6 pct. mogen toenemen en met niet meer dan 12 pct. voor het
gehele jaar. Eind juni bedroeg de aangroei, in vergelijking met 31 decem-
ber 1965, 4,4 pct., wat dus minder was dan de norm. Daarna deed zich
evenwel een versnelling voor, vooral in september en oktober, zodat hij
eind november 11,2 pct. bereikte. In die omstandigheden zal de stijging
voor het gehele jaar ongetwijfeld hoger liggen dan 12 pct.; volgens voor-
lopige gegevens schijnt het verschil evenwel het gevolg te zijn van afzon-
derlijke overschrijdingen; de Bank verklaarde zich in juni bereid deze
overschrijdingen te aanvaarden.

Het opgenomen bedrag van de kredieten die bij hun oorsprong door
de Bank aan de bedrijven en particulieren, met het aval van haar disconto-

KREDIETEN VALLEND ONDER DE AANBEVELINGEN

VAN DE BANK VAN 27 APRIL 1966 (1)

(Stiigingspercentages t.O.v. het bedrag op het einde van het voorgaande iaar)

20

o

20

Norm op

31 december
1966

I
o

Norm
op

30 iuni
1966

I~A I

1010

-10 -10
1958 1960 1962 1964 64 65 66 64 65 66 64 65 66 64 65 66

le kwartaol le holfjcor negen maanden elf maanden

(1) Opgenomen bedrag van de discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten die bij hun oorsprong door de banken
werden verleend aan de bedrijven en part.iculieren en aan het buitenland, met uitzondering van de kaskredieten aan het
buitenland. In het bedrag dat betrekking heeft op een feestdag of op een zaterdag is geen rekening gehouden met het
papier dat op die dag vervalt en dat bijgevolg niet kon geïncasseerd worden.
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kantoren werden verleend, verminderde tijdens de eerste negen maan-
den van 1966 met fr. 0,6 miljard onder invloed van de seizoenteruggang
van de warrants voor het financieren van suikervoorraden; tijdens dezelfde
periode van 1965 bedroeg de vermindering slechts fr. 0,2 miljard. Eind
1966 bereikte het opgenomen bedrag fr. 1,9 miljard, tegen fr. 1,8 miljard
één jaar vroeger.

De discontokantoren van de Bank geven eveneens hun aval voor de
kredieten bij hun oorsprongtoegestaan door de Algemene Spaar- en Lijf-
rentekas, de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid of
de Nationale Kas voor Beroepskrediet. Het opgenomen bedrag van de
kredieten verstrekt door deze drie instellingen met het aval van een dis-
contokantoor, nam toe met fr. 1,9 miljard, of 9,3 pct., in de eerste drie kwar-
talen van 1966, tegen fr. 1,4 miljard, of 7,4 pct., in dezelfde kwartalen
van 1965. Meer dan 80 pct. van deze verhogingen had betrekking op
hypothecaire leningen welke bij hun oorsprong door de Algemene Spaar-'
en Lijfrentekas werden verschaft.

GELDSTELSEL.

De oorzaken van de schepping van geld en quasi monetaire liquidi-
teiten in het bezit van de banken zijn niet dezelfde als in 1965; zulks moet
worden toegeschreven aan de evolutie van de betalingsbalans, de open-
bare financiën en, de kredieten aan de bedrijven en particulieren.

De transacties met het buitenland die hier zijn aangetekend, omvat-
ten de lopende transacties en het kapitaalverkeer van de bedrijven en
particulieren; zij ondergingen de invloed van de achteruitgang van de
handelsbalans en de toeneming van de netto-aankopen van buitenlandse
effecten. Hun saldo, dat tijdens de eerste negen maanden van 1965 tot
een bedrag van fr. 9,5 miljard positief was, is gedurende dezelfde periode
van 1966 tot een bedrag van fr. 4 miljard negatief geworden.

De monetaire financiering van de Schatkist evolueerde op dezelfde
wijze : zij verminderde van fr. 3,4 miljard voor de eerste negen
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maanden van 1965 tot fr. 0,4 miljard voor dezelfde maandenvan 1966.
Deze vermindering moet vooral worden toegeschreven aan het feit dat een
groter deel van de behoeften van de Staat bij niet-geldscheppende nationale
sectoren kon worden gedekt, maar zij is toevallig in zover de toegenomen
beleggingen van die sectoren kunnen worden toegeschreven aan de uit-
gifte in september, in plaats van oktober in 1965, van de gevestigde
lening die de Staat doorgaans in de herfst aangaat. Zonder dit feit zou de
geldschepping ten behoeve van de overheid in 1966 ongetwijfeld aanzien-
lijker zijn geweest dan in 1965, wat trouwens het geval was in het eerste
halfjaar, toen ze fr. 7,6 miljard bereikte, tegen fr. 1,2 miljard in 1965.

Tabel 16.

OORZAKEN VAN DE VERANDERINGEN IN DE GELDHOEVEELHEID

EN IN DE QUASI MONETAIRE LIQUIDITEITEN BIJ DE BANKEN

(Milja1'den franken)

Quaai . Oorzaken

Geld- monetaire

hoeveelheid liquid iteiten Totaal Transacties Monetaire Kredieten
(1 ) bij de met het financiering aan de Diversenbanken buitenland van de bedrijven en (6 )(2 ) (3 ) Schatkist particulieren

(4) (5 )

1961 ........................ +16,7 + 9,1 +25,8 + 7,8 + 3,6 + 9,9 + 4,5

1962 ........................ +17,1 + 4,3 +21,4 + 4,7 + 0,8 +11,5 + 4,4

1963 ........................ +25,6 + 8,2 +33,8 - 1,4 +23,4 +17,1 - 5,3

1964 ........................ +19,6 + 6,1 +25,7 + 7,0 +12,4 +12,5 - 6,2

1965 ........................ +21,1 +11,6 +32,7 +13,2 + 6,9 +16,3 - 3,7

1965 Eerste 9 maanden + 9,0 + 8,5 +17,5 + 9,5 + 3,4 + 8,2 - 3,6

1966 Eerste 9 maanden + 3,9 + 9,7 +13,6 v- 4,0 + 0,4 +11,3 v+ 5,9

(1) Cf. Bijlage 3, tabellen 5 en 6. De som van de bedragen van de laatste kolom van die twee tabellen is gelijk aan de
bedragen voorkomend in deze kolom.

(2) Deposito's in Belgische franken op meer dan één maand, op boekjes ingeschreven deposito's, deposito's in buitenlandse
geldsoorten van in België verblijvende personen.

(3) Lopende transactles en kapitaalverkeer van de bedrijven en particulieren. De cijfers hebben betrekking op België j ze
zijn derhalve niet volledig vergelijkbaar met die van tabel 9, welke betrekking hebben op de Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie. .

(4) Incl. het kapitaalverkeer van de Staat met het buitenland.
(5) CL tabel 14 en Bijlage 3, tabel 4.
(6) O.m. herfinanciering buiten de geldscheppende instellingen (vermeerdering: -) van commerciële vorderingen op het

buitenland en van kredieten aan de bedrijven en particulieren, monetaire financiering van de publiekrechtelijke lichamen,
behalve de Staat, incl, hun kapitaalverkeer met het buitenland, tegeldemaking van overheidspepier, 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 creatie van liquiditeiten die het gevolg is van de kredietverlening
aan de bedrijven en particulieren door de geldscheppende instellingen nam
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in omvang toe : het opgenomen bedrag van die kredieten in de eerste
negen maanden van 1966 bedroeg fr. 11,3 miljard, tegen fr. 8,2 miljard
in dezelfde periode van 1965.

Rekening houdend met de verschillende andere omstandigheden die
tot veranderingen aanleiding gaven, is het geheel van de geldhoeveelheid
en de quasi monetaire liquiditeiten bij de banken tijdens de eerste negen
maanden van 1966 toegenomen met fr. 13,6 miljard, terwijl die stijging,
tijdens dezelfde maanden van 1965, fr. 17,5 miljard beliep. Het accres
van de geldhoeveelheid alleen verminderde van de ene periode tot de
andere van fr. 9 tot fr. 3,9 miljard.

Deze vermindering is toevallig in zover ze het gevolg is van de wij-
ziging van de uitgiftedatum van de herfstlening van de Staat. Niettemin
deed zich in de verhoging van de gemiddelde geldhoeveelheid eveneens
een vertraging voor, maar dan in mindere mate. Het gemiddelde van de
eerste elf maanden steeg van 1965 tot 1966 met 6,7 pct., tegen 7,8 pct.·
van 1964 tot 1965.

Tabel 17.
GELDHOEVEELHEID

(Veranderingen in pct.) (1)

Chartaal geld Giraal geld Geldhoeveelheid

1961

1962

1963

1964

1965

1965 Eerste 11 maanden .
1966 Eerste 11 maanden .

+ 4,7

+ 5,4

+ 9,8

+ 5,8

+ 6,8

+ 6,8
+ 4,9

+ 5,2

+ 9,1

+ 10,8

+ 6,3

+ 9,0

+ 8,9

+ 9,1

+ 4,9

+ 7,0

+ 10,2

+ 6,0

+ 7,8

+ 7,8
+ 6,7

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

Deze vertraging moet uitsluitend worden toegeschreven aan de evo-
lutie van het chartaal geld. Voor het giraal geld bedroeg het groeipercen-
tage 9,l, tegen 8,9 van 1964 tot 1965, terwijl het voor het chartaal
geld slechts 4,9 pct. bereikte, tegen 6,8 pct.
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De toeneming met 6,7 pct. van de gemiddelde geldhoeveelheid was
kleiner dan het accres van het nationaal produkt tegen lopende prijzen.
Mogelijk was die evolutie het gevolg van het feit dat de particulieren en
de bedrijven minder geneigd waren om kasmiddelen aan te houden, de
eerstgenoemden wegens de hoge rentabiliteit van de andere financiële acti-
va en de aantrekkelijkheid van de beleggingen in onroerende goederen, de
laatstgenoemde omdat zij verplicht waren hun voorraden en hun goederen
in aanmaak, althans gedurende een gedeelte van het jaar, te verhogen.

BRUTO NATIONAAL PRODUKT EN GELDHOEVEELHEID

(Indexcijfers 1958 = 100)

140 110

Bruto nationaal produkt (1)

Bruto nationaal produkt (l)

Geldhoeveelheid (2)

100 100

60 90

1958 1960 1962 1964 1966 1958 1960 1962 1964 1966

IJromu:n : Bruto nationaal produkt : Jaren 1958 tot 1965 : Nationaal Instituut voor de Statistiek; jaar 1966 : voorlopige
ramingen vBD het Ministerie van Economische Zaken.

(1) Tegen lopende prijzen.
(2) Gemiddelden van de bedragen einde maand.

Evenals de verhouding tussen het nationaal produkt en de geldhoe-
veelheid, waren de omloopsnelheid van de direct opvraagbare bank-
deposito's en die van de tegoeden bij het Bestuur der Postchecks in 1966
hoger dan het jaar voordien C).

(1) Cf. Bijlage 3, tabel 7.
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MONETAIRE KASMIDDELEN EN ANDERE FINANCIELE ACTIVA.

Om zich een oordeel te vormen over de wijzigingen in de financiële
gedraging van de bedrijven en particulieren, die het grootste deel van de
geldhoeveelheid in hun bezit hebben, moet men niet alleen rekening hou-
den met de evolutie van hun kasmiddelen, maar eveneens met die van de
andere financiële activa die zij kunnen verwerven.

MONETAIRE KASMIDDELEN EN ANDERE FINANCIELE ACTIVA

(Stijgingspercentages t.O.V. het bedrag op het einde van het voorgaande jaar)

Monetaire kasmiddelen (il

la

a

Obligaties en kasbons

10

o
1958 1960 1962 1964

Quasi monetaire activa (2)

la

Il a

Totaal

la

Il 1111111111 a
65 66 1958

negen maanden

1960 1962 1964 65 66
negen maanden

(1) Voor de wijze van berekening van deze kasmiddelen : cf. tabel 18, noot (2).
(2) Deze activa worden omschreven in tabel 18.

In hun geheel beschouwd, hebben de particulieren, de niet-financiële
bedrijven, de verzekeringsinstellingen en de pensioenfondsen tijdens de
eerste negen maanden van 1966 financiële activa aangelegd, in de hierna
vermelde vormen, tot een bedrag van fr. 46,5 miljard, tegen fr. 48,2 miljard
gedurende de overeenstemmende periode van 1965.
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De vorming van financiële activa in België door de bovengenoemde
beleggers schijnt tijdens de eerste maanden van het jaar te zijn geremd
door het hoge peil van de rentepercentages in het buitenland. Op deze
vertraging volgde een periode waarin de financiële beleggingen een tame-
lijk afgetekend herstel te zien gaven, dat ongetwijfeld in verband kan
worden gebracht met de kleinere groei van de economische activiteit en,
vanaf de maand juli, in nog grotere mate met de verhoging van de rente-
voeten in België.

De vorming van monetaire kasmiddelen - totale geldhoeveelheid
min het giraal geld in het bezit van de overheid - vertoonde een tamelijk
scherpe vertraging: het accres liep terug van fr. 9,1 miljard gedurende de
eerste negen maanden van 1965 tot fr. 3,5 miljard voor de overeenstem-
mende periode van 1966. In de loop van het derde kwartaal daalden
de kasmiddelen zelfs met fr. 6,9 miljard. Deze evolutie moet ongetwijfeld
ten dele worden toegeschreven aan de uitgifte van de staatslening in
september.

De vooruitgang van de termijndeposito's in Belgische franken bij de
banken en de andere kredietinstellingen, welke tijdens de eerste negen
maanden fr. 5,7 miljard bereikte, tegen fr. 5,4 miljard gedurende
dezelfde maanden van 1965, deed zich in hoofdzaak voor in het derde
kwartaal. In de loop van dit kwartaal stegen zij met fr. 4,2 miljard
voor de bankdeposito's alleen, tegen fr. 1,8 miljard gedurende het-
zelfde kwartaal van 1965, ongetwijfeld onder invloed van de verhoging,
met ingang van 1 juli, van de op deze deposito's toegekende rentepercen-
tages; die verhoging was sterker voor de percentages toepasselijk op de
deposito' s die een bepaald bedrag overtreffen 'dan voor de basispercen-
tages. De aangroei van de termijndeposito's in Belgische franken ging
niet, zoals in 1965, gepaard met een vermindering van de bankdeposito's
in buitenlandse geldsoorten toebehorend aan ingezetenen. Laatstgenoemde
deposito's zijn gedurende de eerste negen maanden van 1966 toegenomen
met fr. 0,7 miljard, terwijl ze tijdens dezelfde periode van 1965 met
fr. 1,2 miljard waren gedaald. De hierop toegekende rentepercentages wer-
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den verscheidene malen aangepast om rekening te houden met de stijging
van de percentages in het buitenland.

Voor de eerste negen maanden nam de aangroei van de spaardepo-
sito's af van fr. 15,3 miljard in 1965 tot fr. 13,7 miljard in 1966. De ver-
traging heeft betrekking op de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, waarvoor
de aangroei slonk van fr. 4,6 tot 3 miljard, ell de banken, waar hij vermin-
derde van fr. 5 tot 4 miljard. Bij de particuliere spaarkassen daarentegen,
zijn de deposito's toegenomen met fr. 5,7 miljard, tegen fr. 4,9 miljard gedu-
rende de eerste negen maanden van 1965. Bij de Algemene Spaar- en
Lijfrentekas stegen de terugbetalingen meer dan de stortingen; het is niet
uitgesloten dat een aantal deposanten in 1966 een deel althans van de
bedragen hebben opgevraagd, die op 31 december 1965 voor een totaal-
bedrag van fr. 1,3 miljard uitzonderlijk op hun boekjes werden gestort,
door afneming van de reserves van de instelling.

Tabel 18.

VOORNAAMSTE FINANCIELE ACTIVA (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

Quasi monetaire activa
Monetaire Obligaties
kasmld- Deposito's Spaar- Andere

delen
op termijn inlagen depo- en kasbons Eindtotaal

en met Totaal
(2 ) opzegging op boekjes stto'e (6 )

(3 ) (4) (5 )

1961 .. . . . . . ... . . .... . ... . . , + 14,0 + 8,8 + 10,4 + 1,0 + 20,2 +18,6 +52,8
1962 ....... . ... + 16,5 + 1,7 + 18,1 + 0,3 + 20,1 +23,9 +60,5
1963 .... .. . .. .... + 24,1 - 2,1 + 22,7 + 2,4 + 23,0 +13,2 +60,3
1964 .... .. ............. + 20,9 + 4,6 + 16,6 - 3,9 + 17,3 +24,4 +62,6
1965 ...... ..... .......... + 20,1 + 6,7 + 24,8 + 0,1 + 31,6 v+28,l v+79,8

1965 Eerste 9 maanden + 9,1 + 5,4 + 15,3 - 2,3 + 18,4 +20,7 +48,2
1966 Eerste 9 maanden + 3,5 v+ 5,7 v+ 13,7 v- 0,9 v+ 18,5 v+24,5 v+46,5

(1) In het bezit van de parbicul ieren en de bedrijven (excl. de financiële instellingen), incl. de overheidsbedrijven en
sommige financiële instellingen die in 19Gö onmogelijk konden uitgeschakeld worden : instellingen voor verzekering op het
leven en tegen arbeidsongevallen, pensioenfondsen.

(2) De leasmiddelen van de in noot (1) aangegeven sectoren werden berekend door de girale kasmiddelen van de overheid
van de totale geldhoeveelheid af te trekken.

(3) Deposito's in Belgische franken bij de banken, de openbare kredietinstellingen en de hypotheek-, spear- en kapitnlisn-
tiemaatschappijen.

