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De tragere groei die de Belgische economie vertoont, was in 1967
duidelijk merkbaar in de bedrijvigheid, de werkgelegenheid, de balans van
het lopende verkeer met het buitenland en de aanwending van de bespa-
ringen, alsook, maar in mindere mate, in het verloop van de prijzen en
lonen en de kredietverlening.

Weliswaar bleef de economische groei voortduren, maar de vooruit-
gang was gering, inzonderheid voor de nijverheidsproduktie; de landbouw-
produktie, daarentegen, werd door de weersomstandigheden begunstigd:

De produktiefactoren vonden niet een zo ruime aanwending als te-
voren. Volgens de onderzoekingen van de Bank is de aanwendingsgraad
van het produktievermogen in de fabrieksnijverheid teruggelopen. De
werkloosheid bleef stijgen.

De groothandelsprijzen der inheemse industriële produkten vertoon-
den in de loop van het jaar slechts onbeduidende schommelingen. De
kleinhandelspriizen gingen daarentegen nog naar omhoog, ten dele omdat
de Regering in 1966 maatregelen trof om de verhogingen te spreiden.

De gemiddelde bruto uurverdienste van de industrie- en transport-
arbeiders steeg, van september 1966 tot september 1967, slechts ongeveer
half zoveel als tijdens de voorgaande twaalf maanden. Ten gevolge van de
verhoging van de sociale lasten beliep de toeneming van de loonkosten van
de arbeiders in de fabrieksnijverheid de twee derde van die welke van
september 1965 tot september 1966 werd opgetekend. De verhoging van
de gezamenlijke produktiekosten welke op deze toenemingvolgde kon,
wegens de verzwakking van de vraag, niet steeds volledig in de prijzen
worden doorberekend.

Hoewel de recessie of de vertraging die in de meeste industrielanden
werden waargenomen de buitenlandse afzetmogelijkheden van het Bel-
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gische bedrijfsleven nadelig beïnvloedden, heeft de uitvoer zich nog ont-
wikkeld. De invoer is daarentegen niet meer aangegroeid : de gemiddelde
invoerprijzen zijn gedaald en het volume onderging de weerslag van het
verloop oan de binnenlandse vraag, in het biszonder van de beweging der
voorraden. Nadat ze een tekort van fr. 4,8 miljard had gelaten in 1966, sloot
de balans van het lopende verkeer van de Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie in 1967 met een overschot van ongeveer tien miljard frank.

Het particuliere verbruik schijnt slechts in geringe mate te zijn ge-
stegen; de beslissingen tot het bouwen van woningen waren minder talriik
dan tiidens het voorgaande iaar.

Het verloop en de verschuiving in de aanwending van-de besparingen
der gezinnen deden de financiële activa biizoruler sterk aangroeien, nl.
met fr. 68;4 miiiard voor de eerste tien maanden van 1967, tegen fr. 51,5
miliard voor de overeenstemmende periode van 1966. Wegens het hoge
rentepeil en het vooruitzicht op een daling ervan hebben de nieuwe activa
vooral de vorm aangenomen van termiin- of spaardeposito's en van obliga-
ties of kasbons; de kasvoorraden in bilietten ondergingen vriiwel geen
verandering.

Een en ander hadden tot gevolg dat de financiële instellingen aanzien-
liik ruimere middelen ter beschikking kregen. De weerslag van de interne
factoren op het binnenlandse aanbod van fondsen werd bovendien versterkt
door een toeneming van de buitenlandse beleggif!gen in ons land.

Vanaf iuli vertoonde de kredietvraag van de bedrijven evenwel een
vertraging. In het eerste halfiaar maakten ze nog een ruim gebruik van de
kredieten verleend door de gezamenliike financiële instellingen; in die
periode waren de investeringen in vast kapitaal inderdaad nog aanzienluke«
dan tiiden« het overeenstemmende halfiaar van 1966 en, in het begin van
het [aar althans, bleven de voorraden afgewerkte produkten, ingevolge de
vertraging van de vraag, verder aangroeien. Vanaf het midden van het
jaar, daarentegen, is het bedrag der opgenomen kredieten in geringere
mate toegenomen.
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Als gevolg van die veranderingen in de fondsenmarkten kon de
Schatkist haar gezamenlijk tekort zonder moeilijkheden dekken, hoewel dit
tekort het overeenstemmende bedrag van 1966 met fr. 5 miljard overtrof.
Het doel van de Regering is het aandeel van de automatische uitgaven in
de gezamenlijke begroting te verminderen en de Staat aldus in de mogelijk-
heid te stellen met een grotere bewegingsvrijheid een anticyclisch beleid
te voeren doorheen al de fasen van de conjunctuur. Voor de eerste elf maan-
den was de stijging van de uitgaven voortvloeiend uit de uitvoering van
de gewone begrotingen, van 1966 tot 1967, ongeveer gelijk aan die van de
gewone ontvangsten. Van de andere kant heeft de Regering, om de con-
junctuur te steunen en de verbetering van >s lands infrastructuur te be-
spoedigen, de uitgaven ten laste van de buitengewone begroting en de
bestedingen van het Wegenfonds verhoogd tot een bedrag dat merkelijk'
uitkomt boven dat van 1966.

De stijging van de rijksschuld was voor het gehele jaar derhalve groter
dan in 1966. Maar de nieuwe schulden konden hoofdzakelijk worden aan-
gegaan in de vorm van gevestigde leningen in Belgische franken; bovendien
heeft de Staat zijn schuld tegenover de buitenlandse markten en de aan-
wending van zijn kredietmarge bij de Bank verminderd : gedurende een
deel van de maanden oktober en december vertoonde zijn rekening bij de
Bank zelfs een creditstand.

** *

De vertraging van de expansie, de ontspanning op de goederen- en
fondsenmarkten en de ommekeer in de balans van het lopende verkeer met
het buitenland waren voor de Bank aanleiding om haar krediet- en rente-
beleid aan te passen.

In juni zag zij af van een verdere kwantitatieve begrenzing van de
expansie van de door de banken verleende kredieten, die zij voorzichtig-
heidshalve, hoewel met een aanmerkelijke verzachting, tijdens het eerste
halfjaar van 1967 had gehandhaafd. De banken werden echter verzocht
verder matigheid te betonen in hun kredietverlening en inzonderheid hun
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cliënten op uiterst selectieve wijze te kiezen, overeenkomstig de normen van
een gezond beleid in een periode van vertraging.

Geraadpleegd door de Regering op het einde van de maand mei, stem-
de de Bank in met een verzachting van de reglementering van de verkoop
op afbetaling; de nieuwe regeling werd in juli van kracht.

Wat haar rentepolitiek aangaat, steunde de Bank de daling die door
de grote liquiditeit van de geldmarkt spontaan op gang werd gebracht.
Met dit doel verlaagde zij de meeste van haar disconto- en voorschotten-
tarieven in februari, maart, mei, september en oktober, telkens met
0,25 pct.; de discontovoet voor de geaccepteerde, in een bank gedomici-
lieerde wissels werd aldus teruggebracht van 5,25 tot 4 pct.

Hierdoor daalden de debetrentepercentages die de ondernemingen op
de kortlopende discontokredieten en voorschotten betalen. Daarenboven
werden sommige tarieven verlaagd ten gevolge van wijzigingen die het
Herdiscontering- en Waarborginstituut aan de voorwaarden van zijn ver-
richtingen aanbracht.

De rente die de banken en de andere financiële instellingen uitkeren
aan de deposanten voor termijnen van minder dan één jaar, werd niet in
dezelfde mate verlaagd : kapitaalafvloeiingen hadden het ruime binnen-
landse aanbod van fondsen in gevaar kunnen brengen indien, rekening hou-
dend met de kosten van dekking van het wisselrisico, een te groot verschil
in rendement was ontstaan ten opzichte van de Amerikaanse en van de
Engelse geldmarkten, waar zich omstreeks het midden van het jaar opnieuw
een rentestijging aftekende, die in de jongste maanden nog scherpere
vormen aannam. De rentepercentages van de gewone deposito's met loop-
tijden van zes maanden en minder werden in mei met 0,20 pct. verlaagd;
in december werd een nieuwe verlaging aangekondigd gaande van 0,10 tot
0,30 pct. en geldend vanaf 1januari.

Op de markt van het papier met halflange en met lange looptijd, waar
de vraag naar fondsen gelijke tred hield met het aanbod omdat inzonder-
heid de uitgiften van de overheid en van de openbare instellingen een
veel hoger bedrag bereikten dan in 1966, is het rentepeil slechts langzaam
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en in beperkte mate verminderd. De rendementspercentages van de geves-
tigde leningen uitgegeven door de Staat in oktober en door het Wegenfonds
in december, waren iets kleiner dan die van de gelijksoortige leningen
uitgegeven in het eerste halfjaar. Het rendementspercentage bij de door-
lopende uitgifte van de obligaties met twintig jaar looptijd van de openbare
kredietinstellingen was op het einde van het jaar kleiner dan twaalf maan-
den tevoren; het rendementspercentage van de obligaties met tien jaar
looptijd was in februari lichtjes gestegen, maar aan het einde van het jaar
was het teruggelopen tot het peil van een jaar voordien. De rentetarieven
van de kredieten voor nijverheidsinvesteringen konden een weinig worden
verminderd.

De conjuncturele actie tot verlaging van het rentepeil dreigt uiteraard .
te stuiten op de grenzen die haar door de afmetingen van de Belgische eco-
nomie worden gesteld. In de loop van 1967 werd zij vergemakkelijkt door
de omstandigheid dat de Lid-Staten van de Europese Economische
Gemeenschap over het algemeen dezelfde politiek voerden. De coördinatie
van het financiële beleid van die landen kan, wegens de onzekerheden
van de Europese conjunctuur en de problemen gesteld door de interna-
tionale monetaire betrekkingen, een der voorwaarden zijn voor het behoud
van de economische stabiliteit in de Westerse economie.

** *

Gelet op de conjunctuurvooruitzichten voor de nabije toekomst en
mede op de diepere veranderingen in de economische organisatie van de
Westerse landen moeten de beslissingen tot investering in België worden
aangemoedigd en hun verwezenlijking vergemakkelijkt. Het probleem heeft
zowel een kwantitatief als een kwalitatief aspect.