(4) Cf. Bijlage 3, tabel 8.
(5) In deviezen luidende deposito's van ingezetenen bij de banken. direct opvraagbare deposito's bij de Algemene Spaarkas,

openbare kredietinstellingen en de hypotheek-, spear- en knpitnlisatiemaatschappijen.
(6) Cf. Bijlage 3, tabel 9.
(v) Voorlopige cijfers.
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De rentepercentages van de gewone spaardeposito's ondergingen in
1966 geen wijzigingen. Nochtans brachten de banken, met ingang van
Loktober. het bedrag van de op boekjes ingeschreven deposito's, waarop
zij de basisrentevoet van 3 pct. verlenen, van fr. 100.000 op 200.000.
Anderzijds is de rente op gewone spaardeposito's van particulieren, betaal-
baar gesteld met ingang van 1 januari 1967, met inbegrip dus van de
rente op die datum vergoed op de bedragen welke in 1966 op
boekjes waren ingeschreven, vrijgesteld van elke belasting tot een bedrag
van fr. 5.000, tegen fr. 1.500 voordien. Daarentegen werd elke vrijstelling
opgeheven voor de rente op de spaardeposito's op termijn die na 19 oktober
aangelegd of hernieuwd werden; om die reden werden de rentepercenta-
ges van deze deposito' s, welke reeds in juli verhoogd werden, gelijkge-
schakeld met die van de kasbons en obligaties uitgegeven door de openbare
kredietinstellingen.

In totaal zijn de quasi monetaire activa van januari tot september
toegenomen met fr. 18,5 miljard, wat, op weinig na, gelijk is aan de ver-
hoging, met fr. 18,4 miljard, die tijdens dezelfde periode van 1965 plaatshad.

De beleggingen in obligaties en kasbons stegen van fr. 20,7 miljard
tijdens de eerste negen maanden van 1965 tot fr. 24,5 miljard gedurende
de overeenstemmende maanden van 1966. Deze beleggingen hebben zowel
betrekking op de openbare uitgiften in grote tranches als op de door-
lopend uitgegeven effecten. Wat de eerste categorie effecten betreft,
geven de cijfers voor dezelfde periode van twee opeenvolgende jaren
niet steeds een juist beeld van de evolutie in de houding van de beleggers,
vooralomdat het tijdstip van de uitgifte van openbare leningen van
het ene jaar tot het andere kan verschillen. Zulks was het geval voor de
derde lening van de Staat, die tijdens het afgelopen jaar in september werd
uitgegeven, terwijl de uitgifte het jaar voordien in oktober plaatshad. Dit
tijdsverschil verklaart waarom de nettobeleggingen in staatsfondsen opge-
lopen zijn van fr. 4,6 miljard tijdens de eerste drie kwartalen van 1965
tot fr. 11,1 miljard tijdens dezelfde periode van 1966. Zo, aan de andere
kant, de netto-aankopen van leningen van de andere overheid en van de
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RENTEPERCENT AGES VAN BELEGGINGEN DIE OPENSTAAN VOOR HET PUBLIEK (1)

6 6

4

2

4

Termijndeposito's bij de bonken
. ( 3 maanden)

Inlagen op gewone spaarboekjes bij de
Algemene Spaar- en Lijfrentekas

(gelrouwheidspremie inbegrepen)

2

o o

6 6

2
Kasbons op 1 jaar uitgegeven door de

openbare kredietinstellingen

(rendement bij de uitgifte)

Obligaties op 5 jaar uitgegeven door de
openbare kredietinstellingen 2

[r en dernent bij de uitgifte)

o o

6 6

2 lol 5 jaar

2
Staat.sleningen

(gemiddeld rendement)
Staatsleningen van 5 tot 20 jaar

(gemiddeld rendement bij de uitgifte)
2

o o
1958 1960 1962 1964 1966 1958 1960 1962 1964 1966

(I) Rentepercentages vóór de belastingheffing bij de bron. Cf. Bijlage 3, tabell0.
(2) Leningen uitgegeven vóór 1 december lQ62.
(3) Leningen uitgegeven na 1 december 1962.

niet-financiële overheidsinstellingen van fr, 5,8 tot S miljard gedaald zijn,
dan is het omdat de grote steden en de Intercommunale ES tijdens de eerste
negen maanden van 1966 minder hebben uitgegeven dan tijdens dezelfde
periode van het jaar tevoren. De netto-aankopen van obligaties en kasbons
uitgegeven door de openbare kredietinstellingen stegen van fr. 7,l mil-
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jard gedurende de eerste negen maanden van 1965 tot fr. 8 miljard
gedurende dezelfde maanden van 1966; de vooruitgang van de ene
periode tot de andere was alleen belangrijker voor de inschrijvingen op
doorlopend uitgegeven kasbons en obligaties; deze inschrijvingen overtrof-
fen aanmerkelijk die van voorgaand jaar, vooral vanaf de maand juli.

De rendementspercentages van deze kasbons en obligaties werden ver-
hoogd; het rendement van het papier op 5 jaar werd aldus gebracht van
6,12 pct. bij de aanvang van het jaar op 6,25 pct. in maart en op 6,70 pct.
in juli. Het gemiddelde rendement bij de uitgifte van de gevestigde staats-
leningen bedroeg 6,55 pct. voor de lening op 5 of 10 jaar van februari,
6,59 pct. voor de lening met gelijke looptijden van mei en 6,85 pct. voor
de lening op 6 of 12 jaar van september. Ook het gemiddelde rendement
van de obligaties van de overheidsschuld die op de beurs verhandeld wor-
den is gestegen; begin januari 1967 bereikte het 5,8.5 pct. voor de leningen
uitgegeven vóór 1 december 1962, welke nog 5 à 20 jaar. te lopen hebben,
en 6,76 pct. voor leningen met gelijke looptijden uitgegeven na 1 decem-
ber 1962, waarvan de rente aan een hogere belastingheffing bij de bron
onderworpen is.

De wet van 15 juli 1966 tot wijzigmg van het Wetboek van de
inkomstenbelasting heeft het stelsel van belasting der inkomsten uit
effecten en deposito's gewijzigd. Sedert 1 januari 1967 zijn de roerende
voorheffing van 15 pct. en de aanvullende roerende voorheffing, eveneens
van 15 pct., vervangen door een enkele roerende voorheffing van 20 pct.

GELDMARKT.

Onder invloed van de evolutie van de financiële activa stegen de
werkmiddelen in Belgische franken van de financiële instellingen gedurende
de eerste negen maanden van 1966 minder dan tijdens dezelfde periode
van 1965. Deze vertraging en de gelijktijdige snellere expansie van de
kredieten aan de bedrijven en particulieren hebben de liquide middelen
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van de betrokken instellingen doen verminderen. Daar bovendien de
behoeften van de Schatkist hoog bleven, hoewel ze een dalende beweging
vertoonden, ontstonden spanningen op de geldmarkt, die zich in de loop
van het jaar toespitsten; gelijkaardige tendenties werden trouwens ook
in de voornaamste vreemde landen waargenomen. De meest opvallende
kenmerken van spanning waren de vermindering van de middelen aange-
boden op de daggeldmarkt, een toeneming van de portefeuille handels-
papier van de Bank, een inkrimping van het uitstaande overheidspapier in
Belgische franken op ten hoogste één jaar en, tenslotte, een aanmerkelijke
stijging van dé rentepercentages in alle afdelingen van de markt.

Op de daggeldmarkt werden sedert het tweede kwartaal minder kapi-
talen verhandeld dan in de overeenstemmende kwartalen van 1965. De

DAGGELD (1)

(Daggemiddelden, per kwartaal, in miliarden franken)

8

6 6

4 4

2 2

o o
1960 1962 1964 1966

( I) UI. llijlllge 3, tabel 11.
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vermindering van de aangebrachte geldmiddelen was vooral te wijten
aan het feit dat het Rentenfonds, in het eerste halfjaar, de kapitalen die
het vroeger had geleend geleidelijk terugtrok, waarna het per saldo geld
opnam. Het Herdiscontering- en Waarborginstituut kon dan ook aanmer-
kelijk minder middelen opnemen dan het jaar voordien. Het gewogen
gemiddelde van de dagelijkse rentepercentages genoteerd op de daggeld-
markt steeg van 3,17 pct. in 1965 tot 3,88 pct. in 1966.

Voor elk van de eerste drie kwartalen van 1966 overtrof het gemid-
delde bedrag van het gedisconteerde handelspapier en de bankaccepten
in ruime mate dat van de overeenstemmende kwartalen van 1965. De
banken konden slechts een deel van deze verhoging financieren en moesten
dus een sterker beroep doen op het herdisconto. Anderzijds kromp de

Tabel 19.

HOUDERSCHAP VAN HET GEDISCONTEERDE HANDELSPAPIER

EN VAN DE BANKACCEPTEN (1)

(Miliarden franken)

Portefeuille van

het Herdiscon- de overige
Gemiddelde bedragen tering- en instellingen de Nationale Totaalper einde maand de banken Waarborg- van de Bank

instituut Belgische markt van België
(2) en portefeuille (3 )

in het buitenland

1961 ........................... 23,2 3,2 14,2 3,3 43,9
1962 ........................... 31,3 1,1 15,5 3,5 51,4
1963 ........................... 39,3 0,7 16,6 6,0 62,6
1964 ........................... 47,4 1,2 18,6 6,9 74,1
1965 ........................... 56,6 1,9 18,2 5,8 82,5
1965 le kwartaal . . . .... ..... 55,0 1,5 18,3 4,3 79,1

2e kwartaal ............ 55,1 1,7 .19,1 5,2 81,1
3e kwartaal ............ 56,2 2,8 17,2 6,4 82,6
4e kwartaal ............ 59,9 1,8 18,2 7,2 87,1

1966 le kwartaal .... . ..... .. 59,5 1.4 20,2 8,9 90,0
s- kwartaal ............ 61,2 0,7 19,7 10,4 92,0
3e kwartaal ............ 62,3 0,4 18,3 11,4 92,4
4e kwartaal ............ n.b. 0,6 n.b. 10,6 n.b.

(1) Opgenomen bedrag van de kredieten in Belgische franken bij hun oorsprong verleend door de geldscheppende instel-
lingen 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 geberdiaconteerde gedeelte. .
(3) Bedrag van de kredieten verleend met het aval der discontokantoren en van de kredieten geherdisconteerd op verzoek

van de banken of van het Herdiscontering- en Wnarborginstituut.
n.b. Niet beschikbaar.
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portefeuille van het Herdiscontering- en Waarborginstituut naarmate het
minder daggeld kon opnemen. Het gemiddelde bedrag, tenslotte, van het
handelspapier en de bankaccepten geplaatst buiten de reeds vermelde
instellingen en de Bank nam t.o.v. de eerste drie kwartalen van 1965
slechts matig toe; deze uitbreiding moet ten dele worden toegeschreven
aan de mobilisering van papier op halflange termijn, waarvan de markt,
georganiseerd door het Herdiscontering- en Waarborginstituut, een nieuwe
ontwikkeling kende.

Ten gevolge van deze evolutie van de portefeuilles van de verschil-
lende instellingen is het gemiddelde bedrag van het handelspapier en
de bankaccepten geplaatst bij de Bank aanmerkelijk toegenomen : van
de eerste negen maanden van 1965 tot de overeenstemmende periode
van 1966 is het nagenoeg verdubbeld. In het vierde kwartaal was de
vooruitgang van het ene jaar tot het andere minder opvallend, hoewel nog
belangrijk.

Op 2 juni ging de Bank over tot een eenvormige verhoging van haar
disconto- en voorschottentarieven met 0,50 pct. om ze aan te passen aan de
voorwaarden van de binnenlandse markt, die de invloed onderging van de
buitenlandse tarieven, en, in de tweede plaats, om het beleid van kwanti-
tatieve beperking van het krediet testeunen. Op 27 oktober had een
bijkomende aanpassing plaats die zuiver technisch was en uitsluitend
betrekking had op het rentepercentage van de voorschotten op onderpand
van schatkistcertificaten en certificaten van het Rentenfonds uitgegeven
op ten hoogste 130 dagen; het werd verhoogd met 0,25 pct.

Het schaarser en het duurder worden van het daggeld hebben het
Herdiscontering- en Waarborginstituut ertoe verplicht zijn rentepercen-
tages te verhogen. Het verschil tussen de door deze instelling toegepaste
percentages voor de geviseerde accepten op 120 dagen en minder en de
overeenstemmende rentepercentages van de Bank is uiterst klein gewor-
den.

..

Het sterke aanbod van handelspapier en bankaccepten, t.o.v. de vraag,
op de markt van het particuliere disconto kwam tot uiting in de evolutie
van de rentepercentages. Aldus steeg de discontovoet voor de niet-gevi-
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seerde bankaccepten op ongeveer 90 dagen, vanaf het begin van het
tweede kwartaal, aanmerkelijk boven die van de Bank voor geaccepteerde,
in een bank gedomicilieerde wissels.

RENTEPERCENTAGES VAN HANDELSPAPIER EN DAGGELD (1)

-- N.B.B. Geaccepteerde, in een bank gedomicilieerde wissels ,
H.W.I. Geviseerde bankaccepten voor [inoncierinç van invoer en met een looptijd van maximum 120 dagen :

- - - -- Niet.qeviseerde bankaccepten met een looptijd van ± 90 dagen, verhandeld op .de markt van het I
Iparticulier disconto 12)
I
I
I

66
-- Daggeld (3)..,.

1\
I \
I I

I

2

o
1960 1962 1964 1966

(1) Cf. Bijlage 3, tabellen 12 en 13.
(2) Percentage geldend per einde maand.
(3) Daggemiddelden per maand.

De minder gunstige evolutie van de liquiditeit der financiële instel-
lingen kwam eveneens tot uiting in de beweging van hun portefeuille
kortlopend overheidspapier. Terwijl ze in 1965 sterk waren toegenomen,
zijn de gemiddelde bedragen van de certificaten van het Rentenfonds en
van de schatkistcertificaten op ten hoogste één jaar, waarop door de
financiële instellingen die aan de geldmarkt deelnemen, met actiemiddelen
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in Belgische franken werd ingeschreven, vanaf het tweede kwartaal lager
geworden dan die van de overeenstemmende kwartalen van 1965. De
middelen welke in die vorm ter beschikking van de Schatkist werden
gesteld, waren in het eerste halfjaar hoger en in het tweede halfjaar lager
dan tijdens dezelfde periodes van 1965. Er dient echter aan toegevoegd

Tabel 20.

OVERHEIDSPAPIER IN BELGISCHE FRANKEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR, IN HE1

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

(Miljarden franken)

Papier in het bezit van Middelen ter beschikking
Gemiddelde bedragen Totaal gesteld van (2)

per einde maand

I
de overige van het papier Ihet Rentenloodsde banken instellingen de Schatkist

1961 ........................... 20,9 18,8 39,7 30,6 9,1

1962 ........................... 20,0 22,4 42,4 34,5 7,9

1963 ........................... 16,2 19,1 35,3 29,9 5,4

1964 ........................... 16,3 11,9 28,2 25,5 2,7

1965 ........................... 20,9 17,0 37,9 33,2 4,7

1966 ........................... 19,9 17,1 37,0 34,4 2,6

1965 le kwartaal ............ 19,0 13,9 32,9 28,4 4,5
2e kwartaal ............ 21,8 18,7 40,5 35,8 4,7
3e kwartaal ............ 21,3 18,8 40,1 34,9 5,2
4e kwartaal ............ 21,5 16,8 38,3 33,7 4,6

1966 Ie kwartaal ............ 19,7 18,5 38,2 34,2 4,0
2e kwartaal ............ 21,0 19,0 40,0 36,2 3,8
3e kwartaal ............ 19,5 15,9 35,4 34,6 0,8
40 kwartaal ............ 19,3 15,2 34,5 32,9 1,6

(1) Papier uitgegeven door de Schatkist en het Rentenfonds en in het bezit van de banken (de « swap .-certificaten niet
inbegrepen), de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, het Gemeentekrediet van België, de Nationale Kas
voor Beroepskrediet. het Centraal Bureau voor Hypotheeair Krediet, het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet. de Alge-
mene Spa ar- en Lijfrentekas en de particuliere spaarkassen.

(2) Het papier uitgegeven door de Schatkist en in het bezit van het Hentenfonds werd beschouwd als een bron van
middelen die ter beschikking werden gesteld van de Schatkist en die werden afgetrokken van die welke het Fonds heeft
ontvangen.

dat ze in het laatstgenoemde jaar uitzonderlijk sterk waren toegenomen,
nadat ze in de voorgaande twee jaar aanmerkelijk waren gedaald. De
middelen ter beschikking gesteld van het Rentenfonds bleven gedurende
het gehele jaar, maar vooral in het tweede halfjaar, onder het peil van
de overeenstemmende periodes van 1965, wat meteen verklaart waarom
het Fonds zijn positie op de daggeldmarkt heeft gewijzigd. Op bepaalde
ogenblikken was deze instelling eveneens verplicht een ruimer beroep
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te doen op de voorschotten van de Bank; het maandgemiddelde van die
voorschotten liep tijdens de laatste maanden van het jaar evenwel een
weinig terug.

RENTEPERCENTAGES VAN KORTLOPEND OVERHEIDSPAPIER (1)

{
OP zeer korte termijn (3 maanden)

Schatkistcertificaten uitgegeven bij toewijzing t 9 meerden)

Rentenfondscertificaten (4 maanden)
6

4

o o
1960 1962 1964 1966

( I) Cf. Bijlage 3, tabel 13.

Ten einde de vermindering van de in certificaten belegde middelen
te beperken, waren de Schatkist en het' Rentenfonds verplicht hogere
rentepercentages aan te bieden. De stijging van de rente van het kort-
lopend overheidspapier ging sedert het einde van het eerste kwartaal
geleidelijk verder.
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BEHEER

De Bank betreurt het overlijden, op 29 maart 1966, van de heer Albert-
Edouard Janssen, Minister van State, die van 1908 tot 1925 een eminente
dienaar was van de Instelling. Het was haar een voorrecht en een genoegen
met hem in contact te blijven, of hij deel uitmaakte van de Regering of in,
nationale of internationale Instellingen zitting had.