Door hun weerslag op de totale bestedingen beïnvloeden de investe-
ringen van de bedrijven het verloop van de economische cyclus en, aldus
bezien, moet de aandacht gaan naar de omvang die ze aannemen. Heeft
men echter de structuurontwikkeling van 's lands economie op het oog,
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dan heeft de aard der investeringen meer belang : het behoud van de con-
currentiepositie van het land hangt evenzeer af van de aanpassing van de
produktie aan de vraag van de markt en van de verbetering der methodes
als van het verloop van de kosten der produktiefactoren. Dit betekent dat
de investeringen thans een beroep moeten doen op de meest recente tech-
nieken en vaker moeten leiden tot de vervaardiging van nieuwe produkten.
De vooruitgang van de technologische vernieuwingen hangt o.m. nauw
samen met de inspanning die zal worden geleverd op het gebied van het
fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek; deze inspanning
vergt een nauwe samenwerking tussen de porticuliere sector en de overheid
en aanzienlijke financiële middelen; diverse instellingen, waaronder de
Bank, helpen die middelen bijeenbrengen. De investeringen met het oog
op rationalisatie en reorganisatie, ofschoon minder duur, zijn even nood-
zakelijk; de fiscale vrijstellingen verleend in geval van omvormingen, van
fusies en, tijdelijk, van splitsingen van vennootschappen vergemakkelijken
overigens de sectoriële verbeteringen.

Een reeks van de beschikkingen die de Regering in uitvoering van de
volmachtenwet van 31 maart 1967 heeft getroffen, hadden juist tot doel de
verwezenlijking van de investeringen en, derhalve, de economische expan-
sie te vergemakkelijken.

Andere maatregelen waren bestemd om de regionale omschakeling
te bevorderen.

Nog andere hadden als specifiek doel de 'uitvoer te vergemakkelijken,
met name de uitvoer die betaalbaar is op halflange termijn. Terzelfder tijd
hebben de leden van de pool van Creditexport, die het merendeel van
die uitvoer met de waarborg van de Nationale Delcrederedienst finan-
eieren, de reeks van hun interventies aangevuld en deze uitgebreid tot
nieuwe categorieën verrichtingen; begin 1968 werden de kosten van de
financiering, commissie inbegrepen, voor de exportverrichtingen die het
visum van de Bank genieten, teruggebracht van 6,75 tot 6,25 pct. voor de
kredieten met een looptüd van viif iaar of minder en van 7 tot 6,50 pct.
voor de kredieten met meer dan viif [aar looptijd.
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Bovendien heeft een besluit van 29 september de financieringsmodali-
teiten van het Wegenfonds verruimd. Onder de voorwaarden omschreven
in het Verslag aan de Koning, wanneer tijdelijke dekking van de uitgaven
van deze instelling door kortlopende middelen gewettigd is, kan het
Fonds voortaan met de toestemming van de Minister van Financiën en van
de Minister van Openbare Werken en met de waarborg van de Staat een
beroep doen op de geldmarkt, hetzij door overheidseffecten met ten hoogste
één jaar looptijd uit te geven, hetzij door wissels met een maximale looptijd
van 120 dagen, getrokken door de ondernemers, te accepteren. Gelet op de
conjunctuurtoestand kreeg het Wegenfonds van de Regering vergunning
om van deze tweede modaliteit gebruik te maken. De Bank sloot zich aan
bij deze actie tot aanwakkering van de economische bedrijvigheid en ver-
klaarde de door het Fonds geaccepteerde wissels onder de gewone voor-
waarden herdisconteerbaar, zonder beperking van bedrag, op voorwaarde
dat zij vóór 1 juli 1968 vervallen. Die tijdsgrens werd gesteld opdat de Bank
haar interventie aan de veranderende conjuncturele omstandigheden zou
kunnen aanpassen en ondertussen de technische modaliteiten van de ver-
richtingen zou kunnen op de proef stellen.

Van de andere kant werden een reeks verbeteringen aangebracht aan
de financiële mechanismen; de meeste van die verbeteringen gaan uit van
overwegingen die. aanleunen bij de aanbevelingen van de Regeringscom-
missie voor de studie van de financiële problemen van de economische
expansie. Sommige van die maatregelen beogen de volmaking van de instru-
menten die het mogelii]: maken de activiteit van de financieringsorganen
te oriënteren en te coördineren; andere beogen de werking van het finan-
cieringsstelsel te beoriiden van verstarrende belemmeringen die vaak aan
de reglementeringen te wiiten zijn; nog andere hehben tot doel de effecten-
transacties aan te moedigen; andere, tenslotte, moeten bepaalde controle-
maatregelen versterken ten einde de spaarders beter te beschermen.

De Hoge Raad van Financiën en de Raad voor de Openbare Krediet-
instellingen werden gereorganiseerd.

Sedert de wet van 3 mei 1967 mogen de banken onbeperkt obligaties
in hun bezit houden en mogen zij onder ruimere voorwaarden tijdelijk aan-
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delen in portefeuille hebben. In dezelfde geest kregen ook de particuliere
spaarkassen ruimere beleggingsmogelijkheden. Nog andere wijzigingen
werden aangebracht aan de wetgeving die van toepassing is op de banken
en de particuliere spaarkassen. De actiemogelijkheden van de Bankcom-
missie en van het Centraal Bureau voór de Kleine Spaarders werden ver-
sterkt.

Maatregelen werden getroffen om de werking van de beurs te verbe-
teren. Een betere voorlichting over de structuur en de activiteit van de
holdingmaatschappijen werd georganiseerd; deze maatschappijen zullen
voortaan bij de economische programmering worden betrokken.

Sommige van de wetten die op de financiële instellingen van openbaar
belang van toepassing zijn, werden geamendeerd.

Inzonderheid werden wijzigingen aangebracht aan het koninklijk
besluit van 24 augustus 1939 betreffende de bedrijvigheid, de inrichting en
de bevoegdheden van de Bank. Zij zijn van technische aard en veranderen
niets aan de fundamentele evenwichtsverhoudingen waarop het statuut
van de instelling berust.

De wijzigingen van de organieke wet van de Bank verruimen haar
kredietmogelijkheden in drie opzichten. Voortaan mag de Bank voorschot-
ten in rekening-courant en kortlopende leningen toestaan op onderpand van
overheidspapier met korte, halflange of lange looptijd, uitgegeven of
gewaarborgd door het Gemeentekrediet van België, of op onderpand van
ter beurze genoteerde obligaties uitgegeven: door de provincies en de
gemeenten. Overeenkomstig de verbintenis die België op grond van het
bijzonder protocol betreffende het stelsel van monetaire associatie van
29 januari 1963 tegenover het Grootherdogdom Luxemburg aanging, krijgt
daarnaast de Luxemburgse economie, onder dezelfde voorwaarden als de
Belgische instellingen, toegang tot de kredieten van de Bank. Aangezien
België deelneemt aan internationale financiële instellingen die zich op de
Belgische markt kunnen financieren, kreeg de Bank tenslotte ook machti-
ging om, onder de gebruikelijke voorwaarden, overheidspapier dat door
deze instellingen uitgegeven of gewaarborgd wordt als pand aan te nemen.
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Onder de maatregelen die de Regering trof om de financiële mecha-
nismen te verbeteren, moet nog melding worden gemaakt van diegene
welke tot doel hebben een ruimere aanwending van het girale geld te bevor-
deren; het aandeel van dit laatste in de totale geldhoeveelheid is in België
kleiner dan in de voornaamste industrielanden. Hoewel de bepalingen van
het besluit nr 56 van 10 november beperkt van opzet en weinig dwingend
zijn, vormen zij de eerste officiële stap naar de oplossing van een probleem
waarvan de Minister van Financiën de belangrijkheid heeft onderstreept.
De Regering overweegt trouwens die maatregelen later aan te vullen met
een wetgeving met meer algemene draagwijdte.

De Bank spreekt zich ondubbelzinnig uit voor het gebruik van het
girale geld. In het bestaande institutionele kader zou een wijziging in de ,
structuur van de geldhoeveelheid ten gunste van het girale geld de finan-
ciering van de economische expansie ongetwijfeld vergemakkelijken. Even-
wel dient onderstreept dat die ontwikkeling ook de voorwaarden van het
geldbeleid zou wijzigen. Thans worden immers een groot deel van de depo-
sito's ontstaan uit de kredieten van de banken omgezet in biljetten, zodat
die instellingen activa bij de Bank moeten mobiliseren; deze laatste beschikt
aldus over een feitelijke macht die haar de mogelijkheid biedt de omvang
van de kredietexpansie te controleren. Machten de betalingsgewoonten een
gevoelige verandering ondergaan, dan zou die feitelijke macht verzwakken
en zou de Bank over andere actiemiddelen moeten kunnen beschikken.

In uitvoering van de volmachtenwet werd een maatregel getroffen,
die een eerste stap naar de oplossing van dit probleem zou kunnen bete-
kenen. Hij heeft betrekking op de kas- of de liquiditeitscoëfficiënten die
de Bankcommissie mag opleggen krachtens het koninklijk besluit van 9 juli
1935 op de bankcontrole. Het recht tot initiatief dat door het reglement van
de Commissic van 21 december 1961 aan de Bank is toegekend, wordt door
de nieuwe beschikkingen wettelijk bekrachtigd en in een ruimer perspectief
ingeschakeld: volgens genoemd reglement worden de aan de banken
inzake monetaire reserve opgelegde verplichtingen vastgelegd op voorstel
van de Bank, gemotiveerd door de vereisten van het monetair beleid en
van de kredietcontrole. Voortaan zullen de reglementen waarbij aan de
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banken kas- en liquiditeitscoëfficiënten worden opgelegd, in overleg met
de Bank worden vastgelegd. Deze laatste zal aan de Bankcommissie, op
eigen initiatief, gemotiveerde voorstellen mogen voorleggen ten einde die
'reglementaire maatregelen te nemen of te wijzigen, wanneer zij dit om
monetaire redenen wenselijk zal achten.

** *

In 1967 werd een belangrijke stap gezet naar de verbetering van de
werking van het internationale monetaire stelsel. Na langdurige onder-
handelingen tijdens welke de landen van de Gemeenschappelijke Markt
hun houding in onderling overleg hadden bepaald, heeft de Raad van de
Gouverneurs van het Internationale Monetaire Fonds, op zijn september-
vergadering, besloten het Fonds met een nieuwe en belangrijke functie te
belasten: de creatie van automatische, onvoorwaardelijke, in goud gestelde
en gewaarborgde, overdraagbare en omwisselbare bijzondere trekkings-
rechten, bestemd om de voorraad bestaande reservemiddelen aan te vullen,
wanneer dit nodig zou blijken. Bovendien gaf hij opdracht tot het maken
van een studie over de verbeteringen welke aan de huidige regels en
methoden van het Fonds zouden moeten worden aangebracht. De gedele-
geerd-beheerders zullen aan de Raad van de Gouverneurs, ten laatste op
31 maart 1968, voorstellen voorleggen in verband met de amendementen
aan de Statuten die nodig zullen zijn om dit dubbele doel te verwezenlijken.
Na goedkeuring door de Raad van de Couoerneurs zullen die amendemen-
ten ter bekrachtiging aan de Lid-Staten worden overgemaakt. Zij zullen
aangenomen zijn wanneer zij bekrachtigd zullen zijn door twee derde
van de leden die tachtig percent van de stemmen vertegenwoordigen. Tot
de creatie van de nieuwe trekkingsrechten zal worden overgegaan wanneer
een algemene schaarste aan reserves wordt vastgesteld; daartoe zal wor-
den besloten bij meerderheid van vijfentachtig percent der stemmen van
de leden van het Fonds.