Benoemd tot attaché bij de dienst Geschillen, belast met de Econo-
mische Studiën, vervulde de heer Janssen nadien op voortreffelijke wijze de
functies van secretaris en, vervolgens, van directeur, daartoe aangewezen
door zijn bevoegdheid en zijn persoonlijke kwaliteiten die op de voorgrond
traden tijdens de oorlog 1914-1918. Zijn loopbaan nam een nieuwe wending
toen hij, in 1925, een' eerste maal tot Minister van Financiën werd benoemd.

De Bank is de heer Albert-Edouard Janssen erkentelijk voor de
diensten die hij aan de Instelling heeft bewezen. Zij hecht er aan een gans
bijzondere hulde te brengen aan zijn grote morele integriteit en aan zijn
patriottisme.

** *
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Bij koninklijk besluit dd. 12 september 1966, genomen op voordracht
van de Regentenraad, werd het mandaat van directeur van de heer Franz
De Voghel hernieuwd voor een termijn van zes jaar, met ingang van 14 sep-
tember 1966.

Bij hetzelfde besluit werd de heer De Voghel in zijn functie van
vice-gouverneur bevestigd.

** *

De beslissing van de heer regent Yvan Feyerick, verkozen op voor-
dracht van de meest vooraanstaande organisaties van de handel, om zich
niet voor herkiezing beschikbaar te stellen, maakte een einde aan een kost-
bare medewerking die zich over achttien jaar heeft uitgestrekt. De algemene
vergadering heeft eenparig aan de heer Feyerick de titel van ereregent
toegekend.

De leeftijdsgrens heeft ook de heer censor Emile Hayoit verplicht zijn
mandaat neer te leggen na de algemene vergadering dd. 28 februari 1966.
De Raden van de Bank zullen het aandenken bewaren van de medewerking
die hun door de heer Hayoit werd gebracht.

** *

De algemene vergadering van 28 februari 1966 ging over tot de statu-
taire verkiezingen.

Zij herkoos de heren regenten Robert Vandeputte en Max Drechsel,
voorgesteld onder de leidende personaliteiten der financiële instellingen
van openbaar nut; opvolger van de heer Yvan Feyerick werd de heer
censor Jean de Cooman d'Herlinckhove, kandidaat voorgesteld door het
Verbond van de Belgische niet industriële ondernemingen.

De heer Willy Schugens, een der kandidaten voorgedragen door het
Algemeen Belgisch Vakverbond, werd verkozen om de heer Isidore Smets
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op te volgen die, ingevolge zijn benoeming tot senator, op 17 juni 1965
ontslag had genomen.

De vergadering heeft bovendien de mandaten hernieuwd van
de heren censoren Marcel Leclercq, Henri Cappuyns, Louis Van
Helshoecht en Alex Florquin; de heren Edouard Gruwez en Gaston
Vandewalle werden aangeduid om, respectievelijk, de heren Jean
de Cooman d'Herlinckhove en Emile Hayoit op te volgen.

De toegekende mandaten verstrijken op 24 februari 1969, behalve
het mandaat van de heer Gruwez, dat zal eindigen op 27 februari 1967, en
deze van de heren Schugens en Vandewalle, die tot 26 februari 1968 zullen
lopen.
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PERSONEEL

Tijdens het afgelopen jaar werden achtenveertig ambtenaren,
bedienden en arbeiders van onze Instelling op rust gesteld, nadat zij
haar gedurende vele jaren hadden gediend.

De Bank betuigt haar erkentelijkheid aan de heren Emmanuel
de Miomandre, juridisch adviseur,chef van de Juridische dienst, Théophile
Rossaert, onderdirecteur, chef van het departement Overheidsfondsen,
Ernest Coenen, inspecteur-generaal, chef van de dienst van het
Personeel, Lucien Neirynck, agent te Brugge, Henri Dezeure en Jozef
De Bondt, afdelingshoofden bij de bijbank te Antwerpen, op wier ver-
diensten zij graag de nadruk legt.

Zij spreekt ook haar dank uit voor de medewerking gebracht door de
heren Edouard Aernout, Jean-Baptiste Ameryckx, Mevr. Germaine Annoye-
Delvaux, de heren Elie Bairiot, Auguste Brabant, Emile Brasseur, Gaston
De Brabander, Antoine Demanet, Prosper De Pauw, Albert de Schuytener,
François De Vlieger, Mej. Simonne Dierickx, de heren Alphonse Dodo,
Léon Gelissen, William Ghobert, Jean Hisfeld, Mevr. Lucie Hoff-Hanuise,
de heren Joseph Kempeneers, Alphonse Lagnaux, Mevr. Catherine Lebrun-
Dasy, de heren René Mazy, Marcel Moens, Mej. Stéphanie Mosselmans,
de heren Maurice Schotsmans, Wilhelm Stöcker, Charles Van Cutsem,
Albert Van den Steene, Jacques Van der Poorten, Pierre Van Lierde,
Gustaaf Van Mossevelde en Mevr. Elodie Verelst-Vanhede, van het hoofd-
bestuur, de heren Charles Antonissen, César Baeyens, Lucien Colmont,
Alfons De Cock, Henri Elst, Antoine Guillaume, Servais Leclercq, Emile
Maillet, Lucien Morel, Jules Planckerman en Albert Wullus, behorend
tot het personeel der vestigingen in de provincie.

** *

101



De Bank zal het aandenken in ere houden van Mej. Lucienne
Michiels en van de heren Hector Geurts en Jean Heynderickx, van het
hoofdbestuur, en van de heren Jean Billiau, René Joris, Gaston
Rogge en Ernest Van Herck, respectievelijk werkzaam in de agentschappen
te Tienen, Hasselt, Kortrijk en Turnhout; hun voortijdig heengaan wordt
ten zeerste betreurd.

** *

De leiding van de Juridische dienst werd toevertrouwd aan de heer
Albert Matthys, inspecteur-generaal.

De heer Julien Liebaert, onderdirecteur, werd tot chef van het
departement der Overheidsfondsen benoemd. Aan het hoofd van de
dienst Effecten kwam, in zijn plaats, de heer Odilon Bellemans, afdelings-
hoofd.

De taken met betrekking tot het beheer van het personeel werden
herverdeeld onder twee diensten die in het departement Algemeen Secre-
tariaat zijn opgenomen. Aan het hoofd van de dienst der Sociale
Relaties staat de heer jan Luyckfasseel, inspecteur-generaal, de dienst der
Bezoldigingen en Pensioenen wordt geleid door de heer Georges Pirson,
inspecteur-generaal,

De heren Joseph Vanden Bosch, Marcel Wellemans, Pierre Nys,
Joseph Boudou en Gilbert Burggraeve werden tot agent benoemd, respec-
tievelijk te Brugge, Roeselare, Péruwelz, Boom en Ieper; de heer Léo
Ghysels is belast met het bestuur ad interim van het agentschap te Eeklo.

** *

De hoge ambtenaren van de Bank en de leden dersyndikale afvaar-
diging van het personeel werden periodiek bijeengeroepen om informaties
te krijgen over de situatie en over het beleid van de Bank.
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Nauwe betrekkingen werden bovendien gehandhaafd tussen de Direc-
tie en de syndikale afvaardiging van het personeel. Hieruit resulteerde een
geheel van sociale maatregelen gebaseerd op het akkoord gesloten
dd. 25 januari 1966 in paritaire commissie der banken, een geleidelijke
verbetering van het statuut van het arbeiderspersoneel, een nieuwe classifi-
catie der weddeschalen in de agentschappen, en diverse versoepelingen der
arbeidsvoorwaarden, onder meer het openstellen van de mogelijkheid om
halve dagen te werken, ten gunste van de moeders van pasgeboren
kinderen.

Er wordt, verder vooruitgang geboekt op sociaal vlak ten gunste van
alle arbeiders. De complementaire sociale voordelen toegekend door de
Bank op grond van vroegere beslissingen worden aangepast naarmate de
wettelijke voordelen groter worden.

Het Comité van beheer der Pensioenkas van het personeel, paritair
samengesteld uit leden van het beheer der Bank en uit vertegenwoordigers
van de ambtenaren en van de andere categorieën van personeel, is op
23 maart 1966 voor de eerste maal bijeengekomen.

** *

Tijdens het afgelopen jaar kweet het ganse personeel zich van zijn
taak, in de beste traditie van de Bank.

Het Beheer' brengt gaarne hulde aan het plichtsbesef en aan de
toewijding van zijn medewerkers, aan wie het al zijn erkentelijkheid
betuigt. Zijn dank richt zich speciaal tot dezen die, belast met een opdracht
in het buitenland, in het kader der internationale samenwerking tussen
centrale banken, waardevolle diensten bewijzen.
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ONTLEDING VAN DE BALANS

EN VAN DE WIN ST- EN VERLIESREKENING

OVER HET BOEKJAAR 1966

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 1966 . F 76.232.579.821
waarvan,

goud in het buitenland .
goud in België . . .

.F

.F
75.862.964.185

369.615.636

F 76.232.579.821

Op 31 december van vorig jaar kwam deze voorraad op
F 77.913.134.835.

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

Op 31 december 1965 bedroeg het dekkingspercentage 44,90 pct.; op
31 december 1966 beloopt het 42,72 pct.
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VREEMDE VALUTA'S
TE ONTVANGEN .EN TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD (I).

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

Per 31 december 1965 Per 31 december 1966

Vreemde valuta's F 21.864.269.017 21.404.778.082

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

--------

Totaal F 31.546.593.210

11.477.124.106

32.881.902.188

Te leveren vreemde valuta's
en goud C)

Nettopositie

.F

.F

31.150.571.099

396.022.111

32.799.702.149

82.200.039

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 verrich-
tingen op termijn afgesloten met de Belgische Schatkist, met Belgische
banken en met buitenlandse centrale banken.

ACTIVA IN HET BUITENLAND, IN BELGISCHE FRANKEN.

De activa in 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. 119 van dit verslag.
(2) Per 31 december 1966, zoals per 31 december 1965, luiden al de lopende verrichtingen in

vreemde valuta's.
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De voorwaarden waarmede deze effecten gepaard gaan, 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 1965 Per 31 december 1966

Europese Betalingsunie .F 6.573.299

Internationaal Muntfonds :
- Deelneming F 12.230.000.000 15.189.500.000
- Leningen F 3.375.000.000 3.375.000.000

Andere akkoorden F 5.562.587

Ziehier de essentiële kenmerken van deze onderverdelingen :

Europese Betalingsunie.

Deze rubriek komt op de balans niet meer voor.

Op grond van de overeenkomst dd. 16 april 1959 met de Belgische
Staat, voorzag de Bank in de uitvoering der bilaterale consolidatie- en
amortisatieakkoorden afgesloten, na het in vereffening treden van de
Europese Betalingsunie, met de landen die lid waren van deze Unie C).

In 1966 ontving de Bank van het buitenland volgende laatste aflossin-
gen, die zij inschreef op het credit van de rekening « Schatkist, speciale
rekening vereffening E.B.U. ))

Turkije
Griekenland
IJsland

F
F
F

F

2.676.949
1.054.450
2.841.900

6.573.299

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 105 en 106.
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Deze aflossingen werden daarna teruggestort door de Schatkist aan
de Bank, en gebracht op het credit van de activarekening (( Europese
Betalingsunie ))die aldus gesaldeerd is.

Internationaal Muntfonds

- D eel n e m ing.

De deelneming van België in het Internationaal Muntfonds werd
verhoogd van $ 337.500.000 tot op $ 422.000.000; haar ontwikkeling in de
boeken van de Bank is als volgt :

Per 31 december Per 31 december
Verschillen1965 1966

in FB in FB
in FB

Op de actiefzijde

Internationaal
Muntfonds -
Deelneming .F 12.230.000.000 15.189.500.000 +2.959.500.000

onder de orderekeningen

Diverse
bewaarnemingen -
Internationaal
Muntfonds C) .F 4.645.000.000 5.910.500.000 + 1.265.500.000

F 16.875.000.000 21.100.000.000 +4.225.000.000

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 Staat voortvloeien
uit bedoelde deelneming (2).

Deze rekening werd tijdens het huidig boekjaar met F 2.959.500.000
vermeerderd, te weten :

(1) Zie blz. 124 van dit verslag.
(2) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 109.
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1) Verhoging van de deelneming:

Storting door de Bank aan het Fonds, voor rekening
van de Staat, op 26 juli 1966 :

a) van de aanvullende inteke-
ning betaald in goud, gelijk
aan 25 pct. der verhoging
van het quotum. . . . F

b) van een bedrag in Belgische
franken, gelijk aan 1pct. van
de verhoging .van het quo- .
turn F

1.056.250.000

.'

42.250.000

F 1.098.500.000

2) Gewone verrichtingen :

a) Incassering door het Fonds van schatkistbons,
betaald door de Bank voor rekening van de Staat,
uit hoofde van :

Cessies van Belgische franken aan volgende
landen:
- Boeroendi
- Columbia
- India
- Rwanda
- Zuid-Slavië

.F

.F

.F
.F
.F

150.000.000
337.500.000
750.000.000
250.000.000
375.000.000

Eigen uitgaven van het
Fonds in Belgische franken F 2.000.000

-------

meer . . F 1.864.500.000

b) Intekening op schatkistbons ten belope van de
terugbetalingen gedaan aan het Fonds in
Belgische franken :

- Uruguay

minder.
F
F

Nettotoeneming

3.500.000

3.500.000

F 1.861.000.000

Totale toeneming F 2.959.500.000
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De Staat betaalt aan de Bank een vergoeding van 0,50 pct. 's jaars
op de Belgische franken die voor zijn rekening worden geleverd.

Het deposito van het Fonds bij de Bank bestaat uit niet-rentende
Belgische schatkistbons; in de loop van het jaar werden volgende bewegin-
gen geboekt

Meer:

Verhoging van de deelneming :
Storting aan het Fonds, bij wijze
van intekening op Belgische schat-
kistbons, van 75 pct. van de
verhoging van het quotum. . F 3.168.750.000

waarvan dient afgetrokken:

1 pct. van de verhoging van het
quotum, aan te houden op de
rekening-courant van het Fonds F 42.250.000

3.126.500.000

Minder:

Gewone verrichtingen (zie blz. 109) . .F 1.861.000:000

Nettotoeneming . .F 1.265.500.000

- Leningen.

Onder de rubriek (( 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.

Deze leningen zijn gedekt door speciale Belgische schatkistbons
die de Bank heeft gekocht op grond van haar overeenkomst met de Staat
dd. 1 februari 1963, gewijzigd door deze van 1 december 1964..
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Zij werden aan het Internationaal Muntfonds verstrekt ter financiering
van een gedeelte 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 geopend aan dit land door het
Fonds, in december 1964 en in mei 1965.

Komen dit jaar niet voor op de balans

Europees Monetair Akkoord.

Het hoofd (( Europees Monetair Akkoord », heeft betrekking op de
voorschotten in Belgische franken verstrekt door de Bank aan andere
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-
schotfaciliteiten waarin door het Europees Monetair Akkoord wordt
voorzien.

Andere akkoorden.

De rubriek (( Internationale akkoorden - Andere akkoorden» blijft
bestemd voor de boeking der vorderingen in vreemde valuta's of in
Belgische franken op andere landen dan die welke 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).

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 106.
(2) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. UI en U2.
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De rente verschuldigd aan de Bank wordt afgerekend tegen het
disconto voor het geaccepteerd in een bank gedomicilieerd papier.

DEBITEUREN WEGENS TERMIJNVERKOPEN VAN VREEMDE VALUT A'S
EN GOUD (').

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

Deze verbintenissen staan op de balans per 31 december 1966 te boek
voor . F 21.311.552.708

Zij beliepen per 31 december 1965 . .F 21.376.171.669

HANDELSPAPIER.

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

De vergelijking der cijfers per 31 december 1965 en per 31 decem-
ber 1966 is als volgt:

Per 31 december 1965 Per 31 december 1966

Wissels op België F 12.294.715.608 15.502.556.666
Wissels in Belgische franken op
het buitenland F 130.000 27.500

Totaal. F 12.294.845.608 15.502.584.166

VOORSCHOTTEN OP ONDERPAND.

De voorschotten op onderpand bedragen per
31 december 1966 . F

tegen, per 31 december 1965 .F
338.210.549

33.785.832

(1) Zie blz. 119 van dit verslag.
(2) Per 31 december 1966, zoals per 31 december 1965, luiden al de lopende verrichtingen in

vreemde valuta's.
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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 C)

.F 333.000.000

Per 31 december 1966 was de Bank in het bezit van F 9.575.000.000
aan Belgische schatkistcertificaten tegen F 9.025.000.000 per 31 decem-
ber 1965.

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

De door de Bank verworven overheidseffecten worden gediscon-
teerd tegen het tarief van het geaccepteerd, in een bank gedomicilieerd,
papier.

DEEL- EN PASMUNT.

De Bank heeft volgende de el- en pasmunt in kas
Per 31 december 1965 Per 31 december 1966

Deelmunt :

Biljetten derThesaurie . F 369.822.350 222.434.570
Zilvermunt F 44.746.900 41.835.730

Pasmunt F 40.890.932 37.408.022

F 455.460.182 301.678.322

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

(1) De speciale bons uitgegeven door de Belgische Schatkist (overeenkomst van 1 februari 1963)
voor de financiering der leningen aan het Internationaal Muntfonds, niet inbegrepen (zie blz.lID van
dit verslag).

(2) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1962, blz.ISO.
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TEGOED BIJ HET BESTUUR DER POSTCHECKS.

Het tegoed van de Bank bij het Bestuur der Postchecks
beloopt F 1.622.884
tegen, per 31 december 1965 . . F 928.725

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

De geconsolideerde vordering van de Bank op de Staat, aanvankelijk
groot 35 miljard frank, blijft onveranderd
op .F 34.000.000.000

Zij 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,
van de wet van 28 juli 1948 betreffende de sanering der balans van de
Bank, werden teruggebracht van vijf miljard tot op één miljard frank.

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 1966 . F 3.196.829.574
tegen, per 31 december 1965 . .F 2.952.832.842

TE INNEN WAARDEN.

De (( Te innen waarden
te boek voor .
tegen, per 31 december 1965 .

» staan op de balans per 31 december 1966
F 592.374.431

. F 487.478.076

Zij bestaan uit te incasseren cheques, coupons en aflosbare stukken,
uit bedragen te recupereren of te ontvangen van derden, o.m. wegens ver-
richtingen op effecten of op vreemde valuta's en het uitvoeren van
drukwerken.
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GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN.

De waarde van de terreinen en gebouwen is in
31 december 1966 opgenomen voor. F
tegen, per 31 december 1965 . . F

de balans per
1.908.648.372
1.787.656.544

De rekening (( Gebouwen, materieel en meubelen )) nam dus toe
met .F 120.991.828

De uitgaven over het afgelopen boekjaar hebben betrekking op
constructies waarvan de bouw reeds vroeger werd begonnen.

Het materieel en de meubelen, volledig afgeschreven, komen in
deze rekening slechts pro memorie voor.

WAARDEN VAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

De rekening Il 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 1966 voor. F
tegen, op 31 december 1965 . F

2.035.565.942
1.804.038.108

De vermeerdering van het ene jaar tot het andere volgt uit de toelagen
gestort door de Bank, de loten en premiën tijdens het jaar geïncasseerd en
de inhoudingen 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 kan vormen.
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OVERGANGSREKENINGEN OP DE ACTIVA.

Per 31 december 1966 zijn de overgangsrekeningen op de activa
als volgt:

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

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

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

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

e) Vervroegde stortingen voor de dienstjaren 1965 en
1966, in mindering op de vennootschapsbelasting F

f) Waarden van het Fonds van de Honderdste Ver-
jaring. Ten laste van de inkomsten van dit fonds,
opgericht bij de honderdste verjaring der Bank en
aangevuld in 1964, worden aan de personeelsleden
aanmoedigingspremies verstrekt voor de studies
van hun kinderen en voor de beloning van nuttige
voorstellen . F

Deze rekening heeft haar tegenpost in de over-
gangsrekeningen op de passiva.

Totaal.. . F
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PASSIVA

BANKBILJETTEN IN OMLOOP.

De biljetten van de Bank in omloop dd. 31 december 1966 vertegen-
woordigen . . . . . . . . . .. . F 175.311.216.800

Op 31 december 1965 bedroegen zij. .F 170.268.886.100

Hierna de samenstelling van deze bedragen, per coupure :
Per 31 december 1965 Per 31 december 1966

F 1.000
F 500
F 100

F
F
F

149.410.471.000
11.728.864.000
9.129.551.100

155.687.979.000
10.753.696.500
8.869.541.300

175.311.216.800Totaal . F 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 1965 Per 31 december 1966

Schatkist, gewone rekening . .F 17.752.953 12.089.894
Schatkist, buitengewone conjunc-
tuurtaks (wet van 12 maart
1957) .F 13.678.305 13.317.510

Te transporteren .F 31.431.258 25.407.404
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Transport. . F 31.431.258 25.407.404

Banken in het buitenland, gewone
rekeningen . F

Instellingen door een bijzondere
wet beheerd en openbare bestu-

393.732.411 389.921.485

ren F 270.266.127 216.375.410

Banken in België F 1.371.939.313 1.280.708.319

Partikulieren F 209.503.804 293.276.974

Te betalen waarden F 485.935.097 490.621.449

F 2.762.808.010 2.696.311.041

Volgende verbintenissen, luidend in Belgische franken, zijn opgeno-
men onder het hoofd ((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 1965 Per 31 december 1966

F 479.545.519

127.638.185

324.831.544

452.469.729

Europees Monetair Akkoord. . F

Andere akkoorden . . F

262.532.373

217.013.146

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.
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Per 31 december 1966 belopen zij F 178.459.997.570 tegen
F 173.511.239.629 per 31 december 1965.

BELGISCHE BANKEN, MONETAIRE RESERVE.

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

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

De tegenwaarde van de verbintenissen geboekt per 31 december 1966
onder het hoofd (( Te leveren vreemde valuta's en goud )) C) bereikt
F 32.799.702.149 tegen F 31.150.571.099 een jaar geleden.

Deze verbintenissen bestaan voor het merendeel uit vreemde valuta's
te leveren op termijn, hetzij tegen andere vreemde valuta' s, wegen~
arbitrages gedaan door de Bank, hetzij tegen Belgische franken, ingevolge
cessies aan de Belgische Schatkist, aan Belgische banken en aan buiten-
landse banken.

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

PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

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

Zij bedraagt, per 31 december 1966
tegen, per 31 december 1965 .

F
F

2.035.565.942
1.804.038.108

(1) Zie blz. 106 en 112 van dit verslag.
(2) Per 31 december 1966, evenals per 31 december 1965, luiden alle lopende verrichtingen in

vreemde valuta's.
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OVERGANGSREKENINGEN OP DE PASSIVA.

Ziehier de overgangsrekeningen op de passiva, per 31 december 1966 :

a) Herdisconto van de portefeuille wissels en schatkist-
certificaten . F 114.519.696

b) Voorschotten gestort door derden .

c) Fonds van de Honderdste Verjaring .

.F

.F
77.290

5.158.140
Deze rekening heeft haar tegenpost in de overgangs-
rekeningen op de activa.

d) Fiscale voorziening (1) .F 804.551.080

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

f) Provisie voor gebouwen, materieel en meube-
len C) . F 231.224.542

g) Maatschappelijke provisie voor diverse risico's C) F 750.000.000
-------

Totaal. . F 1.985.530.748

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.

RESERVEFONDS.

Het Reservefonds, voorzien bij artikel 14 der statuten van de Bank,
omvat volgende rubrieken

Per 31 december 1965 Per 31 december 1966

Statutaire reserve F 661.657.820

469.879.180

694.795.041

481.769.671Buitengewone reserve. F

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

---------

Totaal. F 2.763.773.013

1.753.227 .841

2.929.792.553

(1) Zie blz. 135 en 136 van dit verslag.
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De toeneming vertegenwoordigt het aandeel in de verdeling der winst
per 31 december 1965 dat aan de statutaire reserve toekomt, alsmede een
overschrijving naar de buitengewone reserve en de afschrijving op
gebouwen, geboekt dd. 31 december 1966.

De overschrijving die op 31 december 1956 naar de buitengewone
reserve werd gedaan, zegge F 11.890.491, wordt besproken in de kom-
mentaar op de Winst- en Verliesrekening C).

Het verschil tussen het bedrag van de rubriek « Gebouwen, materieel
en meubelen )) op de activa en dat van de rubriek « Rekening voor
afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen Il 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 379.925.829 tegen F 355.156.326 per 31 december 1965.

(1) Zie blz. 134 van dit verslag.
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ORDEREKENINGEN

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

De orderekening cc Minister van Nationale
Opvoeding: Tegoed voor zijn rekening bij het Bestuur
der Postchecks (Schoolpakt, wet van 29 mei 1959,
artikel 15) )) verschijnt op de weekstaat van de Bank,
onderaan het totaal van de passiva.

Haar tegenpost, cc 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 1.349.862.910

TE INKASSEREN WAARDEN.

De waarden - handelspapier, vreemde' valu-
ta's, enz. - door rekening-couranthouders of door
buitenlandse correspondenten ter incassering afge-
geven, bedragen per 31 december 1966 . . F 23.639.490
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GEOPENDE DOCUMENTAIRE KREDIETEN.

Zijn opgenomen onder de rubriek (( Geopende
documentaire kredieten n , 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 2.904.556

VISUM VAN ACCEPTEN BETREFFENDE DE IN- EN UITVOER.

De bankaccepten of handelsaccepten in omloop
op 31 december 1966, bekleed met het visum van de
Bank, waarbij deze zich verplicht tot de discontering
ervan wanneer de resterende looptijd 120 dagen is en
de bij het viseren gestelde voorwaarden zijn nage-
komen, bedragen . . F

DIVERSE BEWAARNEMINGEN.

De diverse bewaarnemingen zijn onderverdeeld
als volgt :

Internationaal Muntfonds C)
Internationale Ontwikkelings

Associatie F

F 5.910.500.000

409.500.000

12.500.000

100.929.046.939

Aziatische Ontwikkelingsbank F

Andere bewaarnemingen . F

Totaal. . F

(1) Zie blz. 108 van dit verslag.
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WAARBORGEN VAN DERDEN ONTVANGEN.

De waarborgen ontvangen van derden omvatten
volgende posten :

Onderpanden van de voorschotrekeningen .

Waarborgen verleend door de discontocedenten

F

F

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

Diverse borgtochten

Totaal F

20.680.379.980

7.805.500

F

3.561.073.119

513.225.049

24.762.483.648

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
dd. 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 1.020.000.000

BORGTOCHTEN VERLEEND TEN GUNSTE VAN HET PERSONEEL.

De borgtochten doorde Bank verleend aan som-
mige discontokantoren, uit hoofde van leningen
verstrekt door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas aan
personeelsleden van de Bank om hen in de gelegen-
heid te stellen hun huis te bouwen of te kopen,
bedragen . F
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VERBINTENIS TEGENOVER DE NATIONALE STICHTING VOOR DE
FINANCIERING VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK.

De Bank heeft in 1959 de verbintenis aangegaan
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. Bovendien heeft zij, in 1962, aanvaard
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 375.000.000 betaald. Blijft dus nog te storten. . F 255.000.000

De zevende tranche zal begin 1967 worden
vereffend.

SCHATKIST.

De orderekeningen opgenomen onder het hoofd
« Schatkist Jl vergen geen kommentaar.

Portefeuille en allerlei tegoed. .F 21.666.667

Diverse waarden toebehorend aan de Staat :

Preferente aandelen Nationale
Maatschappij der Belgische Spoor-
wege~ . . F

Gewone aandelen Nationale
Maatschappij der Belgische Spoor-
wegen . F

5.000.000.000

F

1.000.000.000

6.000.000.000Te transporteren 21.666.667
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Transport. . F

Deelhebbende obligaties Nationale
Maatschappij der Belgische Spoor-
we~n .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

6.000.000.000

638.305.187

1.371.820.639

51.905.400

3.812.593.000

21.666.667

.F

491.400.000

5.184.864.594
----

F 17.550.888.820

Diverse waarden door de Staat in bewaring genomen :

VVaarden door derden
gedeponeerd ... . F

Dienst van de ingeschreven
schuld . . . . . . . . . F

Deposito- en Consignatiekas. . F

Als borgstelling gedeponeerde
..... Fwaarden

10.641.801.559

39.533.821.300

89.611.525.127

4.724.801.392

Te transporteren. . F
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Transport F

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 .F

Ingetrokken effecten .F

Muntfonds :
Overheidsfondsen .F

.FTotaal

RENTENFONDS, GEDEPONEERDE EFFECTEN.

De waarden die eigendom zijn van het Renten-
fonds 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 waarborgen .

F

F

.F

.FTotaal
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1.036.424

9.495.037.810

75.505

3.581.337.576

175.161.992.180

9.724.608.566

52.985.086.000

9.894.100

338.148.743

53.333.128.843



WINST - EN VERLIESREKENING

CREDIT

DISCONTO, WISSEL EN INTRESTEN.

Per 31 december 1965 Per 31 december 1966

F 1.853.491.231 1.930.923.112

Verscheidene factoren hebben, in 1966, het verloop der ontvangsten
beïnvloed; enerzijds, de toepassing, op iets grotere bedragen, van hogere
rentevoeten dan tijdens het vorige boekjaar, zowel voor de beleggingen in .
het buitenland als voor het binnenlands krediet, anderzijds, een aanpassing,
vanaf 1 januari 1966, van de voorwaarden der dekkingen van de wisselver-
richtingen op termijn gegeven door de Bank naar aanleiding van ver-
richtingen van de Schatkist.

Deze voorwaarden werden derwijze vastgesteld dat het netto-percen-
tage van het rendement, voor de Bank, der plaatsingen die zij aan de hand
van bedoelde dekkingen op termijn kan doen, de rentevoet niet overschrijdt
waarboven het provenu der verrichtingen van disconto, voorschot en
belening, gedaan door de Bank, aan de Staat wordt toegekend.

Het cijfer van F 1.930.923.112 op het credit van de winst- en verlies-
rekening, is verminderd met het bedrag dat uit dien hoofde in 1966 aan
de Schatkist werd betaald, te weten F 265.767.830.

Het ligt iets hoger dan de ontvangst van F 1.853.491.231 geboekt op
31 december 1965.

Het excedent boven 3 pct. van het provenu der verrichtingen van
disconto, voorschot en belening, toegekend aan de Staat overeenkomstig
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artikel37 der statuten, en gebracht op het debet van de Winst- en Verlies-
rekening ('), bedraagt F 423.352.226 tegen F 289.925.199 in 1965.

RECHTEN OP BEWAARNEMINGEN, PROVISIES EN VERGOEDINGEN.

Per 31 december 1965 Per 31 december 1966

F 135.086.322 149.415.311

De door de Bank geïnde provisies dekken de uitgaven naar aanleiding
van diverse prestaties voor rekening van derden.

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

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

Per 31 december 1965 Per 31 december 1966

F 147.697.673 155.691.648

De portefeuille met overheidsfondsen en met andere krachtens de
statuten verworven effecten steeg, in een jaar tijd, van F 2.953.000.000
tot F 3.197.000.000; de inkomsten van deze portefeuille zijn toegenomen
met F 7.993.975, tegen F 12.295.748 in 1965.

WINST OP VERKOOP EN INCASSERING VAN EFFECTEN.

Per 31 december 1965 Per 31 december 1966

F 21.144.280 16.661.479

De winst op de verkoop en de incassering van effecten is kleiner in
1966 dan in 1965.

De omvang van deze post wordt bepaald door de incassering van
obligatiën van leningen die werden uitgeloot of terugbetaald op hun
vervaltermijn.

(1) Zie blz. 134 van dit verslag.
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GEIND OP AFGESCHREVEN EN TE VERZILVEREN WAARDEN.

Per 31 december 1965 Per 31 december 1966

F 4.891.03.5 814.284

De ontvangsten in 1966 spruiten voort uit de verzilvering van afge-
schreven en voor de Bank overbodig geworden goederen, alsmede uit de
gedeeltelijke recuperatie van een ontvreemde kasvoorraad.

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

Per 31 december 1965 Per 31 december 1966

F 76.046.881 120.991.828

Het bedrag afgenomen op 31 december 1966 van de rekening
Il Provisie voor gebouwen, materieel en meubelen », moet de in 1966
gedane uitgaven voor investering in nieuwe gebouwen, dekken.

131



DEBET

ALGEMENE ONKOSTEN.

Per 31 december 1965 Per 31 december 1966

F 599.645.861 673.766.255

De vermeerdering met F 74.120.394 in 1966 volgt grotendeels uit de
stijging der uitgaven in verband met de bezoldiging van het personeel.

De voortschrijding der uitgaven van de Bank uit dien hoofde hangt
niet alleen af van de algemene evolutie van wedden, lonen en sociale lasten,
maar ook van de weerslag welke de maatregelen, genomen in de bank-
sector, hebben op de bepaling der bezoldigingen van het personeel der
Bank.

De hausse van het officieel indexcijfer der kleinhandelsprijzen leidde
in 1966 speciaal tot twee aanpassingen der bezoldigingen.

Ook het prijsniveau beïnvloedt de uitgaven voor het onderhoud.

GEWONE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 december 1965 Per 31 december 1966

F 55.255.000 . 63.985.000

132



BUITENGEWONE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 decomber 1965 Per 31 december 1966

F 92.500.000 115.000.000

De gewone toelage aan de Pensioenkas van het Personeel houdt ver-
band met het totaal bedrag der wedden en lonen. De toekenning van een
buitengewone toelage volgt uit de verhoging der bezoldigingen; zij moet
de wiskundige reserves op het vereiste peil brengen om in de vestiging
van de niet-lopende renten te voorzien.

AFSCHRIJVING VAN GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN.

Per 31 december 1965 Per 31 december 1966

F 114.595.856 181.577.861

In de geschriften zijn de uitgaven voor investering in gebouwen (met
uitzondering van de waarde der terreinen), in materieel en in meubelen,
volledig afgeschreven.

De uitgaven voor het boekjaar 1966 zijn geventileerd als volgt:

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

Modernisering van gebou-
wen . F

.F 120.991.828

38.748.351

Aankoop van materieel voor
de Drukkerij, de technische dien-
sten en de bureaus. . F 17.059.025

Aankoop van meubelen voor
de bureaus te Brussel en in de

4.778.657

F 60.586.033

provincie . .F

Totaal. F 181.577.861
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GELDELIJKE VERPLICHTING TEGENOVER DE STAAT.

Per 31 december 1965 Per 31 december 1966

F 289.925.199 423.352.226

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 1965 Per 31 december 1966

F 134.879.180 11.890.491

De overschrijving naar de buitengewone reserve in 1966 omvat het
gedeelte der winst op de verkoop en de incassering van effecten uit de
portefeuille overheidsfondsen, dat fiscale vrijstelling geniet op voorwaarde
dat het onbeschikbaar blijft C).

BESTEMMING VAN HET WINSTSALDO.