Terwifl de werkzaamheden met het oog o.m. op de creatie van een
nieuw reserve-instrument aldus voortgang vonden, werd, voor de dekking
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van de evenwichtsverstoringen van betalingsbalansen, verder gebruik
gemaakt van de bestaande kredietmodaliteiten, waartoe behoren de facili-
teiten die centrale banken elkaar verlenen, alsook de trekkingsrechten op
het Internationale Monetaire Fonds, eventueel gefinancierd met behulp
van de Algemene Leningsovereenkomsten.

België heeft in ruime mate deelgenomen aan deze internationale mone-
taire samenwerking.

De Federal Reserve Bank of New York maakte gebruik van de swap-
akkoorden die zij voordien met de Bank had gesloten. Van de andere kant
werden de Amerikaanse schatkistcertificaten luidend in Belgische franken,
waarop de Bank in mei 1963 had ingeschreven voor een bedrag van fr. 1,$
miljard, in mei 1967 terugbetaald, maar, begin november, werd aan de
Bank een nieuwe belegging in certificaten van hetzelfde type voorgesteld
door de Amerikaanse overheden; deze laatsten hadden voordien aan België,
zoals aan verschillende Europese landen, voorgesteld de langlopende
leningen die de Verenigde Staten hun na de oorlog hadden toegestaan,
vervroegd terug te betalen; aangezien de Belgische Regering op dit ver-
zoek niet kon ingaan, heeft de Bank, met haar instemming, de Amerikaanse
Schatkist een gelijkwaardige medewerking verleend door in te schrijven
op bons in Belgische franken tot een bedrag van fr. 3 miljard, d.i. ongeveer
het nog verschuldigde saldo van de naoorlogse leningen; rekening houdend
met de emissievoorwaarden vormen deze certificaten een tegoed dat
beantwoordt aan de bepalingen van artikel 24 der statuten.

De Bank of England maakte gebruik van het krediet dat haar in juni
1966 door verschillende centrale banken - waaronder de Nationale Bank
van België - werd toegestaan om haar in de gelegenheid te stellen de
weerslag van een vermindering der buitenlandse sterlingtegoeden op de
reserves van het Verenigd-Koninkrijk op te vangen. Daarbij komt dat,
hoewel de Bank of England in maart 1967 niet de hernieuwing heeft
gevraagd van de faciliteiten op zeer korte termijn die haar in september
1966 werden verleend, nieuwe overeenkomsten omstreeks het einde van
het jaar, voor aanzienlijke bedragen, werden gesloten.

17



In november heeft de Bank voor Internationale Betalingen aan de
Bank of England inderdaad een krediet van $ 250 miljoen in diverse
valuta's toegestaan om haar in staat te stellen een terugbetaling van het
Verenigd-Koninkrijk aan het Internationale Monetaire Fonds te finan-
eieren. Op dat ogenblik hebben verschillende centrale banken kortlopende
middelen ter beschikking van de Bank voor Internationale Betalingen
gesteld, om haar middelen aan te vullen; de Nationale Bank van België,
met name, heeft $ 17 miljoen bij haar gedeponeerd.

De internationale monetaire samenwerking was bovendien bitzonder
doeltreffend toen het pond sterling op 18 november met 14,3 pct. werd
gedevalueerd. Deze verrichting kon aldus op ordeliike wijze geschieden.
Overeenkomstig de voorziene procedure pleegden de Lid-Staten van de
Europese Economische Gemeenschap onderling overleg en besloten hun
pariteiten niet te wijzigen. Het Internationale Monetaire Fonds heeft aan
het Verenigd-Koninkrijk een « stand-by »-krediet van $ 1,4 miltard ver-
leend; ingeval het krediet zou worden opgenomen, zou België, op grond
van de Algemene Leningsovereenkomsten, fr. 2 miljard ter beschikking van
het Fonds stellen; het Fonds zou fr. 0,5 miljard van zijn tegoeden in Bel-
gische franken aanwenden en voor fr. 1,3 miljard goud aan België verkopen.
Aan de andere kant hebben verschillende centrale banken, krachtens
bilaterale akkoorden, nieuwe tegemoetkomingen aan de Bank of England
verleend voor een totaal van $ 1,5 miltard, meestal in de vorm van krediet-
lijnen; de interventie van de Bank bedraagt $ 50 miljoen.

De Bank heeft deelgenomen aan de beslissingen. die door verschillende
centrale banken werden getroffen om, in onderlinge overeenstemming, een
geordend verloop van de valutamarkten te verzekeren en steun te ver-
lenen aan het huidige stelsel der wisselkoersen, gebaseerd op de vaste prijs
van 35 dollar per ons goud. Een van die beslissingen bestond erin de facili-
teiten overeengekomen in de swap-akkoorden met de Federal Reserve Bank
of New York te verhogen; de Bank heeft erin toegestemd de grens van haar
faciliteiten van $ 150 op $ 225 miltoen te brengen.

Hoewel de tegoeden van de Bank bit het Internationale Monetaire
Fonds in 1967 zitn verminderd, bedroegen ze, op het einde van dit [aar,
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fr. 16,6 miliard; mocht het Verenigd-Koninkrijk ziin kredietmarge gebrui-
ken, dan zou dit bedrag met fr. 2,5 miliard. toenemen.

** *

De ontwikkeling van de verrichtingen van het Internationale Monetaire
Fonds in de loop der langste jaren, de uitbreiding van het net der bilaterale
kredieten op korte termun en de, meer recente, goedkeuring van het plan
om eventueel bilkomende reserves te vormen in geval van veralgemeende
ontoereikendheid van de bestaande voorraad wilzen alle op de diepgaande
hervorming die het internationale monetaire stelselondergaat.

Meer en meer ingesteld op een rationele samenwerking tussen de
overheden van de verschillende landen blilkt dit stelsel zich geleidelilk op
volgende wijze te organiseren. De wederzijdse kredietfaciliteiten die de
voornaamste centrale banken elkaar in verschillende vormen verlenen,
dienen om het hoofd te bieden aan louter tildelijke evenwichtsverstoringen
in de betalingsbalansen; deze kortlopende bilstand is, inderdaad, de enige
die strookt met het wezen van de centrale-bankfunctie; het debiteurland
behoort derhalve van deze hulpverlening op de vervaldag af te zien, zelfs
indien het er niet in geslaagd is ziin toestand te herstellen. Maar de moge-
lijkheid om, in dit stadium, een beroep te doen op het Internationale
Monetaire Fonds stelt het debiteurland in staat zich de nodige middelen,
met langere terugbetalingstermijnen, aan te schaffen terwijl het tevens
verplicht is met deze instelling overleg te plegen over de te nemen maat-
regelen om tot een beter evenwicht van zijn buitenlandse betalingen te
komen. Tenslotte zal de ooertoogen creatie van speciale trekkingsrechten
kunnen beantwoorden aan de eventuele wens van de gezamenlijke centrale
banken om over meer reserves te beschikken met het doel het bedrag ervan
aan te passen aan de groei van de wereldeconomie.

Weliswaar vermindert de rol van het goud in deze internationale
monetaire organisatie. De toeneming van de metaalvoorraden bliift niet
langer het uiezenliike middel om internationale liquiditeiteti te scheppen.
Een onzeker en ongeregeld verloop van deze voorraden, zonder controle
onderworpen aan de wisselvalligheden van de goudproduktie, van de goud-
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oppotting en van de aanbreng uit de landen van Oost-Europa, zal derhalve
dank zij dit stelsel de plaats ruimen voor een liquiditeitscreaüe waartoe
besloten wordt op grond van de noodwendigheden van een evenwichtige
groei van de gezamenlijke wereldeconomie en die bovendien geschiedt
onder voorwaarden die tot de opheffing van de partiële evenwichtsversto-
ringen moeten leiden; deze creatie vindt plaats in de vorm van trekkings-
rechten beheerd door een internationale instelling.

Deze meehamsmen bieden aan de crediteurlanden de mogelijkheid
om reserves te verwerven, die werkelijk bestaan uit activa die onmiddellijk
bruikbaar zijn voor de dekking van hun eventuele tekorten en waarvan de
waarde, ten opzichte van hun eigen munteenheid, niet door eenzijdige
buitenlandse beslissingen kan worden gewijzigd. Aan die landen, die hun
overschot bevestigd of veroorzaakt zien door de creatie van internationale
liquiditeiten, verstrekt het stelsel de onontbeerlijke waarborg dat zij betrok-
ken zijn bij het nemen der beslissingen, met inbegrip van de formulering
der voorwaarden van de hulpverlening; de naleving van deze voorwaarden
door de debiteurlanden, inhoudende de verplichting hun tekort te beperken,
staat onder het toezicht van een internationale instelling. De behoorlijke
werking van het stelsel berust canzclisprekend op de wezenlijke rol van
internationaal scheidsrechter die deze instelling vervult : met volstrekte
onpartijdigheid moet ze, op grond van hun binnenlandse economische toe-
stand en politiek, 'uitmaken in welke mate de verantwoordelijkheid res-
pectievelijk berust bij de debiteurlanden, wegens hun tekort, en bij de
crediteurlanden, wegens hun overschot; hel is derhalve van belang dat het
plurinationale beheer van de instelling een helworlijk evenwicht zou ver-
tonen, wil men ervan oerzekerd zijn dat de aanbevelingen aan de ene zowel
als aan de andere correct zullen geformuleerd worden, d.w.z. met uitsluiting
van de inflatoire of deflatoire uitwegen die nadelig zouden zijn zowel voor
de stabiliteit als voor de ontwikkeling van de economie in alle landen van
de monetaire gemeenschap.

** *

Door deel te nemen aan de samenwerking op korte termijn tussen
centrale banken heeft de Bank haar inspanningen gevoegd bij die van tal-
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rijke andere landen om de werking van het internationale monetaire stelsel
in moeilijke omstandigheden te verzekeren; haar beslissingen werden inge-
geven door de overtuiging dat, gelet op de wereldconjunctuur, elke ernstige
verstoring van deze werking bijzonder nadelige gevolgen kon hebben voor
de internationale economie waarmede die van ons land nauw is verbonden.

Bovendien heeft zij tôt die inspanningen onrechtstreeks bijgedragen
door de maatregelen die zij trof in verband met de binnenlandse toestand;
door de oriëntering van haar monetair beleid te wijzigen heeft zij, op het
actiegebied waarvoor zij verantwoordelijk is, getracht de binnenlandse
vraag te steunen en, bijgevolg, het overschot van de betalingsbalans te
beperken.

Zolang de eonjunctuur niet verandert zal de Bank hetzelfde doel blii-
ven nastreven en aldus haar medewerking verlenen aan de actie die de
Regering heeft ondernomen.
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In het voorbije jaar vertraagde het expansietempo van de wereldecono-
mie en vertoonde de betalingsbalans van de Verenigde Staten en van het
Verenigd-Koninkrijk een toenemend tekort. Vóór de devaluatie van het
pond sterling, op 18 november, vond internationaaloverleg plaats over het
aanpassingspercentage. Daarna bracht een plotselinge speculatie op de
verhoging van de officiële goudprijs tweemaal de valutamarkten in beroe-
ring, hetgeen de centrale banken, leden van de goudpool, ertoe verplichtte
in ruime mate tussenbeide te komen om de markt in evenwicht te houden.

Voor de gezamenlijke industrielanden bereikte het groeipercentage
waarschijnlijk niet meer dan 3 pct., terwijl het 5 pct. bedroeg in 1966; die
vertraging van de expansie werd in de meeste betrokken landen waarge-
nomen, behalve in Italië, waar de vooruitgang van de activiteit aanhield,
en in Japan, waar deze vooruitgang nog toenam en een bijzonder hoog peil
bereikte.

De handel van de ontwikkelingslanden onderging de weerslag van het
geschetste verloop in de industrielanden en tevens ook van een matige
achteruitgang yan de grondstoffenprijzen : uitgedrukt in waarde, steeg
hun uitvoer, van het tweede halfjaar van 1966 tot het eerste halfjaar van
1967, slechts matig; daarna schenen zich echter ruimere afzetmogelijkheden
af te tekenen.

In de Verenigde Staten zou de groei van het nationaal produkt tegen
vaste prijzen, die in 1966 5,8 pct. bereikt had, met ongeveer de helft zijn
verminderd. De vertraging vond plaats in het eerste halfjaar, tijdens hetwelk
de overheidsbestedingen wel aanzienlijk toenamen, maar de particuliere
investeringen daalden wegens een duidelijke verlangzaming in de voorraad-
vorming.

De daaropvolgende herleving van de investeringen, die hoofdzakelijk
voortvloeide uit een merkbare aangroei van de voorraden en uit een toene-
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ming in de woningbouw, alsmede de onverminderde overheidsbestedingen
brachten de economische expansie opnieuw op gang en gaven aanleiding
tot spanningen.

Het overschot op de handelsbalans zou, van 1966 tot 1967, van $ 3,9
tot 4,3 miljard zijn gestegen; niettemin zou het totale tekort van de beta-
lingsbalans zijn opgelopen van $ 1,4 miljard tot meer dan $ 3,5 miljard,
omdat de verbetering van de handelsbalans niet kon opwegen tegen andere
factoren, waaronder vooral de stijging van de regeringsuitgaven in het
buitenland en van de netto kapitaalafvloeiingen.

Tabel 1.
BRUTO NATIONAAL PHODUKT EN BUITENLANDSE HANDEL

VAN DE GROTE INDUSTRIEGEBIEDEN

Bruto nationaal produkt (1) Aandeel in de werelduitvoer (2) Handelsbelaus (3)
(Indexcijfers 1058 = 100) (Pct.) (Miljoenen U.S.·$)

E.E.G. IVerenigde Iyerenigcj. E.E.G. IVerenigde IVerenigd. E.E.O.

I
Verenigde Verenigd-

Staten Koninkrijk Staten Koninkrijk (4) Staten Koninkrijk
(5 ) (4)

1962 .... 126,2 118,4 114,2 18,7 19,0 10,3 -1. 716 +4.525 -1.582

1963 .... 131,7 123,2 119,3 18,1 18,9 10,3 -3.048 +5.260 -1. 734

1964 .... 139,5 129,9 126,3 18,1 19,4 9,6 -2.676 +7.084 -3.164

1965 .... 145,9 137,9 129,2 18,8 18,6 9,5 -1.488 +5.323 -2.381

1966 .... 151,6 1-15,9 130,9 18,7 18,8 9,3 -1.320 +3.873 -2.010

1967 .... 155,4 (r) 149,5(r) 132,6 (r} 19,1(6) 19,0(6) 9,2(°) + 750 (r) +4.300(r) - 3.550 (r)

(1) Tegen prijzen van 1958.
Bronnen .' Juren 1962 tot 1!J66 : Europese Economische GC1llCCU8Chap .' Bureau voor de Statistiek der Europese

Gemeenschappen i Verenigde Staton .' Economie Indicators, oktober 1967, blz. 2; Verenigd·Koninkrijk : « National Income
and Expenditure e, Central Statistical Office, 1967, blz. 17. Jaar 1967 : Europese Economische Gemeenschap.' « La situation
économique de la Communauté JI, eeptember 1967, blz. 19; Vcrenigde Staten en Vcrcnigd·J(oninkTijh National Institute
Economic Review, november 1967, blz. 23.

(2) Excl. het handelsverkeer binnen de Europese Economische Gemeenschap en de uitvoer van de Verenigde Staten voor
militaire hulp.

Bronwen. Berekeningen van de Nationale Bank vnn België op basis vuu gegevens ontleend aan het Algemeen
Statistisch Bullebin van het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemêenschappen en aan de International Financial
Statistics van het Internationale Monetaire Fonds.

(3) Hronncn : Europese Economische Gemeenschap : Algemeen Statistisch Bulletin van het Bureau voor de Statistiek
der Europese Gemeenschappen; Verenigdc Staten en VeTcnigd-Honinl •.,ijk International Financial Stetdstics van het Inter-
nationale Monetaire Fonds.

(4) F.o.b.-uitvoer min c.i.f.-invoer.
(5) F.o.b.-uitvoer (excI. de uitvoer voor militaire hulp) min f.o.b.-invoer.
(6) Cijfers van de eerste negen maanden.
(T) Ramingen.

De daling van de rentepercentages waargenomen tijdens de laatste
maanden van 1966 en in het begin van 1967 was van tamelijk korte duur;
hun spontane stijging in het tweede kwartaal, die hoofdzakelijk was
toe te schrijven aan de vraag naar fondsen veroorzaakt door het
begrotingstekort, werd omstreeks het einde van het jaar gesteund door het
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ingrijpen van de monetaire autoriteiten die erom bezorgd waren de
kapitaalafvloeiingen in te dijken en de potentiële inflatoire drukkingen te
voorkomen; de officiële discontovoet, die in april was verlaagd, werd in
november in dezelfde mate verhoogd; de Interest Equalization Tax werd
in januari verzwaard en de toepassingsduur ervan met twee jaar verlengd.

In het Verenigd-Koninkrijk zou het nationaal produkt tegen vaste
prijzen, zoals in 1966, met ca. 1,3 pct. zijn gestegen; in november vertegen-
woordigde het aantal volledig werklozen 2,3 pct. van de totale loontrek-
kende bevolking, tegen 1,8 pct. een jaar tevoren.

Na een verbetering aan het einde van 1966 en in het begin van 1967
verslechterde de betalingsbalans, hoewel de Regering beperkende maat-
regelen inzake binnenlandse bestedingen bleef toepassen. De uitvoer werd
ongunstig beïnvloed door de vertraging van de vraag op diverse buiten-
landse markten; daarenboven onderging de balans van het lopende ver-
keer, in haar geheel beschouwd, vanaf juni de weerslag van de crisis in
het Midden-Oosten. Om speculatieve redenen en ingevolge de stijging
van de rentepercentages in de Verenigde Staten en op de markt van de
Euro-dollar vloeide' per saldo kortlopend kapitaal naar het buitenland. Om
deze afvloeiingen te remmen, verhoogde de Bank of England tweemaal
haar discontovoet, respectievelijk van 5,5 tot 6 pct. en van 6 tot 6,5 pct.
in oktober en begin november; aldus brak zij met de politiek van rente-
verlaging die zij in het eerste halfjaar had gevoerd en die tot uiting kwam
in drie achtereenvolgende verminderingen van elk 0,50 pct. in januari,
maart en mei.

De nieuwe pariteit van het pond, die op 18 november werd aan-
genomen, bedraagt $ 2,40, tegen $ 2,80 tevoren. Samen met deze deva-
luatie van 14,3 pct. hebben de Britse autoriteiten maatregelen getroffen
of aangekondigd om de beperkingen op de binnenlandse vraag te ver-
sterken en zodoende de doeltreffendheid van deze monetaire aanpassing
als instrument tot herstel van de balans van het lopende verkeer te vrij-
waren; tevens werd de discontovoet van de Bank of England van 6,5 tot
8 pct. verhoogd.
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Het Verenigd-Koninkrijk heeft een ruim beroep gedaan op de inter-
nationale monetaire samenwerking om zijn saneringsinspanning te onder-
steunen.

De groei van het nationaal produkt van de gezamenlijke landen van de
Europese Economische Gemeenschap, berekend tegen vaste prijzen, zou

BRUTO NATIONAAL PRODUKT PER INWONER
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Bronnen : Europese Economische Gemeenschap : Bruto nationaal produkt per inwoner : Bureau voor de Statistiek der
Europese Gemeenschappen.
Verenigde Staten: Bruto nationaal produkt : Economie Indicators.

Bevolking : Bulletin Mensuel de Statistique des Nations Unies.
Verenigd-Koninkrijk : Bruto nationaal produkt : « National Income and Expenditure », Central Statdatdeal Office,

1967.
Bevolking : Bulletin Mensuel de Statistique des Nations Unies.

Jaar 1967 : ramingen.
(1) Tegen prijzen van 1958.
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van 4 pct. in 1966 tot ca. 2,5 pct. geslonken zijn. De uitvoer van de
Gemeenschap naar derde landen zou zich verder in een onverminderd
tempo ontwikkeld hebben, terwijl de invoer de invloed zou hebben onder-
gaan van de tragere groei van de binnenlandse vraag en van de daling
van de wereldnoteringen der grondstoffen. De handelsbalans zou een
overschot van $ 0,8 miljardhebben gelaten, tegen een tekort van $ 1,3 mil-
jard het jaar tevoren.

In de Duitse Bondsrepubliek nam de recessie die in de tweede helft
van 1966 aan het licht trad, aanzienlijk toe in de loop van de eerstehelft
van 1967. De Duitse economie onderging vooral de weerslag van een
verzwakking in de vorming van vast kapitaal. De vermindering van het
inkomen bleef beperkt, dank zij een uitzonderlijk ruim overschot op de
balans van het goederen- en dienstenverkeer, nI. meer dan $ 3,5 miljard.
De autoriteiten hebben getracht de heropleving van de binnenlandse vraag
aan te wakkeren met maatregelen op het budgettaire en het monetaire
vlak. De discontovoet werd geleidelijk van 5 tot 3 pct. verlaagd.

Een tamelijk gelijkaardige, maar minder afgetekende en later inge-
treden evolutie deed zich voor in Nederland. Ook de Nederlandse over-
heden troffen maatregelen om de heropleving van de eonjunctuur in de
hand te werken; de discontovoet werd van 5 tot 4,5 pct. verlaagd.