Na aftrek van de overschrijving naar de buitengewone reserve,
beloopt het batig saldo van de Winst- en Verliesreke-
ning . F 904.925.829

Het werd als volgt verdeeld :

Overschrijvingen naar de overgangsrekeningen op de passiva

Fiscale voorziening .

Provisie voor gebouwen, materieel en meubelen.

Maatschappelijke provisie voor diverse risico' s' .

F

F

F

325.000.000

50.000.000

150.000.000

F 525.000.000

Te verdelen nettowinst .

Totaal

F

F

379.925.829

904.925.829

(1) Artikelen 34 en 105 van het Wetboek der inkomstenbelastingen.
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Hierna de stand van deze drie overgangsrekeningen :

a) Fiscale voorziening.

Per 31 december 1965 . .F 758.677.438

Betalingen van belastingen, in 1966, onder meer de
vennootschapsbelasting voor 1964, de onroerende voor-
heffing en diverse taksen . F 279.126.358

479.551.080F

Overdracht langs het debet van de Winst- en Verlies-
rekening, methet oog op de vereffening in 1967 van
de vennootschapsbelasting, de onroerende voorheffing -
en de diverse taksen. F

Saldo per 31 december 1966 F

325.000.000

804.551.080

De vennootschapsbelasting voor het boekjaar 1965 zal begin 1967
worden ingekohierd. De Bank had, in 1965, een vervroegde storting van
F 375.000.000 gedaan om de belastingverhoging met 15 pct., voorzien bij
artikel 89 van het Wetboek der inkomstenbelastingen, te vermijden. In
1966 heeft zij een geanticipeerde storting van F 300.000.000 gedaan. Reke-
ning houdend met de toepassing op de boekjaren 1965 en 1966 van
vrijgekomen vroegere stortingen, beloopt het totaal bedrag dervervroegde
stortingen met betrekking tot deze boekjaren, opgenomen in de overgangs-
rekeningen op dè activa, F 725.000.000.

b) Provisie voor gebouwen, materieel en meubelen.

Per 31 december 1965 .

Opneming in 1966 C) ..

Te transporteren

F

F

F

302.216.370

120.991.828

181.224.542

(1) Zie blz. 131 van dit verslag.

135



Transport. . F 181.224.542

Overschrijving langs het debet van de Winst- en
Verliesrekening F 50.000.000

Saldo per 31 december 1966 F 231.224.542

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 ondernomen 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.

c) Maatschappelijke provisie voor diverse risico' s.

Per 31 december 1965 .F 600.000.000

Overschrijving langs het debet van de Winst- en
Verliesrekening F 150.000.000

Saldo op 31 december 1966 . F 750.000.000

De maatschappelijke provisie voor diverse risico's werd einde 1957
aangelegd, gelet op de risico's verbonden flan de activiteit van de Bank
en op de schommelingen waaraan haar resultaten onderhevig zijn.

De provisie van F 750.000.000 vertegenwoordigtzodoende 2,38 pct.
van het gecumuleerd gemiddeld bedrag der tegoeden in vreemde valuta's
en van het handelspapier in portefeuille in 1966.
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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 355.925.829
a) 10 pct. aan de reserve. F 35.592.583

'"b) 8 pct. aan het personeel. F 28.474.066

3. Van het overschot, zegge F 291.859.180
a) aan het Rijk, 1/5e F 58.371.836

b) aan de aandeelhouders, een tweede divi-
dend F 231.953.626

c) het saldo aan de reserve . F 1.533.718

Totaal van de te verdelen nettowinst . F 379.925.829

137



DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1966

Eerste globaal dividend . F 24.000.000

Tweede globaal dividend F 231.953.626

in totaal F 255.953.626

voor 400.000 aandelen, zegge, per aandeel, een
dividend van . .F 639,88

Coupon n' 165 is betaalbaar vanaf 1 maart 1967 met F 520 vrij van
roerende voorheffing.

Daar het nettodividend F 520 bedraagt, is het belastbaar inkomen
dat per aandeel voor de personenbelasting dient aangegeven gelijk aan
F 789,30 C), inclusief het belastingkrediet en de roerende voorheffing,
samen F 269,30.

De Regentenraad :

Franz DE VOGHEL, Vice-Gouverneur,
Marcel LEFEBVRE, Directeur,
Jean BRAT, Directeur,
Cecil de STRYCKER, Directeur,
Paul CALLEBAUT, Directeur,
Roland BEAUVOIS, Directeur,
August COOL, Regent,
Robert VANDEPUTTE, Regent,
Hector MARTIN, Regent,
Max DRECHSEL, Regent,
Emile MASQUELIER, Regent,
Roger DE STAERCKE, Regent,
Constant BOON, Regent,
Henri LEMAIRE, Regent,
Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE, Regent,
Willy SCHUGENS, Regent.

De Gouverneur;
Hubert ANSIAUX.

85
(1) F 520 x ----s6 = 789,30

138



..

Balans

Winst-en Verliesrekening
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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)

Internationaal Muntfonds
- Deelneming
_ Leningen ( 1)

Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde valuta's en goud

Handelspapier

Voorsohotten op onderpand

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

Deel- en pasmunt

Tegoed bij het Bestuur der Postoheoks

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

Overheidsfondsen (artikelen 18 en 21 ùer statuten)

Te innen waarden

Gebouwen, materieel en meubelen

Waarden van de Pensioenkas van het Personeel.

Afgesohreven en te verzilveren waarden

Overgangsrekeningen

Totaal van de aotiva

( 1) Speciale bons van de Belgische Schatkist (wet van 4-1-1963, overeenkomst dd. 1-2-1963).
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76.232.579.821

21.404.778.082

11.477.124.106

1.500.000.000

15.189.500.000
3.375.000.000

21.311.552.708

15.502.584.166

338.210.549

9.575.000.000

301.678.322

1.622.884

34.000.000.000

3.196.829.574

592.374.431

1.908.648.372

2.035.565.942

pro memorie

1.047.465.834

218.990.514.791



DECEMBER 1966 PASSIYA

Bankbiljetten in omloop

Totaal van de passiva

Rekenlngen-eourant en diversen :

)

Gewone rekening
Schatkist Buitengewone eonjunctuurtaks

(wet van 12-3-1957)

Banken in het buitenland, gewone rekeningen

Instellingen door een bijzondere wet beheerd en
openbare besturen

Banken in België

Partikulieren
're betalen waarden

12.089.894

13.317.510

389.921.485

216.375.410

1.280.708.319

293.276.974

490.621.449

Internationale akkoorden (wetten van 28-7-1948 en van 19-6-1959)
Europees Monetair Akkoord 127.638.185

Andere akkoorden 324.831.544

Totaal der verbintenissen op zioht .

Belglsche banken, monetaire reserve .

Te leveren vreemde valuta's en goud.

Pensioenkas van het Personeel .

Qvergangsrekeningen

Kapitaal

Reservefonds :
Statutaire reserve

Buitengewone reserve
Rekening voor afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen

Te verdelen nettowinst
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175.311.216.800

2.696.311.041

452.469.729

178.459.997.570

32.799.702.149

2.035.565.942

1.985.530.748

400.000.000

694.795.041 '
481. 769.671

1.753.227 .841

379.925.829

218.990.514.791



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 % der discontoverrichtingen en der voorschotverrichtingen
op onderpand

Overschrijving naar de buitengewone reserve
Overschrijvingen naar de overgangsrekeningen op de passiva :

Fiscale voorziening
Provisie voor gebouwen, materieel en meubelen .
Maatschappelijke provisie voor diverse risico's

Te verdelen nettowinst

673.766.255
63.985.000

115.000.000
181.577.861

423.352.226
11.890.491

325.000.000
50.000.000

150.000.000

379.925.829

2.374.407.662

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 .
Diverse bewaarnemingen :

Internationaal Muntfonds
Internationale Oniunkkelinq« Aesociaiie .
Aziatische Ontwikkelingsbank
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 ontvangen.
Borgtochten verleend ten gunste van het personeel
Verbintenis tegenover de Nationale Stichting voor de Financiering

van het Wetenschappelijk Onderzoek
Schatkist :

Portefeuille en allerlei tegoed.
Diverse waarden toebehorend aan de Staat

Preferente aandelen N.lVI.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 X % Certif. N.M. voor de Huisvesting
4 X % Certif. N.M. voor de Kleine Landeigendom .
Diverse waarden

Diverse waarden door de Staat in bewaring genomen :
VIr aarden door derden gedeponeerd .
Dienst der ingeschreven Schuld
Deposito. en Consignatiekas
Als borgstelling gedeponeerde waarden

Waarden 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 .'
Muntfonds Overheidsfondsen

Rentenfonds, gedeponeerde effecten
Algemene Spaar- en Lijfrentekas :

Voorlopige beleggingen
Beleende fondsen
Nec rgelegde waarborgen



PER 31 DECEMBER 1966 CREDIT

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

1.930.923.112

149.415.311

155.691.648

16.661.479

814.284

Overschrijving van de overgangsrekening op de passiva « Provisie voor gebou-
wen, materieel en meubelen » 120.991.828

2.374.497.662

31 DECEMBER 1966

5.910.500.000
409.500.000

12.500.000
100.929.046.939

107.261.546.939

20.680.379.980
7.805.500

3.561.073.119
513.225.049 24.762.483.648

1.020.000.000
300.277.835

255.000.000

21.666.667

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.371.820.639

51.905.400

3.812.593.000
491.400.000

5.184.864.594
17.550.888.820 ~

10.641.801.559
39.533.821.300
89.611.525.127
4.724.801.392

144.511.949.378

1.036.424
9.495.037.810

75.505
3.581.337.576

175.161.992.180
9.724.608.566

52.985.086.000
9.894.100

338.148.743
- 53.333.128.843

-
-

1.349.862.910

23.639.490
2.904.556

10.842.108.123

..

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





Verslag van het College der Censoren





Mijne Heren,

Met spijt nam het College der censoren afscheid van de heer
Jean de Cooman d'Herlinckhove, die tot regent werd verkozen, en van de
heer Emile Hayoit, die de leeftijdsgrens had bereikt.

..

** *

Het College brengt hulde aan de nagedachtenis van zijn erevoorzitter,
de heer Victor Parein, die op 30 april 1966 is overleden. Zijn aandenken
zal trouw in onze herinnering voortleven.

** *

Het College heeft de uitoefening voortgezet van de opdracht van
controle waarmede het belast is.

De begroting der uitgaven voor het boekjaar 1967 alsmede de balans
en de winst- en verliesrekening afgesloten op 31 december 1966, werden
door de Regentenraad voorgelegd aan het College binnen de termijnen
voorzien in de statuten en in het huishoudelijk règlement.

De stemming van de begroting werd voorafgegaan door een diep-
gaand onderzoek van de bewijsstukken verstrekt door de diensten.

147



De balans en de winst- en verliesrekening werden goedgekeurd, na
een grondig overzicht van de boekingen door het College; de inven-
tarisbestanddelen werden daarenboven nagegaan door steekproeven.

De definitieve verdeling van de winst werd door de Algemene raad
geregeld.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 223 van het huishoudelijk
reglement kreeg het College regelmatig inzage van de notulen betreffende
de inspeeties en de verificaties die in het hoofdbestuur, de bijbanken en
de agentschappen plaatsvonden.

De jaarlijkse inspeeties en de verschillende controles uitgevoerd door
zijn leden, hebben dezen toegelaten, zoals telkenjare, de bevoegdheid en
de toewijding van het personeel naar waarde te schatten.

** *

Het College betuigt zijn dank aan de Directie der Bank voor haar
doeltreffende medewerking bij het volbrengen van zijn opdracht.

De leden van het College der censoren,

Marcel LECLERCQ,
Fritz MEYV AERT, Secretaris,
Antoine HERBOSCH,
Henri CAPPUYNS,
Louis VAN HELSHOECHT,
Alex FLORQUIN,
Louis PETIT,
Edouard GRUWEZ,
Gaston VANDEWALLE.

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. August COOL,
Robert VANDEPUTTE,
Hector MARTIN,
Max DRECHSEL,
Emile MASQUE LIER,
Roger DE STAERCKE,
Constant BOON,
Henri LEMAIRE,
Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE,
Willy SCHUGENS.

HH. Victor DEVILLERS, Voorzitter,
Marcel LECLERCQ,
Fritz MEYVAERT, Secretaris,
Antoine HERBOSCH,
Henri CAPPUYNS,
Louis VAN HELSHOECHT,
Alex FLORQUIN,
Louis PETIT,
Edouard GRUWEZ,
Gaston VANDEW ALLE.

Mej. Elisabeth MALAISE.

H. René 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.

***

CHEF VAN HET PERSONEEL

H. Maurice JORDENS.

ADVISEURS VAN DE DIRECTIE

HH. Ferdinand ASPESLAGH,

Jacques MERTENS de WILMARS.

** *
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DEPARTEMENTEN EN DIENSTEN

Thesaurie en Krediet

Algemene Thesaurie DE SCHATBEWAARDER,

Hoofdkas : HH. L. WECKESSER, hoojdkassier,
onderdirecteur,

R. STEVENS, inspecteur-generaal,Rekeningen -courant

Portefeuille-Invorderingen C. SCHLOSS, afdelingshoofd.

Departement Krediet R. MAGDONELLE, schatbeu:aarder,

Disconto: P. HERMAN T, inspecteur-generaal,

Voorschotten J. VERHAEGEN, afdelingshoofd.

Departement Overheidsfondsen J. LIEBAERT, onderdirecteur,

Effecten: O. BELLEMANS, afdelingshoofd,

Rentenmarkt A. ROWIES, inspecteur-generaal,

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

Studiën

Departement Studiën Mej. G. VAN POUCKE, onderdirecteur,

Voorlichting HH. V. JANSSENS, inspecteur-generaal,

Statistiek : R. EGLEM, afdelingshoofd,

Documentatie F. VAN de CASTEELE, afdelingshoofd.

Juridische dienst A. MATTHYS, inspecteur-generaal.
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Betrekkingen met het buitenland

Departement Buitenland

Wisseldienst :

HH. E. LECRIQUE, onderdirecteur,

F. HEYV AERT, inspecteur-generaal,

Wisselreglementering P. ANDRE, inspecteur-generaal,

Administratie en technische departementen

Inspeetie :

R. GALLET, onderdirecteur,

A. VRANCKX, inspecteur-generaai.

J. MAERTENS, inspecteur-generaal.

Departement Algemene Controle

Controle:

Algemene Boekhouding L. SAM BREE, inspecteur-generaal.

Departement Algemeen Secretariaat

Secretariaat :

M. JORDENS, chef van het personeel,

A. BAUDEWIJNS, inspecteur-generaal,

Administratieve Organisatie T. OTTO, inspecteur-generaal,

Sociale Relaties : J. LUYCKF ASSEEL, inspecteur-generaal,

Bezoldigingen en Pensioenen G. PIRSON, inspecteur-generaal.

Medico-sociale dienst Dr P. DE KETELAERE.

hl:echanografie HH. H. GAUTIER, inspecteur-generaal.

Departement Immobiliën

Gebouwen:

F. FLAMAND, onderdirecteur,

J. GRAS, inspecteur-generaal,

Economaat en Toezicht R. CHEV ALlER, afdelingshoofd.

Drukkerij: C. AUSSEMS, hoofdingenieur,
onderdirecteur,

Technische dienst : C. 'AUSSEMS,

Administratieve dienst M. VAN HEDEN, afdelingshoofd.

** *
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BIJBANKEN

Antwerpen

Beheerder: H. K. VERCRUYSSE.

Secretaris : H. E. HUYBRECHT.

Discontokantoor HH. R. GORIS,
F. VERREPT,
P. BRACHT,
1. 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.

Aat V. BRANDELAER,
Discontokantoor te Aat (1)

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. BOUTTIAU.

Boom J. BOUDOU,
Discontokantoor te Mechelen en Boom

HH. P. CARTUYVELS,
J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

Brugge J. VANDEN BOSCH, HH. 1. JANS SENS de BISTHOVEN,
J. van der PLANCKE,
G. GILLES de PELlCHY.

Charleroi J. POTVIN, HH. A. GILLlEAUX,
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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Agenten Leden der Discontokantoren

Dendermonde HH. L. KERREMANS, HH. R. DE COENE,
A. GEERINCK,
W. WINDEY.

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

Baron R. de VILLENF AGNE
de VOGELSANCK,

J. de MONTPELLIER
d'ANNEVOIE.

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

Eeklo L. GHYSELS, a.i. HH. C. VAN DAMME, ,;

P. van GINDERACHTER,
G. VAN DAMME.

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

Geraardsbergen K. MORTIER, HH. J. RENS,
P.-E. WILLOCX,
F. HOEBEKE.

Hasselt K. DEWAELE, HH. P. NAVE AU de MARTEAU,
A. JANSSENS,
J. SPAAS.

Hoei G. WALNIER, HH. Graaf G. de LIEDEKERKE,
R. GREINEH,
J. DELATTRE.

Discontokantoor te Roeselare en Ieper
Ieper G. BURGGRAEVE, HH. J. SOUBRY,

F. DECLERCQ,
J. DE MEESTER.

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

La Louvière J. HAUTAIN, HH. L. GRAFE,
L. PONCEAU,
M. HAUTIER.
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Leuven

Malmédy

Agenten

HH. J. VILENNE,

F. RYCKAERT,

Marche-en-Famenne J. BOFFING,

Mechelen

Moeskroen

Namen

Neufchâteau

Nijvel

Oostende

Oudenaarde

C. SIBILLE,

F. LEFLERE,

F. LEFEVEH,

R. TOBIE,

A. D'HAUWE,

F. VANHERP,

P. HEHTSCHAP,

Leden der Discontokantoren

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

Discontokantoor te Verviers en Malmédy
HI-I. 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. VIGNEHON,
F. VERHAEGEN.