In Frankrijk waren de verzwakking van de expansie der buitenlandse
vraag en een meer aarzelende tendens in het particuliere verbruik oorzaak
van een tragere groei van de totale vraag; de Franse overheden namen
insgelijks maatregelen tot ondersteuning van de conjunctuur.

In Italië daarentegen kende de economie een onverminderde groei;
de daling van de buitenlandse vraag werd inderdaad gecompenseerd door
een versnelde vorming van vast kapitaal.

De Lid-Staten hebben, vanaf 1 juli 1967, één enkele Raad en één
enkele Commissie van de Europese Gemeenschappen opgericht. De
samensmelting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, van de
Europese Economische Gemeenschap en van de Europese Gemeenschap
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voor Atoomenergie heeft aldus, overeenkomstig het Verdrag van 8 april
1965, een eerste etappe afgelegd.

De Lid-Staten verlaagden op 1 juli 1967 andermaal de resterende
douanerechten op de intercommunautaire handel in nijverheidsprodukten
en op de enkele landbouwprodukten waarvoor nog geen gemeenschap-
pelijke marktorganisatie bestaat. Dank zij deze verlagingen werden de
rechten op het intercommunautaire handelsverkeer, vergeleken met de
basisrechten van kracht op 1 januari 1957, teruggebracht tot 15 pct. voor
de nijverheidsprodukten en tot 25 pct. voor die landbouwprodukten.

Op het gebied van de integratie der landbouwmarkten werd het sta-
dium der organisatie van één gemeenschappelijke markt bereikt voor
broodgranen. varkensvlees, eieren en pluimvee; ook werd het stelsel van
de gemeenschappelijke eenheidsprijzen, luidendin rekeneenheden met
onveranderlijke goudpariteit, van kracht.

Ten einde de overgang van de douane-unie, die op 1 juli 1968 moet
verwezenlijkt zijn, naar de economische unie te vergemakkelijken, hebben
de Lid-Staten beslist het stelsel van de omzetbelastingen te harmoniseren
en, uiterlijk op 1 januari 1970, een gemeenschappelijk stelsel van belasting
op de toegevoegde waarde in te voeren. Van de andere kant leggen zij de
laatste hand aan een definitieve reglementering die op 1 juli 1968 van
kracht zal worden en die als doel heeft de enkele hinderpalen uit te
schakelen die de vrije migratie van de werknemers nog in de weg staan.

Op het gebied van de betrekkingen met de derde landen heeft de
Europese Economische Gemeenschap, optredend als een economische
entiteit, op 30 juni 1967 de slotakte van de multilaterale onderhandelingen
voor handel en tarieven bekend onder de naam Kennedy Round, onder-
tekend. Door het van kracht worden van dat akkoord zal het gemeenschap-
pelijke buitentarief van de Gemeenschap voor de nijverheidsprodukten
met ongeveer 35 pct. worden verlaagd.

Het Verenigd-Koninkrijk, Ierland, Denemarken en Noorwegen heb-
ben officieel een verzoek tot toetreding tot de Gemeenschap ingediend,
maar de Raad voor de Europese Gemeenschappen kon geen eenparig
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akkoord bereiken over de aanknoping van onderhandelingen met die
landen over hun verzoek.

ALGEMENE ONTWIKKELING VAN DE BELGISCHE ECONOMIE.

Volgens de meest recente ramingen lag de groei van het nationaal
produkt, naar volume gemeten, voor het jaar 1967 om en bij het percen-
tage van 2,7 dat het vorige jaar werd verwezenlijkt.

De expansie van de nijverheidsproduktie was gering; de landbouw-
opbrengsten, daarentegen, bereikten over het algemeen een hoog peil, de
werken van burgerlijke bouwkunde namen uitbreiding en de structurele
expansie van de dienstensector ging verder.

Aangezien de prijsstijging in 1967 minder groot was dan het vorige
jaar, lag de groei van het nationaal produkt tegen lopende prijzen bene-
den het percentage van 7 dat in 1966 werd bereikt.

De toeneming van de binnenlandse vraag was weinig afgetekend;
vertoonden de verbruiks- en investeringsuitgaven van de Staat een
krachtige expansie, dan kende de vraag van de bedrijven en particulieren
slechts een tamelijk geringe groei.

Het verloop van de tewerkstelling en de verzachting van de loon-
stijgingen vertraagden het groeitempo van de loonsom en hadden derhalve
hun weerslag op de vooruitgang van het particuliere verbruik. De vraag
naar textielprodukten en naar sommige duurzame verbruiksgoederen
andere dan autovoertuigen ging terug; de aankopen van voedingswaren
bleven daarentegen op peil.

In het eerste halfjaar kende de woningbouw nog een goede bedrijvig-
heid, dank zij het grote aantal bouwbeslissingen getroffen in 1966; vanaf
het begin van het jaar waren die beslissingen echter minder talrijk en men
mag aannemen dat de bouwbedrijvigheid in de tweede helft van 1967 er
de weerslag van ondervond.
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De bedrijfsinvesteringen in vast kapitaal zijn nog gestegen in het eerste
halfjaar t.o.v. 1966 C), maar daarna trad er een meer aarzelende tendens
aan de dag.

Volgens de conjunctuuronderzoekingen van de Bank bij leiders van
nijverheidsbedrijven, blijken de voorraden afgewerkte produkten, na een
aanzienlijke stijging in de tweede helft van 1966 en in het begin van 1967,
zich te hebben gestabiliseerd met, misschien, een neiging tot dalen. De
gezamenlijke economische toestand en het verloop van de wereldprijzen
hebben heel waarschijnlijk een neerwaartse aanpassing van de grond-
stoffenvoorraden tot gevolg gehad.

Dezelfde factoren leidden tot een vermindering van de invoer van
produktiegoederen, hetgeen een stagnatie van de totale' invoer tot gevolg
had. Anderzijds steeg de uitvoer niet zo snel als in 1966, wegens de minder
gunstige eonjunctuur in sommige landen die belangrijke afzetgebieden zijn.

Het saldo van de balans van het lopende verkeer, dat in 1966 een
tekort liet, sloot met een overschot in 1967.

WERKGELEGENHEID.

De conjunctuurverzwakking en het streven naar rationalisatie in ver-
schillende sectoren brachten een verdere ontspanning op de arbeidsmarkt
teweeg en veroorzaakten een nieuwe uitbreiding van de werkloosheid.

De openstaande werkaanbiedingen op het einde van de maand bereik-
ten hun laagste peil sedert 1958; van een gemiddelde van 6.900 in de
eerste elf maanden van 1966 liepen zij terug tot 3.800 in 1967.

Bovendien is het aantal bedrijven in de fabrieksnijverheid die, in het
raam van de onderzoekingen van de Bank, de onvolledige aanwending
van hun produktievermogen aan het tekort aan vakbekwame arbeidskrach-

(1) Tenzij anders aangeduid, slaan de vergelijkingen die in onderhavig verslag tussen de jaren
1967 en 1966 worden gemaakt, op feiten waargenomen op dezelfde data of voor dezelfde periodes.

30



ten toeschreven, zeer klein geworden. Niettemin viel er nog een zeker
tekort aan vakbekwame arbeidskrachten in enkele sectoren waar te nemen.

De ontspanning op de arbeidsmarkt beïnvloedde de indienstneming
van vreemde arbeiders. In de eerste elf maanden van 1967 kregen 13.700
vreemdelingen een arbeidsvergunning, tegen 17.600 het jaar tevoren. ..

BEDRIJVEN DIE DE ONVOLLEDIGE AANWENDING VAN HUN PRODUKTIEVERMOGEN

TOESCHRIJVEN AAN HET TEKORT AAN VAKBEKWAME ARBEIDSKRACHTEN

(Pct. '!Jan het totale aantal bedrijven) (I)

Gezamenlijke fabrieksnijverheid Textiel

40 40

20

°

20

Metaalverwerkende nijverheid:
uitrusti ng sgoederen

Metaalverwerkende nijverheid:
verbruiksgoederen

40 40

°

20 20

°
1964 1967 1967196419661965 1965 1966

(1) Dit zijn de bedrijven die geantwoord hebben op de ouderzoeldugen georganiseerd door de Nationale Bank vau België.
Deze antwoorden werden gewogen om rekening te houden met de relatieve belangrijkheid van de firma's en de prcdukten .
Zij hebben betrekking op de maanden januari, mei en oktober van ieder junr,

Het daggemiddelde van de gezamenlijke gecontroleerde werklozen
bedroeg 107.400 eenheden in 1967, tegen 74.400 eenheden in 1966. Het
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aantal volledig werklozen beliep, voor dezelfde jaren, 6l.500 en 38.700
eenheden en dat van de gedeeltelijk werklozen, 45.900 en 35.700 eenheden.

Onder de volledig werklozen waren er in de eerste elf maanden gemid-
deld 44.800 die een normale arbeidsgeschiktheid bezaten, tegen 24.800
in 1966. De toeneming heeft zowel betrekking op de mannelijke als op de
vrouwelijke werknemers; zij treft vooral de gewone handlangers, alsook de
vakbekwame arbeiders van de metaalnijverheid en de textielnijverheid; zij
is het grootst voor de lagere leeftijdsgroepen, hetgeen kenmerkend is voor
een periode van conjuncturele verzwakking.

DAGGEMIDDELDEN VAN HET AANTAL GECONTROLEERDE WERKLOZEN (1)

(Duizenden)

~ Gedeeltebjk werklozen

• Volledig werklozen

Gedeeltelijk werklozen

150

- 100200

50

100 0

dl
Volledig werklozen

50 50

1966

0 0

58 60 62 64 66 D M D

JJron : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
(]) Sedert, februari Inô2 houden de cijfers geen rekening meer met de werklozen die vnu de gemeentecontrole ontslagen

zijn ingevolge het minister-iële besluit van 29 decamber HW!.

Het aantal werkzoekenden die niet begrepen zijn in de werkloosheids-
statistieken omdat zij geen recht hebben op vergoeding maar die zich vrij-
willig in de plaatsingskantoren laten inschrijven, bevestigt de aanwezigheid
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van een groeiende ondertewerkstelling; voor de eerste elf maanden van
1967 waren er, inderdaad, gemiddeld 9.000 vrije werkzoekenden, d.i. een
stijging van 12,l pct. t.o.v. het voorgaande jaar.

De Regering heeft, krachtens de bijzondere machten voortvloeiend uit
de wet van 31 maart 1967, diverse. maatregelen getroffen om de herplaat-
sing in de overheidsdiensten te vergemakkelijken van de werknemers die
werden afgedankt ingevolge de sluiting van steenkoolmijnen. Overigens
verruimde de wet van 30 juni 1967 de opdracht van het Fonds tot ver-
goeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werk-
nemers.

FABRIEKSNI]VERHEID.

Blijkens de eonjunctuuronderzoekingen van de Bank daalde het aan-
wendingspercentage van het produktievermogen in de fabrieksnijverheid :
in oktober 1967 bedroeg het 78 pct., tegen 82 pct. het vorige jaar; het maxi-
mum werd in oktober 1964 bereikt met 84 pct. Steeds meer bedrijven

Tabel2,

ONDERZOEKINGEN OVER DE AANWENDING VAN HET PRODUKTIEVERMOGEN

IN DE FABRIEKSNIJVERHEID (1)

Bedrijven die de onvolledige
Annwend ingsgrand (2) aanwending toeschrijven aan de

ontoereikende vraag (3)

oktober

I
januari

I
mei lOktOber oktober

I
januari

I
mei lOktOber1966 1967 1967 1967 1966 1907 1967 1967

IJzer en staal ........................ 87 89 89 87 88 66 76 76
Metaalverwerking .................. 80 77 76 75 67 77 77 83

waarvan : kapitaalgoederen ... 79 75 73 73 67 77 81 83
gebruiksgoederen '82 80 79 76 67 78 70 88

Textiel ................................ 81 77 73 77 59 75 81 75
Papier ........... "." ................. 88 87 86 87 47 63 61 53
Leder .. .. ... ... . ...... .. ... . ..... ..... 78 80 78 72 54 61 76 88
Houtverwerking . . .. . .. . ....... . . .. . 84 83 80 84 48 57 53 64
Glas .................................... 82 86 79 78 94 92 84 77
Gezamenlijke bij de onderzoekin-

gen betrokken fa brieksn ijver heid 82 79 77 78 66 73 76 79

(1) De antwoorden vun 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.
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GEGEVENS VAN DE CON}UNCTUURONDERZOEKINGEN

IN DE FABRIEKSNI}VERHEID (1)

Verschil der antwoorden respectievelijk " in stijging" en" in doling" op vragen A,B en Ct
"Hoger" en" Lcçerdon normaal" op vragen 0 en E, uitgedrukt in pevcentoqe s

+ 50
Ao- Inschrijvingen van bestellingen binnenlandse markt (2)

Percentage van de ontwoorden" in stijging"
+50

o

-50

+ 50

o

-50

+50

o

-50

+50

o

-50

+50

o

-50

4

(1) 'l'hans hebben die onderzoekingen betrekking op de volgende sectoren : ijzer- en stnnlnijverheid, non-ferrometaal-
nijverheid, metaalverwerkende nijverheid, textiel-, papier-, leder- en houtverwerkende nijverheid. Maundgemiddelden per
kwartaal; laatste periode : gemiddelde van oktober-november 1967.

(2) Seizoenbewegingen uitgeschakeld.

o

- 50

Bo- Inschrijvingen van bestellingen buitenlandse markt (2)
+ 50 Percentage van de antwoorden" in stijging l'

o

- 50

+ 50
c.- Verloop van de verkoopprijzen
Percentage van de antwoorden" in stijging"

- - - - --- -
Percentage van de antwoorden" in daling"

o

- 50

+ 50
Do- Oordeelover orderpositie

Percentage van de antwoorden" Hoger dan normaal"

o

- 50

+ 50
Eo- Oordeelover de voorraad afgewerkte produkten

o

Percentage van de antwoorden" lager don normaal"

-50

Fo- Gemiddelde verzekerde activiteitsduur (in maanden)

1959 1961 1963 1965 1967



79 pct., tegen 66 pct. in 1966 -- schrijven de onvolledige aanwending van
hun produktievermogen toe aan een ontoereikende vraag.

De inzinking die in 1966 tot uiting kwam in de nieuwe bestellingen
duurde voort in de eerste maanden van 1967 op de binnenlandse markt
en breidde zich zelfs uit bij de bestellingen voor de uitvoer. Voor deze
laatste vooraltrad daarna een zekere kentering in. Volgens een groot aantal
deelnemers ligt de orderpositie nog steeds beneden het normale peil.

PRODUKTIE VAN DE FABRIEKSNI]VERHEID

(Indexcijfers 1958 = 100)

België

180 IBO

140 140
:-;

~dll
:-;

1967

100 100

Gezamenlijke
E.E.G.. landen 1966 180IBO

140 :-; :-;

dit
~

~
~

100

%

58 60 62 64 66 D M

140

100

D

Bronnen " Bdgiii " Nationaal Instituut voor de Statistiek.
Europese Eeonomiechc Gemeenschap " Principaux indicateurs économiques de l'Organisation de Coopération et de
Développement Economiques.
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De verzwakking van de vraag vergrootte de meer fundamentele
moeilijkheden en leidde tot nieuwe sluitingen van bedrijven, hoofdzakelijk
in sommige sectoren van de non-ferrometaalnijverheid, de leder-, de textiel-
en de metaalverwerkende nijverheid. Daarenboven werden verder reorga-
nisaties ondernomen om de bedrijven te rationaliseren; deze reorganisaties
zullen moeten worden voortgezet en verder uitgebreid. In het kader van
de wet op de bijzondere machten werden maatregelen getroffen tot verbete-
ring van het fiscaal stelsel der eoncentraties van bedrijven.

De gezamenlijke produktie van de fabrieksnijverheid in de loop van
1967 was nauwelijks groter dan die van het vorige jaar. Voor de eerste tien
maanden bedroeg de opgetekende stijging slechts 0,5 pct., tegen 4 pct.
in 1966. Zij beliep 1,5 pct. voor het eerste halfjaar alleen; de daling in juli
en augustus was duidelijker afgetekend dan in het vorige jaar, waarschijn-
lijk wegens de verlenging van de vakantieperiodes, en de produktie lag,
tijdens die twee maanden, met gemiddeld 3 pct. beneden haar niveau van
1966; voor de laatste twee heschouwde maanden is de vooruitgang 1,5 pct.
t.o.v, 1966.

In de ijzer- en staalnijverheid is de produktie van ruwstaal voor de
eerste tien maanden met 7,5 pct. gestegen, terwijl zij in 1966 met 2,5 pct.
was verminderd. Deze vooruitgang, die tijdens de laatste twee maanden van
het jaar bevestigd werd, is voornamelijk toe te schrijven aan de inbedrijfne-
ming van de fabriek Sidmar, aangezien de produktie van de andere staal-
fabrieken zich slechts in een matig tempo heeft ontwikkeld. De leveringen
van ijzer- en staalprodukten namen vooral uitbreiding naar de andere lan-
den van de Europese Economische Gemeenschap. De leveringen op de
binnenlandse markt of aan de overzeese landen hebben een aanmerkelijk
kleinere ontwikkeling gekend. Op de overzeese markten was· de mede-
dinging bijzonder sterk, vooral vanwege de Duitse producenten, hetgeen
een prijsdaling op die markten tot gevolg had : eind november lagen de
prijzen van het Belgische handelsstaal met ongeveer 8 pct. beneden het
maximum van het begin van het jaar.

36



PRODUKTIE VAN DE IJZER- EN STAALNIJVERHEID

(Indexciiiers 1958 = 100)
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Bron,' Nationaal Instituut voor de Statistiek.

..

De produktie van de nijverheid der non-ferrometalen verminderde met
4 pct. voor de eerste tien maanden van 1967, nadat in 1966 haar groeitempo

PHODUKTIE VAN DE NIJVEHHEID DER NON-FERROMETALEN

(Irulexciijers 1958 = 100)
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Bron: Nationaal Instituut voor de Steêiettek.
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was vertraagd. De daling van de produktie is te wijten aan de achteruitgang
met 12 pct. van die van halffabrikaten, voornamelijk van koper, aluminium
en lood, waarvoor de vraag zowel op de Belgische als op de buitenlandse
markt is afgenomen : de gemiddelde verzekerde activiteitsduur in die
bedrijfstakken daalde van 1,8 maand in januari tot 1,5 maand in oktober;
in november steeg hij echter opnieuw tot 2 maanden. De produktie van
ruwe non-ferrometalen boekte slechts een geringe vooruitgang, aangezien
de achteruitgang van de aluminium- en zinkproduktie bijna volledig op-
woog tegen de stijging van de koper- en loodproduktie. Tijdens de eerste
negen maanden verminderde de totale uitvoer van non-ferrometalen van de
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie met 7 pct. naar hoeveelheid. De
wereldnotering van koper daalde tot in juli maar ging daarna weer gevoelig
naar omhoog. De noteringen van de voornaamste andere' non-ferrometalen
ondergingen vrijwel geen veranderingen in de loop van het jaar.

Het gezamenlijke produktie-indexcijfer van de metaalverwerkende
nijverheid steeg slechts met 1,5 pct. tijdens de eerste tien maanden, tegen

PRODUKTIE VAN DE METAALVERWERKENDE NIJVERHEID

(Indexcijfers 1958 = 100)
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180180
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100 100
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nron : Nationaal] ustit.u u t voor de Statistiele
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3,5 pct. in 1966; de vooruitgang van de binnenlandse vraag bleef beperkt
en die van de buitenlandse vraag was zeer gering. Tijdens de eerste acht
maanden van 1967 zijn de leveringen van produkten die een eerste
bewerking hebben ondergaan, vrijwel niet gestegen. Die van kapitaal-
goederen namen een weinig toe ingevolge de steun van de buitenlandse
vraag, hoofdzakelijk in desectoren van de bruggenbouw en het vakwerk
en in die van de grote ketelmakerij. In de automobiel- en rijwielnijverheid
heeft de expansie van de binnenlandse afzet de inkrimping van de uitvoer
meer dan gecompenseerd, en de verkopen zijn in gevoelige mate toege-
nomen. De bestellingen zijn verminderd in de verschillende sectoren,
behalve in de wapennijverheid, de plaatnijverheid, de diversen en de fabri-
cage van meet- en laboratoriumtoestellen.

In de chemische nijverheid steeg de produktie in een sneller tempo
dan in 1966. De toeneming was zeer duidelijk voor de plastiekstoffen. In
de rubberproduktie daarentegen was de vooruitgang trager dan in de
gezamenlijke andere chemische sectoren. Voor de eerste elf maanden is de
waarde van de uitvoer van chemische produlden gestegen met 12 pct. in
vergelijking met 1966. De groei was bijzonder afgetekend voor de mest-
stoffen en de farmaceutische produkten.