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

HH. J. P. le HARDY
de BEAULIEU,

Baron de MOHEAU
d'ANDOY,

A. PIRMEZ.

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

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

Discontokantoor te Oostende en Veurne
HH. F. LOOTENS,

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

HH. R. VAN CAUWENBERGHE,
C. MAEHE,
P. van GELUWE de BERLAERE.
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Agenten Leden der Discontokantoren

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

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

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

Deicontokantoor te Roeselare en Ieper
Roeselare M. WELLEMANS, HH. J. SOUBRY,

F. DECLEBCQ,
J. DE MEES1ER

oP

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

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

Tienen F. DE KEYSER, HH. J. GILAIN,
L. HALFLANTS,
]. DELACROIX.

Tongeren H. LIENABT van LIDTH HH. W. WILSENS,
de JEUDE, J. BEAUDUIN,

Ridder ]. de SCHAETZEN
van BRIENEN.

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

Verviers A. FRANÇOIS,
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.
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Agenten Leden der Discontokantoren

Waver HH. R. PINSART, HH. J. PATRIARCHE, (1)
J.-E. VAN DEN HAUTE,
C. PIRSON,
R. VAN STEENKISTE (2).

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

(') Ontslagnemer dd. 31 december 1966.
Burggraaf H.-J. Ie HARDY de BEAULIEU werd op 1 januari 1967 benoemd.

(2) Ontslagnemer dd. 31 december 1966.
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BIJLAGEN





BIJLAGE 1

OVERHEIDSFONDSEN VERWORVEN

KRACHTENS ARTIKELEN 18 EN 21 DER STATUTEN

Staat per 31 december 1966

3 ;~ 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 1954/72.
4 X pct. Belgische Lening 1954/74, Ie reeks.
4 X pct. Belgische Lening 1\:)54/74, 2e reeks.
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, 1" reeks.
5 - 5 X - 5 X pct. Belgische Lening 1962/67/72/77/82, 1" reeks.
5 - 5 X pct. Belgische Lening 1962/67/72/77/82, 2" reeks.
4 % - 5 - 5 X pct. Belgische Lening 1962/72/77/82, 3e reeks.
5 X - 5 % pct. Belgische Lening 1963/73/78/83, 2e reeks.
6 pct. Belgische Lening 1963/83.
6 X - 6 X pct. Belgische Lening 19ö4/6D /74, Ie reeks.
6 X - 6 X pct. Belgische Lening 1964 / 69!74, 2e reeks.
6 X - 6 X pct. Belgische Lening 1964/69/75.
6 X - (3 X pct. Belgische Lening 1965/70/76.
6 7~ - 6 X pct. Belgische Lening 1965/71/78.
6 X - 6 X pct .. Belgische Lening 1965/71/80.
6 X - 6 X pct. Belgische Lening 1966/71/76, 1" reeks.
6 X - 6 X pct. Belgische Lening 1966/71/76, 2C reeks.
B % - 7 pct. Belgische Lening 1966/72/78.
4 pct. Belgische Lotenlening 1941.
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, 2" reeks.
6 pct. Lening Wegenfonds 1963/83.
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5 pct.
4 % pct.
4 % pct.
2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.
~

4 pct.
5 %
6 l '/4
6 %
6 X
3 %

Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 1" reeks 1953 en 7e reeks 1959.
Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 2° reeks 1954 en 3e reeks 1955.
Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade 4" reeks 1956.
Nationale Stichting voor de Einanoiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960/69 - 1990/99, P 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 19ÔO/69 - 1990/99, 4e tranche.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek 1960j69 - 1990/99, 5e tranche.
Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk

Onderzoek ]960/69 . 1990/99, 6° tranche.
Regie van 'I'elegraaf en Telefoon 1954/74, 2" reeks.

pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1960/70.
- 6 % pct. Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen 1965/71/77.
- 7 pct. Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen 1966/72/78.
- 6 % pct. Nationale Maatschappij van Krediet aan de Nijverheid 1965/71 / 78.
pct. 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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BIJLAGE :2

WEEKSTATEN

IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1966



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1966
(Miljoenen franken)

ACTIV A
Internationale akkoorden

(Wetten van 28-7-1948 en 19-5-1959) Debiteuren Overheids- Geconsoli- Waarden
Te ontvanqen Activa in het weqens effecten deerde Overheids- Gebouwen,Voorschotten Teqoed bij van de

Goud- Vreemde Internationaal Muntfonds :
termijn- (Art. 20 der Deel- en vorderinq fondsen

DATA vreemde val. buitenland, verkopen Handelspapier OP het Bestuur op de Staat materieel en PensioenkasEuropese Europees statuten,
voorraad vœlutrr's in Belqische Andere van onderpand Overeen- pasmunt

der Postchecks (Wetten van (Art. 18 en 21 van heten qoud Betalinc;rs- Monetair meubelen
franken Leningen akkoorden

vreemde val. komst dd. 28-7-1948 en der statuten)
unie Akkoord Deelneming en qoud 14-9-1948) Personeel

(1) 19-6-1959)

I I I

I

,

I
I

-.--
3 jan. 1966 77.913 22.351 10.149 1.500 7 I - 12.230 3.375 2 21.933 8.685 533 9.850 454 2 34.000 2.953 I 1.711 1.785

10 » 77.895 21.932 10.362 1.500 7 - 12.568 3.375 24 21.472 7.582 63 9.800 443 1 34.000 2.953 1.711 1.781
17 » 77.898 21.348 9.935 1.500 - - 12.568 3.375 - 21.000 7.630 30 8.875 466 2 34.000 2.953 1.711 1.785
24 » 77.898 21.235 9.935 1.500 -- - 12.568 3.375 15 20.914 7.922 29 9.175 465 1 34.000 3.017 1.787 1.875
31 » 77.898 20.484 9.935 1.500 - I

-- 12.568 3.375 7 20.200 8.626

I

71 9.300 480 2 34.000 3.193 1.787 1.875
i

7 februari 77.898 20.707 10.137 1.500 I 12.568 3.375 3 I 20.413 6.938 66 9.575 504 2 34.000 3.196 1.787 1.869- -

14 » 77.910 20.657 10.512 1.500 - - 12.568 3.375 3 20.187 4.010 34 9.975 532 2 34.000 3.196 1.787 1.869
21 » 77.900 20.335 10.399 1.500 I - - i2.568 3.375 - 20.002 4.715 34 8.750 550 1 34.000 3.197 1.787 1.869
28 » 77.900 19.402 9.820 I 1.500 - - 12.568 3.375 -- 18.921 7.921 403 9.975 532 2 34.000 3.197 1.787 1.886

7 maart 77.816 20.852 11.021 1.500 -- - 12.568 3.375 7 20.435 6.933 31 9.775 534 2 34.000 3.197 1.787 1.881
14 » 77.816 21.153 11.50\) 1.500 -- - 12.568 3.375 - 21.008 4.954 26 9.700

I

546 2 34.000 3.197 1.787 1.885
21 » 77.816 20.880 11.288 1.500 - I - 12.568 3.375 6 20.712 4.317 30 9.550 557 2 34.000 3.197 1.787 1.886
28 » 77.816 20.525 10.981 1.500 -

I
12.944 3.375 23 20.352 3.422 29 9.900 570 1 34.000 3.197 1.787 1.886

4 april 77.816 20.914 10.849 1.500 12.941 3.375 24 20.044 8.360 I 37 9.600 547 1 34.000 3.197 1.787 1.881- -

8 » 77.816 19.870 10.655 1.500 - - 13.691 3.375 38 19.707 8.447 46 9.100 542 2 ! 34.000 3.197 1.787 1.882
18 » 77.816 19.757 10.709 1.500 - - 13.691 3.375 68 19.298 6.359 34 9.275 535 2 34.000 3.196 1.787 1.883
25 » 77.816 19.801 10.709 1.500 - - 13.691 3.375 78 19.298 7.300 26 9.100 544 1 34.000 3.197 1.787 1.887

2 mei 77.816 20.278 10.860 1.500 - - 13.840 3.375 86 19.652 9.197 39 9.850 519 1 34.000 3.197 1.787 1.887
9 » 77.799 21.591 10.858 1.500 - - 13.990 3.375 89 20.685 7.069 27 9.400 514 2 34.000 3.197 1.787 1.882 i

16 » 77.799 19.802 10.607 1.500 - - 13.990 3.375 132 19.182 8.145 27 8.250 523 2 34.000 3.197 1.787 1.894'
23 » 77.799 19.590 10.607 1.500 - - 13.990 3.375 120 19.182 8.111 26 8.275 519 2 34.000 3.196 1.787 1.894
27 » 77.799 19.632 10.607 1.500 - - 13.990

I
3.375 89 19.182 9.872 25 9.625 493 2 34.000 3.196 1.787 1.895

I I

6 juni 77.772 19.909 9.440 1.500 - - 13.991
I

3.375 91 19.516 10.910 218 9.950 452 2 34.000 3.196 1.787 1.896
13 » 77.764 20.431 9.736 1.500 -- - 13.991 3.375 99 20.005 8.432 24 9.950 469 2 34.000 3.196 1.787 1.897
20 » 77.764 19.584 9.463 1.500 - - 13.991 3.375 82 19.416 8.146 140 9.975 468 2 34.000 3.197 1.787 1.899
27 » 77.764 19.601 9.325 1.500 - - 13.991 3.375 95 19.172 8.313 851 9.950 448 1 34.000 3.197 1.787 1.900

4 juli 77.761 20.619 9.459 1.500 I 14.041 3.375 56 20.102 12.689 3.232 9.950 403 1 34.000 3.197 1.787 1.894- -
I

11 » 77.628 22.430 9.379 1.500 - - 14.041 3.375 44 21.854 14.702 58 9.950 382 1 34.000 3.197 1.787 1.894
18 » 77.630 21.475 9.070 1.500 - - 14.041 , 3.375 69 20.981 14.684 70 8.925 390 2 34.000 3.197 1.787 1.893
25 » 77.630 21.389 9.070 1.500 - - 14.041 3.375 120 20.612 13.908 I 43

i
8.450 388 2 34.000 3.197 1.787 1.913

1 augustus 76.574 22.799 9.414 1.500 - -- 15.140· 3.375 63 22.063 13.400 1.197 9.725 383 1 34.000 3.197 1.787 1.913
8 » 76.464 24.329 8.915 1.500 - - 15.140

I
3.375 11 23.397 9.883 655 9.975 385 1 34.000 3.197 1.787 1.907

12 » 76.466 I 24.813 8.461 1.500 - -- 15.140 3.375 - 24.299 8.345 693 9.225 397 2 I 34.000 3.196 1.787 1.908
22 » 76.454 24.331 8.461

I
1.500 - -- 15.140 3.375 - 23.926 7.645 347 8.650 406 1 34.000 3.196 1.787 1.909

29 » 76.454 22.270 8.465 1.500 -- - 15.140 3.375 - 22.006 7.788 523 9.950 421 2 34.000 3.197 1.787 1.910

5 september 76.431 24.068 9.384 1.500 15.190 3.375 23.188 9.200 2.906 i 8.175 406 1 34.000 3.197 1.787 1.904- -- - I

12 » 76.376 24.269 8.988 1.500 - - 15.190 3.375 - 23.688 7.192 890 I 9.650 420 1 34.000 3.197 1.787 1.904
19 » 76.376. 23.992 8.988 1.500 - - 15.189 3.375 - 23.438 8.370 206 7.625

I
431 2 34.000 3.197 1.787 1.904

26 » 76.376 22.358 8.988 1.500 -_. - 15.189 3.375 - 21.767 8.143 142 8.875 441 2 34.000 3.197 I 1.787 1.904. I
3 oktober 76.344 21.515 9.515 1.500

I
- - 15.189 3.375 - 21.072 10.824 1.786 9.475 419 1 34.000 3.195 1.787 1.904

10 » 76.240 23.584 10.030 1.500 - - 15.189 3.375 - 23.161 8.853 253 9.925 422 2 34.000 3.197 1.787 1.911
17 » 76.234 23.525 9.778 1.500 - - 15.189 3.375 - 23.102

I
6.737 21 9.800 434 1 34.000 3.197 1.787 1.911

24 » 76.229 23.262 9.891 1.500 - - 15.189 3.375 -- 23.094 5.894 21 9.900 428 2 34.000 3.197 1.787 1.924
28 » 76.219 22.829 10.900 1.500 -- - 15.189 3.375 - 22.600 8.641 1.026 9.925 416 1 34.000 3.197 1.787 1.924

I

7 november 76.219 23.885 11.782 1.500 -- -- 15.189 3.375 -- 23.625 9.148 202 9.150 407 2 34.000 I 3.192 1.787 1.918
14 » 76.224 22.958 11.607 1.500 - -- 15.189 3.375 -- 22.671 6.976 417 10.000 401 1 34.000 I 3.196 1.787 1.918
21 » 76.224 22.606 11.435 1.500 - - 15.189 3.375 - 22.329 6.576 53 9.175 402 2 34.000 3.196 1.787 1.918
28 » 76.224 21.871 11.374 1.500 --- .- 15.189 3.375 - 21.601 7.306 34 9.250 398 2 34.000 3.197 1.787 1.918

I
5 december 76.237 23.025 11.869 1.500 I - - 15.189 3.375 - 22.774 9.379 577 9.100 386 1 34.000 3.197 1.787 1.921

12 » 76.233

I

22.328 10.979 1.500 I ---.J - 15.189 3.375 -- 22.015 8.106 15 9.875 387 1 34.000 3.197 1.787 1.921
19 » 76.233 22.742 10.979

I

1.500 i - - 15.189 I 3.375 - 22.601 7.597 19 9.450 385 1 34.000 3.197 1.787 1.921I

26 » 76.233 22.250 10.979 1.500 I - - 15.189 I 3.375 - 22.070 9.118 i 12 9.850 340 1 34.000 3.197 I 1.787 1.921
I I II I I I I

(l) Speciale bons van de Belgische Schatkist (Wet van 4-1-1963. Overeenkomst dd. 1-2·19ô3).
(2) Waarvan het kapitaal: fr. 4UUmiljoen.



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1966
(Miljoenen franken)

PASSIVA
Orderekening : Internationale akkoorden

Bestuur der Rekentnqen-eourcmt
Postchecks : (Wetten van 28-7-1948 en Tolaal Belgische Kapitaal,
Tegoed voor 19-5-1959) Te leveren Pensioenkas

TOTAAL rekening van de Bankbiljetten der banken. reserves en TOTAAL

Diversen Minister van Schalkist Banken vreemde val. van het Diversen alschrijvings· DATA

ACTIVA Nationale in omloop in het Diverse verbintenissen monetaire rekeningen PASSIVA
Opvoeding I Buitengewone buitenland, rekeningen- Europees en goud

I

Personeel

(Schoolpakt, wet Gewone Spec. rek. I eonjunctuur- Monetair
Andere op zicht reserve (2 )

gewone courant akkoorden
van 29-5·1959, rekening vereff. E.B.U. taks (Wet rekeningen Akkoord

artikelIS) van 12-3-1957)

I

I ! I I I
I

2.498 211.931 1.362 169.806 21 I - 13 398 1.064
I

244 217 171.763 - 32.171 1.785 3.259 2.953 211.931 3 jan. 1966
2.609 210.078 1.362 167.726 10 I 13 394 1.353 259 I 222 169.977 32.045 1.781 3.322 2.953 210.078 10-

I

- »
2.555 207.631 1.334 165.083 14 13 446 2.480 I 279 231 168.546 - 30.986 1.785 3.361 2.953 207.631 17- I

»
1.254 206.965 1.267 165.684 13 - 13 I 444 2.674

I
254

I
221 I 169.303 - 30.904 1.875 1.68ö 3.197 206.965 24 »

1.322 206.623 1.223 166.961 13 - 13 I 396 1.810 227 221 169.641 - 30.194 1.875 1.716 3.197 206.623 31 »
I I

I

1.503 206.041 1.182 166.682 16 - I 13 382 1.068 202 219 168.582 - 30.609 1.869 1.784 3.197 206.041 7 februari

1.820 203.937 1.094 164.385 7 .- I 13 376 1.063 176 217 166.237 - 30.761 1.869 1.873 3.197 203.937 14 »
1.327 202.309 1.094 163.148 24 - 13 378 946 153 220 164.882 - 30.465 1.869 1.896 3.19'7 202.309 21 »
1.514 204.703 1.048 166.576 16 - 13 377 1.539 131 236 168.888 - 28.805 1.886 1.927 3.197 204.703 28 »

1.517 207.224 1.048 167.046 24 - 13 400 809
I

136 231 168.659 - 31.509 1.881

I

1.978 3.197 207.224 7 maart

1.508 206.534 982 165.262 20 - 13 386 860 122 214 166.877 - 32.574 1.885 2.001 3.197 206.534 14 »
1.476 204.947 901 164.206 20 - 13 407 789 128 209 165.772 - 32.066 1.886 2.026 3.197 204.947 21 »

1.424 203.732 901 163.369
I

6 - 13 402 1.104 107 209 165.210 - ö1.393 1.886 2.046 3.197 203.732 28 »

I
I

1.608 208.481 901 168.670 6 -- 13
I

399 764 324 208 170.384 - 30.951 1.881 2.068 3.197 208.481 4 april

1.362 207.017 901 167.980 8 - 13 394 686 117 209 169.407 - 30.424 1.882 2.107 I 3.197 207.017 8 »

1.485 204.770 863 165.298 6 - 13 408 1.437 94 208 167.464 - 30.069 1.883 2.157 3.197 204.770 18 »

1.543 205.653 807 164.927 23 - 13 398 2.625 127 207 168.320 - 30.072 1.887 2.177 3.197 205.653 25 »

1.602 209.486 779 169.607 18 - 13 374 1.195 208 209 171.624 - 30.578 1.887 2.200 3.197 209.486 2 mei

i 1.522 209.287 779 168.989 2 - 13 381 645 101 209 170.340 - 31.612 1.882 2.256 3.197 209.287 9 »