In haar geheel genomen is de produktie van bouwmaterialen vrijwel
niet veranderd; de binnenlandse vraag bleef de voornaamste steun voor
die produkten, terwijl de leveringen aan het buitenland algemeen achteruit-
gingen. Dank zij de drukke bedrijvigheid in de sector van de openbare
werken konden de leveringen van de cementnijverheid aan de binnen-
landse markt de vermindering van de uitvoer naar de buurlanden, voor-
namelijk Nederland, goedmaken; in totaalonderging de cementproduktie
weinig verandering in de loop van de eerste elf maanden. De produktie
van baksteen bleef insgelijks stationair. De produktie van plaatglas, dat zijn
voornaamste afzetmogelijkheden vindt in de bouw- en in de automobiel-
nijverheid, lag, voor de eerste acht maanden, zeer dicht bij het niveau van
het vorige jaar; in die sector daalde vooral de uitvoer naar Noord-Amerika.
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In de textielnijverheid liep de bedrijvigheid aanmerkelijk terug. Voor
de eerste tien maanden daalde het algemene produktie-indexcijfer met
10 pct. t.O.V.1966. Dit percentage omvat niet de confectiebedrijven, waar
de bedrijvigheid vrijwel stationair is gebleven.

PRODUKTIE VAN DE TEXTIELNIJVERHEID

(Indexcijfers 1958 = 100)
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Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

De vastgestelde achteruitgang treft de meeste afdelingen van de
textielnijverheid. Wat de wolspinnerijen betr~ft> liet de vertraging van de
activiteit zich zowel in de kaardwolspinnerijen (vermindering met 20 pct.
voor de eerste negen maanden) als in de kamwolspinnerijen (vermindering
met 14,5 pct. voor de eerste negen maanden) gevoelen. De wolweverijen
zagen hun produktie eveneens afnemen met 10,5 pct. tijdens de eerste acht
maanden.

Dezelfde tendens werd waargenomen in de katoensector waar de
produktie van de spinnerijen en die van de weverijen respectievelijk met
13,5 pct. tijdens de eerste tien maanden en met 10,5 pct. tijdens de eerste
acht maanden zijn geslonken.
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In de sector van de gebreide goederen bereikte de vermindering van
de activiteit 7 pct. in de loop van de eerste tien maanden.

De sector van de kunst- en synthetische vezels daarentegen, gaf, in
de loop van de eerste elf maanden, een vermindering met slechts 1,5 pct.
te zien voor de spinnerijen, terwijl de weverijen, die aan de algemene
achteruitgang ontsnapten, 'tijdens de eerste acht maanden hun activiteit
met 15,5 pct. vergrootten.

De zwakke buitenlandse vraag naar textielprodukten kwam tot uiting
in de daling van de uitvoer die, in de eerste elf maanden, naar waarde
met 8,5 pct. afnam t.O.V. 1966 : de vermindering van de verkoop was
bijzonder afgetekend voor de katoen- en wolprodukten.

De produktie van de ledernijverheid en van de schoen- en pantoffel-
bedrijven daalde in de eerste tien maanden met respectievelijk 6 en
10 pct. t.O.V.1966; er lijkt zich een verbetering te hebben afgetekend aan
het einde van het jaar, althans in de leerlooierijen waarvan de buitenlandse
afzetgebieden ruimer zijn geworden.

In de papiernijverheid steeg de produktie tijdens de eerste tien maan-
den met 3,5 pct. t.O.V.1966; deze toeneming heeft zowel betrekking op de
sector van de produktie, voornamelijk van schrijf- en drukpapier, als op
die van de verwerking, meer speciaal de fabricage van geïmpregneerd
papier en karton.

De expansie van de bedrijvigheid in de houtnijverheid verzwakte : de
groei bedroeg 4,5 pct. voor de eerste tien maanden, tegen 8 pct. in 1966.
Deze vertraging wordt verklaard door het verloop van de binnenlandse
zowel als van de buitenlandse vraag. De beweging was in de verschillende
sectoren vrij uiteenlopend : zo steeg de waarde van de gefactureerde ver-
kopen in de schrijnwerkerij en in de fabricage van geperste panelen en van
meubels; zij verminderde in de sector van het fineerhout, die overigens
de weerslag van een structurele achteruitgang ondervond.
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De bedrijvigheid schijnt vrijwel onveranderd te zijn gebleven in de
diamantnijverheid. De netto-uitvoer van geslepen diamant beliep voor de
eerste tien maanden fr. 5,5 miljard, tegen fr. 5,4 miljard in 1966.

In de tabaksindustrie steeg de produktie in de eerste tien maanden
met 1,5 pct. t.O.V.1966.

De voedingsbedrijven en de drankbereiding kenden voor het meren-
deel een gunstige evolutie. Hun produktie steeg in de eerste tien maanden
met 3,5 pct. tegenover 1966. De vleesconservenfabrieken, die hun uitvoer
zagen toenemen, konden het tempo van hun bedrijvigheid merkelijk
opvoeren. In de groenteconservenfabrieken ging de belangrijke produktie-
stijging die het gevolg was van de goede oogst, gepaard met een
duidelijke toeneming van de voorraden, die ten dele is toe te schrij-
ven aan de invoerbeperkingen die de Duitse Bondsrepubliek aan het
einde van het jaar heeft ingesteld. Door de uitbreiding van de bin-
nenlandse en van de buitenlandse vraag konden de brouwerijen -hun
produktie verhogen. De produktie van de biscuitfabrieken en van de olie-
slagerijen ging er eveneens op vooruit. In de zuivelfabrieken steeg de
bedrijvigheid zowel voor de melk en de boter als voor de meeste andere
zuivelprodukten. Daartegenover is de produktie van de chocoladefabrieken
en de suikerbakkerijen verminderd. In 1967 verzwakte de activiteit nog in
de maalderijen. De suikerproduktie van de campagne 1966-1967 bleef
lichtjes beneden het niveau dat in de vorige campagne werd bereikt. De
opbrengst van de campagne 1967-1968 zal zeer hoog zijn: de vaststelling
door de Europese Economische Gemeenschap van het suikercontingent
dat de communautaire waarborg inzake prijs en afzet zal genieten, heeft
geleid tot een vergroting van de beteelde oppervlakten; bovendien zijn de
rendementen zeer hoog geweest.

ENERGIE.

De nettoproduktie van elektriciteit steeg in 1967 met 5 pct., tegen
5,5 pct. in 1966. Het laagspanningsverbruik vermeerderde in hetzelfde

42



tempo als het voorgaande jaar, d.i, ongeveer 10 pct., en het hoogspannings-
verbruik met 4,.5pct., tegen 4 pct., de netto-uitvoer is gedaald. De gemid-
delde prijs van de elektrische stroom kende een matige stijging. De nieuwe
installaties die in de loop van 1967 voltooid werden, bereiken een maximaal
vermogen van 800 megawatt of ongeveer 15 pct. van het totale maximale
vermogen van de eenheden die eind 1966 in bedrijf waren.

De aardolieraffinaderijen verwerkten gedurende de eerste tien
maanden van 1967 4 pct. meer ruwe aardolie dan in dezelfde periode

PRODUKTIE VAN DE AARDOLIERAFFINADERIJEN
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van 1966, terwijl de toeneming van 1965 tot 1966 5,5 pct. bedroeg. De
voorziening van de verbruikers werd niet beïnvloed door de gebeurtenis-
sen in het Midden-Oosten. De verkoop van autobenzine vermeerderde in
de loop van de eerste tien maanden van 1967, in vergelijking met 1966, met
13 pct. De vraag naar stookolie voor verwarming nam in dezelfde periode
met ongeveer 17 pct. toe, terwijl het industriële verbruik met ongeveer
4,5 pct. vermeerderde, ten dele wegens de vervanging van steenkool door
residu-olie.

Van januari tot oktober verminderde de cokesproduktie met 2,5 pct.
tegenover 1966. De behoeften werden gedeeltelijk gedekt door intering
van de voorraden, die van 190.000 ton per eind 1966 werden teruggebracht
tot 138.000 ton per eind oktober 1967.

De aanpassing van het distributienet alsmede van de industriële en
huishoudelijke apparaten aan het aardgas, waarvan de totale kosten op
ca. fr. 15 miljard worden geschat, verloopt in een sneller tempo dan werd
voorzien. Zij gaf in 1967 aanleiding tot een toenemende invoer van Neder-
lands gas, die gedurende de eerste tien maanden 274 miljoen kubieke meter
bereikte, d.i. ongeveer 15 pct. van het totale gasverbruik. De geleidelijke
overgang naar aardgas zalo.m. de voorwaarden van de bevoorrading van
de industrie in energie aanzienlijk verbeteren.

De hoeveelheid steenkool die op de binnenlandse markt werd afgezet,
verminderde opnieuw; gedurende de eerste elf maanden bereikte ze
19,2 miljoen ton, tegen 20,l miljoen ton in 1966. Van januari tot november
bedroeg de uitvoer 1,5 miljoen ton, tegen dalende prijzen.

Zowel de produktie als de invoer van steenkool gingen achteruit.
De steenkoolwinning bereikte gedurende de eerste elf maanden slechts
15,l miljoen ton, tegen 16 miljoen het jaar voordien. Aangezien de toepas-
sing van het programma voor geleidelijke sanering in 1967 de sluiting tot
gevolg had van verscheidene steenkoolmijnen die in het gehele jaar 1966
ongeveer 1,8 miljoen ton hadden geproduceerd, is het gebrek aan even-
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wicht tussen de produktiecapaciteit en de geproduceerde hoeveelheid ver-
minderd. Van januari tot november werd 5,3 miljoen ton steenkool
ingevoerd, tegen 5,6 miljoen in 1966.

Voor de eerste maal sedert vier jaar zijn de voorraden een weirug
verminderd, namelijk met ongeveer 300.000 ton gedurende de eerste elf
maanden.

STEENKOOLWINNING

(Irulexciiiers 1958 = 100)
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Brow : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

De kredieten ingeschreven op de begroting van 1967 voor de toeken-
ning van directe subsidies aan de steenkoolmijnen bereikten in totaal
ongeveer fr. 4 miljard, tegen fr. 2,8 miljard in 1966.

BOUWNIJVERHEID.

Na een stijging in 1966 vertoonde het produktie-indexcijfer van de
gezamenlijke bouwnijverheid sedert maart 1967 een dalende tendentie.
Desondanks lag het gemiddelde indexcijfer voor de eerste tien maanden
7 pct. hoger dan in 1966.
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De evolutie verschilde naar gelang van de categorieën werken. In de
sector van de particuliere werken lag het aantal gepresteerde arbeidsuren
gedurende de eerste negen maanden iets lager dan in 1966; in de sector der
openbare werken nam de aldus gemeten bedrijvigheid daarentegen van
het ene jaar tot het andere met 8,5 pct. toe.