1.957 206.169 578 167.025 10 - 13 389 1.122 101 209 168.869 - 29.853 1.894 2.356 3.197 206.169 16 »
1.650 205.623 559 166.761 22 - 13 384 811 . 91 212 168.294 - 29.853 1.894 2.385 3.197 205.623 23 »

I

1.645 208.714 559 168.920 12 - 13 374 1.711 119 212 171.361 - 29.853 1.895 2.408 3.197 208.714 27 »

1.692 209.697 532 171.640 12 - 13 381 779 72 209 173.106 - 29.012 1.896 2.486 3.197

I

209.697 6 juni

1.655 208.313 499 169.524 14 - 13 366 672 100 209 170.898 - 29.797 1.897 2.524 3.197 208.313 13 »
1.861 206.650 395 168.707 13 - 13 378 604 91 211 170.017 - 28.943 1.899 2.594 3.197 206.650 20 »
2.170 207.440 332 169.579 10 - 13 433 796 I 130 212 171.173 - 28.544 1.900 2.626 3.197 207.440 27 »

2.259 216.325 298 176.953 19 - 13 456
I

839 448 213 178.941 - 29.594 1.894 2.699 3.197 216.325 4 juli

2.120 218.342 298 177.724 24 .- 13 447 612 211 214 179.245 - 31.244 1.894 2.762 3.197 218.342 11 »
2.112 215.201 261 175.937 12 - 13 279 665 106 214 177.226 - 30.074 1.893 2.811 3.197 215.201 18 »
2.124 213.549 261 174.372 14 - 13 270 924 99 215 175.907 - 29.708 1.913 2.824 3.197 213.549 25 »

2.077 I 218.608 229 177.401 16 - 13 318 1.057 95 215 179.115 - 31.525 1.913 2.858 3.197 218.608 1 augustus
2.027 216.948 229 175.267 15 - 13 319 647 105 216 176.582 - 32.346 1.907 2.916 3.197 216.948 8 »
2.069 215.676 159 173.481 7 - 13 301 637 108 248 174.795 - 32.783 1.908 2.993 3.197 215.676 12 »
2.214 213.342 159 171.526 8 - 13 288 576 120 267 . 172.798 - 32.407 1.909 3.031 3.197 213.342 22 »
2.375 211.163 90 171.163 13 -- 13 290 663 11ö 252 172.507 - 30.498 1.910 3.051 3.197 211.163 29 »

2.240 216.952 671 174.685 19 - 13 329 737 91 285
I

176.159 - 32.600 1.904 3.092 3.197 216.952 5 september
2.452 214.879 673 172.517 2 - 13 302 772 95 257 173.958 - 32.683 1.904 3.137 3.197 214.879 12 »

I

2.362 212.742 614 170.452 10 - 13 325 817 101 ; 315 172.033 - 32.436 1.904 3.172 3.197 212.742 19 »
2.226 210.270 560 169.234 18 - 13 296 1.175 124 323 171.183 - 30.784 1.904

I

3.202 3.197 210.270 26 »
I

2.546 214.447 524 173.772 23 -- 13 332 837 138 358 175.473 - 30.633 1.904 3.240 3.197 214.447 3 oktober

2.339 215.768 513 172.512 11 - 13 320 724 139 376 174.095 - 33.231 1.911 3.334 3.197 215.768 10 »

2.296 212.887 1.163 169.857 18 - 13 316 812 117 371 171.504 - 32.913 1.911 3.362 3.197 212.887 17 »

2.317 212.010 1.090 168.895 17 - 13 315 762 113 367 170.482 - 33.018 1.924 3.389 3.197 212.010 24 »
2.151 215.680 1.090 172.164 I - - 13 331 904 85 373 173.870 - 33.545 1.924 3.144 i 3.197 215.680 28 »

1.989 217.370 1.042 172.114 5 .- 13 330 683 126 347 173.618 - 35.434 1.918 3.203 3.197 217.370 7 november

2.106 214.326 977 170.061 2 - 13 338 712 96 314 171.536 - 34.342 1.918 3.333 3.197 214.326 14 »
2.123 211.890 1.590 168.120 6 - 13 328 687 93 336 169.583 - 33.787 1.918 3.405 3.197 211.890 21 »

2.039 211.065 1.537 167.859 5 - 13 313 889 90 324 Hi9.493 - 33.007 1.918 3.450 3.197 2'\11.065 28 »

2.293 216.610 1.507 171.791 2 - 13 310 752 93 355 173.316 - 34.681 1.921 3.495 3.197 216.610 5 december

2.466 213.374 1.469 169.587 20 - 13 316 1.117 228 372 171.653 - 33.024 1.921 3.579 3.197 213.374 12 »
2.185 213.161 1.410 169.297 3 - 13 317 744 112 355 170.841 - 33.601

I
1.921 3.601 3.197 213.1-61 19 »

2.164 213.986 1.416 170.520 12 - 13 375 749 117 I 339 172.125 - 33.059 1.921 3.684 3.197 213.986 26 »

I I I I





BIJLAGE 3

FINANCIELE STATISTIEKEN

Tabeli.

Goudvoorraad en nettodeviezenpositie van de Nationale Bank van België (*)

(Miljarden franken)

Vorderingen Overige nebtoverde-
Jaarlijkse

Goud- Convertibele op het ringen en -verplichtingen
Inter- Vorderingen Totaal veranderin-Einde periode voorrand geldsoorten nationale op het (6 )"Monetaire Overige gen van

(1) (2 ) Fonds buitenland
(5 )in Belgische het totaal

(3 ) franken (4)

1960 ........................ 58,5 12,6 4,4 - 5,0 80,5
1961 ........................ 62,4 20,4 8,0 - 1,9 92,7 +12,2
1962 ........................ 68,3 12,8 6,7 - 3,2 91,0 - 1,7
1963 ........................ 68,6 21,5 7,1 1,5 3,5 102,2 +11,2
1964 ........................ 72,5 27,0 10,2 1,5 3,6 114,8 +12,6

1965 November ......... 77,9 22,6 15,6 1,5 2,5 120,1 + 5,3(7)
December ......... 77,9 21,9 15,6 1,5 5,9 122,8 + 8,0

1966 November ......... 76,2 21,6 18,6 1,5 5,4 123,3 + 0,5(7)
December ......... 76,2 21,4 18,6 1,5 6,8 124,5 + 1,7

(*) Cf. Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting van de Nationale Bank, Statlstieken, 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 : 1960 :
45,8 pct.; 1961 : 45,1 pct.; 1962 : 47,7 pct.; 1963 : 44,4 pct.; 1964 : 44,6 pct.;
1965 : 44,9 pct.; 1966 : 42,7 pct.
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(2) Amerikaanse en Canadese dollars en valuta's van de meeste Lid-Staten van
de Europese Monetaire Overeenkomst.

(") 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 hoekhouding mocht inschrijven als eigen bezit,
ten belope van de door haar tot ontheffing van de Staat uitgegeven biljetten, verleende
kredieten of gestorte gouclbedragen. 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 1 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
van twee 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
uit de liquidatie van de Europese Betalingsunie (fr. 3,5 miljard in 1960, fr. 0,4 mil-
jard in 1961, fr. 0,3 miljard in 1962, fr. 0,1 miljard in 1963, fr. 0,1 miljard in 19(4);
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.

(7) Verandering van de eerste elf maanden.
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Tabel 2.

Officiële wisselkoersen vastgesteld door de in Verrekeningskamer te Brussel vergaderde bankiers

(Dagelijkse noteringen, in Belqisch.e franken)

o

1 1 1 1 1 100 1 Oanudese dollar 1 1 1 1 100

V.S.- pond Nederl. Deutsche Franse Ital.

I
Zwit. Zweedse Deense Noorse Oostenr.

100 100
1UGG

dollar sterling gulden Mark frank lire kabel post frank kroon kroon kroon schilL
escudo peseta

Januari
Hoogste 49,78 139,59 13,77 12,41 10,15 7,97 46,34 46,33 ll,50 9,64 7,23 6,97 192,56 174,13 83,06
Laagste 49,65 139,16 13,72 12,38 10,13 7,95 46,17 46,17 ll,47 9,60 7,21 6,95 192,10 173,59 82,86
Gemiddelde 49,70 139,37 13,75 12,39 10,14 7,95 46,25 46,25 ll,49 9,61 7,22 6,96 192,28 173,84 82,95

Februari
Hoogste 49,75 139,46 13,73 12,40 10,15 7,97 46,25 46,26 ll,49 9,63 7,21 6,96 192,49 173,93 83,01
Laagste 49,70 139,27 13,72 12,38 10,14 7,95 46,17 46,17 ll,46 9,61 7,21 6,95 192,18 173,70 82,91
Gemiddelde 49,73 139,37 13,73 12,39 10,15 7,96 46,20 46,20 ll,48 9,62 7,21 6,96 192,36 173,82 82,96

Maart
Hoogste 49,81 139,29 13,77 12,41 10,17 7,98 46,33 46,33 ll,48 9,68 7,22 6,97 192,90 173,78 83,10
Laagste 49,74 139,04 13,72 12,39 10,15 7,96 46,19 46,19 ll,46 9,63 7,20 6,96 192,40 173,40 82,97
Gemiddelde 49,78 139,15 13,75 12,40 10,16 7,97 46,26 46,25 ll,47 9,65 7,21 6,96 192,62 173,56 83,04

April
Hoogste 49,90 139,41 13,75 12,43 10,18 7,99 46,36 46,36 ll,55 9,68 7,24 6,98 193,10 173,88 83,23
Laagste 49,80 139,12 13,70 12,39 10,16 7,98 46,24 46,24 ll,47 9,64 7,21 6,96 192,73 173,50 83,06
Gemiddelde 49,86 139,27 13,73 12,42 10,17 7,98 46,29 46,29 ll,52 9,67 7,22 6,97 192,93 173,70 83,15

Mei
Hoogste 49,82 139,08 13,73 12,41 10,16 7,97 46,26 46,26 11,54 9,68 7,20 6,96 192,80 173,45 83,13
Laagste 49,73 138,92 13,70 12,37 10,15 7,96 46,18 46,18 11,52 9,63 7,19 6,95 192,40 173,20 82,94
Gemiddelde 49,77 138,99 13,71 12,39 10,16 7,97 46,23 46,22 11 ,53 9,66 7,20 6,95 192,63 173,33 83,04

Juni
Hoogste 49,86 139,10 13,80 12,46 10,17 7,99 46,35 46,35 11,55 9,66 7,21 6,97 193,13 173,50 83,14
Laagste 49,74 138,73 13,71 12,40 10,15 7,97 46,17 46,17 ll,53 9,65 7,19 6,95 192,50 173,03 82,96
Gemiddelde ' 49,80 138,93 13,77 12,43 10,16 7,98 46,26 46,26 11,54 9,65 7,20 6,96 192,80 173,27 83,04

Juli
Hoogste 49,84 139,01 13,81 12,47 10,17 7,99 46,33 46,33 11,55 9,65 7,21 6,96 193,05 173,38 83,11
Laagste 49,63 138,20 13,74 12,43 10,13 7,96 46,19 46,19 11,49 9,61 7,16 6,93 192,30 172,69 82,77
Gemiddelde 49,73 138,67 13,79 12,46 10,15 7,97 46,26 46,26 11,52 9,62 7,18 6,95 192,71 172,96 82,93

Augustus
Hoogste 49,81 138,89 13,77 12,49 10,15 7,99 46,35 46,35 11,51 9,64 7,20 6,97 193,03 173,30 83,17
Laagste 49,63 138,41 13,74 12,43 10,13 7,96 46,14 46,14 11,46 9,61 7,16 6,94 192,25 172,60 82,78
Gemiddelde 49,69 138,59 13,~6 12,45 10,14 7,97 46,22 46,22 11,49 9,62 7,17 6,95 192,55 172,84 82,94

eptember
Hoogste 49,98 139,51 13,81 12,53 10,16 8,01 46,42 46,42 ll,55 9,67 7,24 6,99 193,65 174,00 83,45
Laagste 49,80 138,81 13,77 12,49 10,13 7,99 46,29 46,29 11,51 9,63 7,19 6,97 192,93 173,10 83,15
Gemiddelde 49,90 139,19 -13,79 12,51 10,14 8,00 46,37 46,37 11,53 9,66 7,22 6,98 193,36 173,58 83,33
ktober
Hoogste 50,04 139,69 13,82 12,58 10,14 8,01 46,37 46,37 ll,55 9,67 7,25 7,00 193,75 174,23 83,56
Laagste 49,96 139,47 13,80 12,53 10,ll 8,00 46,24 46,24 11,52 9,66 7,23 6,99 193,40 173,93 83,42
Gemiddelde 49,99 139,58 13,81 12,55 10,13 8,00 46,31 46,31 11,53 9,67 7,24 7,00 193,57 174,07 83,47
ovember
Hoogste 50,03 139,62 13,84 12,58 10,12 8,01 46,27 46,27 11,58 9,67 7,24 7,00 193,50 174,15 83,55
Laagste 49,89 139,27 13,80 12,55 10,09 7,99 46,07 46,07 11,54 9,65 7,22 6,98 192,97 173,60 83,30
Gemiddelde 49,97 139,46 13,81 12,57 10,11 8,00 46,18 46,18 11,57 9,66 7,23 6,99 193,22 173,92 83,41
ecember
Hoogste 50,07 139,71 13,85 12,61 10,12 8,02 46,25 46,25 11,58 9,68 7,26 7,00 193,75 174,33 83,58
Laagste 49,97 139,42 13,81 12,57 10,10 8,00 46,09 46,11 11,56 9,66 7,24 6,99 193,08 173,88 83,40
Gemiddelde 50,03 139,59 13,83 12,59 10,11 8,01 46,20 46,20 11,57 9,67 7,25 7,00 193,44 174,08 83,51

aar
Hoogste 50,07 139,71 13,85 12,61 10,18 8,02 46,42 46,42 11,58 9,68 7,26 7,00 193,75 174,33 83,58
Laagste 49,63 138,20 13,70 12,37 10,09 7,95 46,07 46,07 11,46 9,60 7,16 6,93 192,10 172,60 82,77
Gemiddelde 49,83 139,18 13,77 12,46 10,14 7,98 46,25 46,25 11,52 9,65 7,21 6,97 192,87 173,58 83,15

s
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Tabel 3. Rijksschuld

(Miljarden franken)

Directe schuld Totale Schuld Totale
schuld, over-

schuld,
in Belgische franken Indirecte excl. incl.

in buiten- de schuld geno- de schuldEinde periode schuld landse totale schuld over- men over-
gevestigde op kort- geld- directe (2 ) genomen van genomen

schuld h.lf- lopende totaal soorten schuld van Kongo vanlange schuld (1 ) Kongo (3)
(4) Kongo

termijn

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 .................. 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

1966 November ... 306,4 7,7 109,6 423,7 49,9 473,6 32,2 505,8 3,9 509,7
December --- 305,6 7,8 109,3 422,7 49,8 472,5 31,0 503,5 3,9 507,4

Bron .' Bestuur der Thesaurie en Staatsschuld.

(1) Excl. de intergouvernementele schulden voortvloeiend uit de oorlog 1914-1918.

(") Schuld uitgegeven door overheidsinstellingen, maar waarvan de rente en de
terugbetaling ten laste van de Staat vallen.

(3) 'fabel 3bis toont aan hoe het, uitgaande van de cijfers van deze kolom, moge-
lijk is de nettofinancieringsbehoeften van de Staftt (rubriek 5 van tabel 12, blz. 70) te
berekenen.

De veranderingen van de verplichtingen opgetekend onder rubriek 3a) van tabel
3bis gaven, tijdens de beschouwde periode, geen aanleiding tot inkomsten of uitgaven
van geldmiddelen voor de Schatkist.

-De terugbetalingen van schatkistcertificaten 111 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. In 1966 overhandigde de Schatkist certifica-
ten aan het Fonds bij wijze van gedeeltelijke storting van de verhoging van de Belgische
quota met 25 pct., toegestaan bij de wet van 12 april 1966.

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 12, blz. 70, want zij worden beschouwd als transaeties
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 laatstgenoemde heeft ingeschreven om die financiering te
verwezenlijken, beschouwd worden als transactles die voor de Schatkist geen aan-
leiding gaven tot ontvangsten van geldmiddelen.
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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, ln fine van
tabel 12, blz. 70, 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 tabel 3bis, met de vermeerde-
ringen van de directe en indirecte schuld die noch in het. buitenland werd ondergebracht,

Tabel 3bis.

Nettofinanclerlngsbehoeften yan de Staat
(M iljorden. franken)

I I
19G5 I 1966

1961 1962 1963 1964 1965
(Eerste 11 meenden)

1. Directe en indirecte rijksschuld :
a) bij het begin van de periode 396,1 411,0 423,2 446,0 462,1 462,1 484,6

b) op het einde van de periode 411,0 423,2 446,0 462,1 484,6 481,8 505,8

Stijging ... 14,9 12,2 22,8 16,1 22,5 19,7 21,2

2. Aflossingen van de schuld over-
genomen van Kongo
[Cf. noot (4)J ..................... - 0,5 - 0,6 - 1,2 - 1,2 - 2,1 - 2,1 - 0,5

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 - 3,5 - 3,5 + 1,3

Schatkistcertificaten 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 + 1,9 -

Vordering van de N.B.B. op
het Bestuur der Postchecks
voor rekening van de
Minister van Nationale
Opvoeding .................. + 0,1 - 0,3 - 0,4 + 0,1 - 0,1 ... + 0,1

Diversen ..................... + 0,4 - 1,2 .. . ... .. . . .. . ..
b) Dubbel getelde posten :

Bewegingen van de schat-
kistcertificaten waarop in-
getekend werd met de op-
brengat van indirecte
leningen .................. + 0,2 - 0,4 - 1,0 ... .. . .. . . ..

Af te trekken totaal ... - 2,9 - 0,7 - 1,7 - 0,1 - 1,7 - 1,6 + 1,4

4. Saldo dat overeenstemt met de
nettofinancieringsbehoeften van
de Staat (4 = 1 + Il - 3) ... 17,3 12,3 23,3 15,0 22,1 19,2 19,3
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noch gefinancierd werd met behulp van buitenlandse fondsen. In tabel 13, blz. 72, is
deze aanbreng zelf onderverdeeld volgens de voornaamste Belgische 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 dool' de Staat die, na
30 juni 1960, daturn 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 tabel 3bis.

Tabel 4.

opgenomen bedrag van de kredieten die bij hun oorsprong door de

geldscheppende instellingen aan de bedrijven en particulieren verleend werden ( 1)

(Veranderingen in miljarden franken)

Bankaccepten Handelspapier Voorschotten Totaal
(2) (3 )

1961 .................................... + 0,8 + 5,3 + 3,8 + 9,9
1962 .................................... + 3,1 + 2,8 + 5,6 + 11,5
1963 .................................... + 0,2 + 9,9 + 7,0 + 17,1
1964 .................................... + 1,0 + 6,1 + 5,4 + 12,5
1965 .................................... + 2,2 + 7,0 + 7,1 + 16,3

1965 Eerste 9 maanden ............ + 1,4 + J,9 + 4,9 + 8,2
1966 Eerste 9 maanden ............ 0,9 + 2,2 +10,0 + 11,3

(1) Bedrijven en particulieren (excl. de financiële instellingen), incl. de overheids-
bedrijven.

(2) Accepten die vorderingen op België vertegenwoordigen; het betreft hoofd-
zakelijk accepten voor het financieren van invoer.

(3) Prolongaties en voorschotten op effecten en diverse debiteuren.
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Tabel 5.

Einde periode

Chartaal geld (*)

(Miljarden franken)

Biljetten Biljetten Jaarlijkseuitgegeven
ell munten Chartaal geld veranderingendoor de

Nationale Bank ui tgegeven door (2 ) van het
van België de Schatkist (1) chart aa 1 geld

124,1 5,2 126,8
129,1 5,5 132,2 + 5,4
138,5 5,8 141,7 + 9,5
150,5 6,1 153,7 +12,0
160,3 6,4 163,7 +10,0

166,0 6,4 169,1 + 5,4 (3)

170,3 6,6 173,4 + 9,7
173,3 6,7 176,8 + 3,4 (3)

175,3 6,9 n.b. n.b.

...

1960
1961
1962
1963
1964

1965 September
December

1966 September
December

(*) Cf, 'I'ijdsclu-iff voor Documentutie en Voorlichting yan de Nationale Bonk, Statistieken, tabel XIII·4.

(') 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.

(2) 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.

(3) Verandering van de eerste negen maanden.

n.b. Niet beschikbaar.

171



Tabel 6.

Giraal geld (*)

(Miljarden franken)

In het bezit van de bedrijven en particulieren

In het Jaarlijkse
bezit bij de veraride-

bij de bij het ringenEinde periode van de Nationale Bestuur banken Eindtotaal van hetoverheid Bank van der en Totaal eindtotaal(1) België Postchecks overheids- (2)instellingen

1960 ........................ 7,3 0,7 26,9 58,7 86,3 93,6
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 78,6(3) 112,0(3) 124,1(3) +13,6
1964 ........................ 10,8 0,6 35,9 86,4 122,9 133,7 + 9,6

1965 September ......... 10,8 0,4 35,7 90,4 126,5 137,3 + 3,6(4)
November ......... 9,6 0,4 37,5 92,1 130,0 139,6 + 5,9(5)
December ......... 11,8 0,4 37,5 95,4 133,3 145,1 +11,4

1966 September ......... 12,0 0,3 38,4 94,9 133,6 145,6 + 0,5(4)
November ......... 15,1 0,3 38,7 99,5 138,5 153,6 + 8,5(5)

(*) Cf. Tijdschrift voor Documentetde en Voorlichting van de Nationale Bank, Statistieken, tabel XIII·4.

(1) Tegoeden van de buitengewone rekenplichtigen bij het Bestuur der Postchecks
en direct opvraagbare rekeningen en rekeningen op ten hoogste één maand bij het
Gemeentekrediet van België.

{2) Na uitschakeling van de veranderingen ten gevolge van de herzieningen van
de statistiek, die beschreven zijn in noot (4) van de tabel van het Tijdschrift waarvan
hierboven en in onderstaande noot (3) sprake is.

(3) In de loop van 1963 werd de statistiek van het giraal geld, dat de bedrijven en
particulieren bij de banken en de openbare instellingen aanhouden, gewijzigd. Zo hebben
alle banken een zelfde methode aangenomen om de deposito's van Luxemburgse inge-
zetenen te boeken, waardoor het mogelijk werd deze deposito's volledig en niet, zoals
vroeger, slechts ten dele uit de cijfers van het bij de banken aangehouden giraal geld
te verwijderen.

(() Verandering van de eerste negen maanden.

( 5) Verandering van de eerste elf maanden.
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Tabel 7.
Giraal geld

Totaalcijfers der gedane betalingen en omloopsnelheid (*)

'I'otealcijfers van de gedane betalingen Omloopsnelheid
(M iljaTden fTanken)

Maandgemiddelden door middel van door middel van van de van depel' typemaand van 25 dagen de direct de tegoeden direct tegoeden
opvraagbare in Totaal opvraagbare in

beukdeposito's postrekening bankdeposito's postrekening

1961 ........................... 106,9 93,0 199,9 2,18 2,96
1\)62 ........................... 119,0 99,3 218,3 2,23 2,89
1963 ........................... 132,5 107,1 239,6 2,23 . 2,85
1964 ........................... 154,7 121,0 275,7 2,46 3,08
1965 ........................... 167,8 135,8 303,6 2,48 3,30

]965 Eerste 11 maanden ... 165,7 134,6 300,3 2,46 3,28
1966 Eerste 11 maanden ... 188,8 148,8 337,6 2,64 3,47

(*) Cf. Tijdschrift voor Doeurnentut.ie en Voorlichting van de Nationale Bank, Statistieken, hoofdstuk XIII, tabel « GeZB-
menlijke betalingen door middel van direct opvraagbare bankdeposito's in Belgische franken en van tegoeden in postrekening »,

Tabel 8.
Spaarinlagen op boekjes (I)

(Veranderingen in miljarden franken)

Depositohouders

I Algemene I Particuliere

I

Openbare Totaal
Banken (2 ) Spaar- en spaarkassen krediet-

Lijfrentekas (3) instellingen

1961 ........................... + 0,7 + 5,6 + 3,5 + 0,6 + 10,4
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
1965 ........................... + 6,4 + 9,8 + 7,6 + 1,0 + 24,8

1965 Eerste 9 maanden ... + 5,0 + 4,6 + 4,9 + 0,8 + 15,3
1966 Eerste 9 maanden ... + 4,0 v + 3,0 v + 5,7 + 1,0 v + 13,7

(1) De jaarlijkse veranderingen zijn niet alleen het gevolg van de stortingen en
de opvragingen, doch ook van de toekenning van de gekapitaliseerde intereaten en, voor
de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, van de verdeling, in 1965, van een gedeelte der
reservefondsen.

(2) Depositoboekjes III Belgische franken en alle andere deposito's III 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.

(v) Voorlopige cijfers.
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Tabel 9.

Obligaties en kasbons in Belgische franken

in het bezit van de particulieren en de bedrijven (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

Emittenten

Particuliere
Andere spaarkassen, AndereOpenbare overheid en hypotheek- particuli ere Totani

Stunt (2) krediet- Banken en
instellingen overheids- kapitalisatie- maatschap-

instellingen maatschap- pi~en
pijen

1961 ........................ + 4,7 +11,2 + 0,4 + 1,0 + 1,0 + 0,3 +18,6
1962 ........................ + 2,2 +11,4 + 4,2 + 2,5 + 1,7 + 1,9 +23,9
1963 ........................ + 3,6 + 4,1 + 1,7 + 0,3 + 0,4 + 3,1 +13,2
1964 ........................ +12,4 + 9,3 + 0,1 . .. + 0,9 + 1,7 +24,4
1965 ........................ + 8,5 + 9,0 + 5,1 . .. v+ 1,2 + 4,3 v+28,l

1965 Eerste 9 maanden + 4,6 + 7,1 + 5,8 - 0,1 + 0,6 + 2,7 +20,7
1966 Eerste 9 maanden +11,1 + 8,0 + 3,0 + 0,3 + 1,1 + 1,0 +24,5

(v)

(1) Obligaties en kasbons, na aftrek van de bedragen in het bezit van de overheid
(incl. de bestuursinstelliogen en de instellingen voor sociale verzekering) en van de
financiële instellingen; de cijfers omvatten evenwel het bezit van sommige financiële
instellingen dat in 1966 onmogelijk kon uitgeschakeld worden : dat van de' maat-
schappijen voor verzekering op het leven en tegen arbeidsongevallen en dat van de
pensioenfondsen.

(") Directe en indirecte schuld, incl. de schatkistcertificaten op korte termijn
ln het bezit van de overheidsbedrijven en de pensioenfondsen.

(v ) Voorlopige cijfers.
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Tabel 10.

Rentepercentages van beleggingen die openstaan voor het publiek (I)

(1 jaar) I (5 jaar)

Gemiddeld rendement
van de staatsleningen

(5 tot 20 jaar) (3)

Rendement
bij de uitgifte

van de kasbons
en obligaties VUD de

openbare
kredietinstellingen

Termijn- Inlagen op
deposito's gewone

bij de spaarboekjes
banken bij de

(3 maanden) A.S.L.K. (2)

Einde periode

1960 .................................... 3,45 3,30 4,25 5,25 6,07
1961 .................................... 3,15 3,30 4,25 5,62 5,74
1962 .................................... 2,50 3,30 3,80 4,60 4,96

'"(4) (5 )

1963 .................................... 3,00 3,30 4,50 5,80 5,32 5,98
1964 .................................... 3,50 3,40 4,75 6,12 5,62 6,43

1965 Juni ......... - .................... 3,50 3,50 4,75 6,12 5,61 6,49
December ........................ 3,50 3,50 4,75 6,12 5,66 6,45

1966 Januari ........................... 3,50 3,50 4,75 6,12 5,68 6,50
Februari ........................ 3,50 3,50 4,75 6,12 5,68 6,53
Maart ........................... 3,50 3,50 4,75 6,25 5,69 6,54
April .......................... 3,50 3,50 4,75 6,25 5,73 6,59
Mei .............................. 3,50 3,50 4,75 6,25 5,81 6,64
Juni .............................. 3,50 3,50 4,75 6,25 5,84 6,67
Juli .............................. 3,80 3,50 5,25 6,70 5,81 6,69
Augustus ........................ 3,80 3,50 5,25 6,70 5,84 6,73
September ..................... 3,80 3,50 5,25 6,70 5,94 6,76
Oktober ........................... 3,80 3,50 5,25 6,70 5,96 6,67
November ..................... " 3,80 3,50 5,25 6,70 5,90 6,73
December ........................ 3,80 3,50 5,25 6,70 5,85 6,76

(1) Percentages vóór belastingheffing bij de bron.

(2) Percentages vóór 1 januari 1965 toegekend op de bedragen tot fr. 250.000,
vervolgens, in 1965 en' 1966, op de bedragen tot fr. 350.000. Zij omvatten de getrouw-
heidspremie, tot 1964 verleend op de bedragen die gedurende het gehele kalenderjaar
ingeschreven bleven en, sedert 1965, op de bedragen ingeschreven van 16 januari
tot 31 december.

(3) Percentages van. het begin van het volgende jaar of van de volgende maand.
C£. Tijdschrift voor Documentabie en Voorlichting van de Nationale Bank, Statistieken,
tabel XIX-5.

(4) Rentevoeten van de leningen uitgegeven vóór 1 december 1962. Bij de bron
ondergaan zij een kleinere belastingheffing dan de leningen uitgegeven na die datum.

(5) Rentevoeten van de leningen uitgegeven na 1 december 1962. Bij de bron
ondergaan zij een grotere belastingheffing dan de leningen uitgegeven vóór die datum.
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Tabel 11. Daggeld C:')
(Miliarden franken)

Kapitaal geleend door Kapitaalopgenomen door
Totaal

van het 'I'erug-de de geleendeDaggemiddelden de het
overige de het het overige of genomen

banken Renten- instel- banken Renten- H.W.r. instel- kapitaal
fonds fonds opgenomen

lingen liogen kapitaal

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 ... 2,4 1,2 5,0 0,1
1966 . . ........ . .... 1,9 0,3 2,6 1,2 0,8 1,7 1,1 4,8 ...

..(*) Cf. 'I'ijdschriff voor Documentatle en Voorhchtmg van de Netdonale Bank, Statistieken, tabel XVIII-I.

Tabel 12.
Tarieven der disconto- en voorschotverrichtingen van de Nationale Bank van België

(Pct.)

Tarieven van kracht
van sedert

op 31 december op 31 de- op 31 de- op 31 de- op 31 de- op 31 de- 2 juni 27cember cember cern ber cember cember tot 261960 1961 19G2 19G3 19G4 1965 (1) oktober
oktober

1966 1966

Disconto

Geaccepteerde, in een bank gedomi-
cilieerde wissels, warrants ...... 5,00 4,50 3,50 4,25 4,75 4,75 5,25 5,25

Accepten vooraf door de Nationale
Bank van België geviseerd :

Invoer ........................... 5,00 4,50 3,50 4,25 4;75 4,75 5,25 5,25
Uitvoer ........................... 4,00 3,50 2,75 3,75 4,25 4,25 4,75 4,75

Geaccepteerde, niet in een bank
gedomicilieerde wissels ............ 5,50 5,00 4,00 5,00 5,25 5,25 5,75 5,75

Niet-geaccepteerde, in een bank
gedomicilieerde wissels ............ 5,75 5,25 4,50 5,75 5,75 5,75 6,25 6,25

Niet-geaccepteerde en niet in een
bank gedomicilieerde wissels, pro-
messen .............................. 6,25 5,75 5,00 6,25 6,25 6,25 6,75~ 6,75

Voorschotten in rekening- Maximum-
courant en beleningen quotiteit

Schatkistcertificaten uitge-
geven tegen de rentevoet
van 1 15/16 pct. ......... 95 % 2,25 - - - - - -

Schatkistcertificaten en ren- 'I'arief van
tenfondscertificaten uitge- het
geven op maximum 130 certificaat
dagen ..................... 95 % + 5/16 4,50 3,50 4,50 5,25 5,25 5,75 6,00

Schatkistcertificaten uitge- minimumgeven op meer dan 130 2,25dagen en op maximum
366 dagen .................. 95 % 5,25 4,00 5,25 5,75 5,75 6,25 6,25

Andere overheidsfondsen (2) 80 % 6,25 5,75 .5,00 6,25 6,50 6,50 7,00 7,00

(1) Tarieven van kracht tot 1 juni 1966_
(2) Alleen de overheidseffecten en het overheidspapier « aan toonder » in

Belgische franken worden in onderpand aanvaard.
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Tabel 13.

Rentepercentages van de geldmarkt (*)

Niet-geviseerde
Schutkist- H.W.L :

accepten
Schatkistcertificaten verhandeldcert.i- Renten- geviseerde op de markt

ficaten fonds- uitgegeven bank- van het pur-ticuliere
op zeer certi- bij toewijzing accepten disconto (2)Daggeld (4) betref-
korte ficaten fende

(1) termijn (4 invoer handels- bank-

(3 maanden)
(maximum accepten accepten

120 (op (op
maanden) (3 ) (9 (12 dagen)

(2 ) maanden) maanden}
(2 ) ongeveer ongeveer

30 dagen) 90 dagen)

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 ........................... 3,35 4,75 5,2.5 5,55 5,65 4,50 4,50 5,50

1965 Juni . . . .... . .... ..... .... 2,90(5) 4,60 5,00 5,35 5,45 4,50 4,13 5,13
December .... ... . . ...... 3,38(") 4,75 5,15 5,45 5,50 4,50 4,50 5,25

1966 Januari .................. 3,20 4,75 5,05 5,45 5,00 4,375 4,25 4,63
Februari ............... 3,16 4,75 5,00 5,40 5,45 4,375 4,25 4,63
Maart .................. 3,53 4,75 5,10 5,40 5,45 4,375 4,25 4,75
April ..................... 3,70 4,90 5,15 5,50 5,55 4,50 4,50 5,00
Mei ..................... 4,02 5,10 5,30 - 5,55 4,625 4,69 6,13
Juni ................... . . 3,50 5,30 5,60 5,65 5,70 5,125 5,00 6,00'
Juli ..................... 4,57 5,30 5,75 5,75 5,80 5,188 5,19 6,13
Augustus ............... 3,95 5,40 5,75 5,90 6,00 5,188 5,00 5,50
September ............ 4,35 5,50 5,80 5,90 6,00 5,188 5,13 5,50
Oktober .................. 4,40 5,70 5,90 5,95 6,00 5,188 5,13 5,75
November ............... 4,40 5,75 6,00 6,00 6,05 5,20 5,10 6,50
December ............... 3,91 5,85 6,15 6,10 6,25 5,20 5,15 6,60

..
(*) Cf. 'I'ijdschr.iff voor Docurnentabie en Voorlichting van de Nationale Bank, Statistieken, tabellen XIX-2 en 3 .

( 1) Daggemiddelden.

(2) Einde periode.

e) Einde periode tot lil 1961, vervolgens laatste wekelijkse toewijzing van de
periode.

(4) Tot 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 12 maanden is het rentepercentage voor 1961 dat van de
toewijzing van december 1961.

(5) Eerste halfjaar.

(6) Tweede halfjaar.
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