Tabel 3.
BOUWNIJVERHEID

(Maandgemiddelden)

Gemiddelde verzekerde activiteitsduur ,

Bouwvergunningen (1) uitgedrukt in maanden (2)

(Duizenden
Werkenkubieke 1nctcT)

Rompwerken van gebouwen van burgerlijke
bouwkunde

Gebouwen

In serie Afzon- Flat· voor indus-

ge- derIijk gebouwen triële, wanr-
Huis- Andere Samen bouwde ge- van drie' commer- Samen van :

vesting gebouwen won in- bouwde en meer ciële of wegen-
wonin- verdie- ndminis- bouwgen gen pingen trntieve

doeleinden

1962 ........................ 2.318 1.829 7,5 8,0 3,7 8,9 13,0 15,1 12,7
1963 ........................ 2.335 2.117 7,8 8,3 3,9 8,9 13,6 17,0 16,9
1964 ........................ 2.881 2.177 8,0 7,5 3,8 9,7 14,0 14,8 -13,0
1965 .........................2.343 2.250 7,2 7,5 3,2 8,6 13,0 12,2 9,2

(nieuwe reeksen)

1965 ........................ 2.343 2.250 8,5 9,6 3,2 12,3 14,1 12,5 9,6
1966 ........................ 2.977 2.126 8,2 7,4 3,2 10,2 15,2 13,1 13,7
1966 Ie kwartaal ...... 2.792 2.211 7,9 8,7 3,2 9,5 14,5 12,3 11,4

2e kwartaal ...... 3.465 2.317 8,1 7,7 3,4 9,7 15,2 12,5 12,6
3e kwartaal ...... 2.967 1.972 8,2 6,5 3,1 10,6 15,2 13,7 15,5
Oktober-november , 2.741 1.443 8,6 6,8 3,1 11,1 16,3 13,5 15,1

1967 Ie kwartaal ...... 2.746 2.909 8,1 6,3 2,7 10,2 15,9 14,8 17,4
e- kwartaal ...... 3.267 1.941 8,0 5,4 3,2 9,1 16,3 16,6 19,9
3e kwartaal ...... 2.57l 2.180 7,4 4,3 2,9 7,8 16,1 15,8 19,1
Oktober-november , n.b. n.b. 6,8 5,0 2;4 7,3 14,8 14,8 18,3

(1) Bron : Nutionaal Instituut voor de Statistiek.
(2) Bron : Munndelijkse con junc tu ur onder zoe king en van de Nationale Bank van België; het betreft het gemiddelde vnn

de antwoorden der deelnemers, die gewogen werden orn , in elke sector, rekening te houden met de relatieve balnn gt-ijkheid
der firma's.

n.b. Niet beschikbaar.

De vraag naar woongebouwen is in vergelijking met 1966 gedaald;
uitgedrukt in kubieke meters zijn de bouwvergunningen die gedurende
de eerste negen maanden werden verleend, met 7 pct. gedaald; boven-
dien verminderde de gemiddelde verzekerde activiteitsduur voor de romp-
werken van in serie gebouwde woningen en van flatgebouwen alsmede,
maar dan in mindere mate, voor afzonderlijk gebouwde woningen.
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De vraag naar niet voor de huisvesting bestemde gebouwen bleef
vast. In de eerste negen maanden van 1967 stegen de in kubieke meters
uitgedrukte bouwvergunningen met 8 pct. tegenover 1966. De gemiddelde
verzekerde activiteitsduur in de ondernemingen van romp werken voor der-
gelijke gebouwen bleef op een hoog peil, evenwel met een zekere verzwak-
king op het einde van het jaar.

In de sector van de burgerlijke bouwkunde lag de gemiddelde ver-
zekerde activiteitsduur gedurende de eerste elf maanden aanmerkelijk
hoger dan in 1966, in verband met de uitbreiding van de openbare investe-
ringsprogramma's. In de loop van het jaar was de stijging van de verzekerde
activiteitsduur uitzonderlijk krachtig voor de wegenwerken en zulks tot
in het tweede kwartaal. Daarna werd een zekere achteruitgang merkbaar.

De bouwprijzen vertoonden een enigszins tragere stijging. Van het
derde kwartaal van 1966 tot het derde kwartaal van 1967 namen de kost-
prijs van de sociale woningen en diè van de overheidsgebouwen en werken
van burgerlijke bouwkunde toe met respectievelijk 5,6 en 4,5 pct., tegen
6,7 en 4,8 pct. tijdens dezelfde periode van 1965 tot 1966.

LANDBOUW.

Uit de landbouwtelling van 15 mei blijkt dat de structurele inkrimping
van de beteelde oppervlakte in 1967 iets sterker was; ze bereikte 13.000 ha,
tegen 12.000 in 1966.

De oppervlakte beteeld met broodgranen verminderde met 15.000 ha.
Het areaal bestemd voor nijverheidsgewassen nam toe met 11.000 ha voor
de suikerbieten, welke toeneming grotendeels werd tenietgedaan door een
vermindering met 10.000 ha voor de vlasteelt.

De landbouwproduktie steeg in 1967 o.m. dank zij de uitzonderlijk
gunstige weersomstandigheden.

De vooruitgang was duidelijk voor het merendeel van de grote teelten
waarvan de produktie in 1966 ten gevolge van het slechte weer verminderd
of stationair gebleven was.
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Ook voor de dierlijke produktie werd een vooruitgang opgetekend.
De toeneming der leveringen van melk aan de zuivelfabrieken, die groter
was dan de produktiestijging, bereikte tijdens de eerste tien maanden van
1967 9,5 pct., in vergelijking met 1966.

Tabel 4.
LANDBOUW

1\JG2

I
HJGB lUG1

I
lUG5

I
lUGG

I
19G7

'l'eel tareaa I (1) :
(Duizenden hectaren)

Broodgranen ........................ 252 246 262 265 247 232
waarvan : tarwe ............... 209 200 216 227 212 199

Andere dan broodgranen ......... 260 255 239 253 260 259
Suikerbieten ........................ 57 57 64 65 67 78
Vlas ................................. 33 34 39 27 24 14
Aardappelen ........................ 68 69 61 57 59 62
Weide en grasland ......... . .... . 829 825 815 810 810 811

Veestapel (1) :
(Duizenden stuks)

Runderen ........................... 2.832 2.805 2.663 2.731 2.773 2.756
waarvan : melkkoeien ......... 1.051 1.044 999 1.010 1.019 1.029

Varkens .............................. 2.053 1.795 1.833 1.847 1.971 2.320

Leveringen van melk aan de zuivel-
·fabrieken :

(Miljoenen liters)
Jaar . . .. . . . ... . .. . . . ... . .... . .... . ... 1.630 1.644 1.712 1.953 2.199 n.b.
Eerste 10 maanden ............... 1.422 1. 441 1.486 1. 694 1.928 2.113

Slachtingen :
(Nettogewicht aan vlees - duizen·

den tonnen)
Jaar ................................. 462 458 429 461 500 n.b.
Eerste 9 maanden ............... 336 346 316 337 371 403

Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.
(1) rfelling op 15 mei van elk jaar.
n.b. Niet beschikbaar.

Tussen de telling van mei 1966 en die van mei 1967 is het aantal
runderen vrijwelongewijzigd gebleven terwijl dat van de varkens met
18 pct. vermeerderde. De slachtingen van inheems en ingevoerd vee, uit-
gedrukt in nettogewicht aan vlees, stegen gedurende de eerste drie kwar-
talen van 1967 met 8,5 pct. tegenover 1966. De verhoging was het sterkst
voor de varkens.

De gemiddelde prijzen van plantaardige produkten betaald aan de
producenten gedurende de eerste elf maanden van het jaar, daalden met
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13 pct. tegenover 1966. Deze daling moet worden toegeschreven aan de
vermindering van de aardappelprijs die in 1966 ten gevolge van de slechte
opbrengsten sterk was opgelopen. Bovendien zijn de prijzen van dierlijke
produkten betaald aan de producenten van de eerste elf maanden van 1966
tot dezelfde periode van 1967 een weinig verminderd. In totaal daalden
de prijzen van plantaardige en dierlijke produkten betaald aan de produ-
centen met 3,7 pct. van de eerste elf maanden van 1966 tot de overeen-
komstige maanden van 1967.

Van de ene periode tot de andere stegen de door de producenten
betaalde prijzen met 1,5 pct. in hoofdzaak ten gevolge van de verhoging
van de kostprijs der veevoeders.

De inspanningen tot verbetering van de produktiviteit werden voort-
gezet.

VERVOERWEZEN.

In het zeevaartverkeer nam het volume der uitgevoerde goederen
gedurende de eerste tien maanden van 1967, t.o.v. 1966, met 2,5 pct. toe,
terwijl dat van de ingevoerde goederen met 5,5 pct. verminderde. De ton-
nenmaat van de in de havens van Antwerpen en Gent binnengekomen
schepen steeg gedurende de eerste tien maanden van 1967 met 2 pct.
tegenover dezelfde periode van 1966.

Op de binnenwateren nam het aantal vervoerde tonkilometers gedu-
rende de eerste acht maanden van 1967 met4 pct. toe tegenover 1966.

Daarentegen ging het aantal tonkilometers van de per spoor vervoerde
goederen verder achteruit. De daling bereikte 2,5 pct. in de loop van de
eerste elf maanden van 1967 in vergelijking met het jaar voordien. Zij
moet in hoofdzaak worden toegeschreven aan de inkrimping van de
ladingen brandstoffen, industriële vetten en oliën. Het reizigersverkeer
liep eveneens terug: het aantal reizigerskilometers verminderde gedurende
de eerste elf maanden van het jaar met 2 pct. tegenover 1966.
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Nadat het luchtverkeer van de Sabena in 1966 achteruitging, ver-
toonde het dit jaar een merkelijke vooruitgang zowel wat de reizigers als
wat de goederen betreft: gedurende de eerste elf maanden van 1967 steeg
het aantal reizigerskilometers met 18 pct. en het aantal tonkilometers met
24,5 pct. in vergelijking met het verkeer van het voorgaande jaar.

LONEN EN ANDERE INKOMENS.

De ontspanning die op de arbeidsmarkt tot uiting kwam was oorzaak
van een tragere groei der bezoldigingen: van september 1966 tot septem-
ber 1967 steeg het indexcijfer van de gemiddelde bruto uurverdienste van

BEZOLDIGING VAN DE LOONTREKKENDEN EN KLEINHANDELSPRIJZEN

(Indexciifers 1958 = 100)

-- Gemiddelde brutoverdienste der arbeiders per gewerkt uur {industrie en ve r vo er ]

- Conventioneel arbeidersloon (landbouw, industrie en diensten)

Conventioneel bediendenloon (landbouw, industrie en diensten)

-- Kleinhandelsprijzen
180180

160 160

140 140

120 120

100 100

1959 1961 1963 1965 1967

Bronnen : Conventionele arbeiders- en bediendenlonen : Min istet-ie VIlU 'I'ewerkatell in g en Arbeid.
Kleiubnudelsprijeen : Minîsterie van Economische Zaken.
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de industrie- en de transportarbeiders met 5,9 pct., tegen 10,4 pct.
gedurende de voorgaande twaalf maanden; het indexcijfer van de conven-
tionele wedden der bedienden steeg, tijdens dezelfde maanden, met
respectievelijk 7 en 9,1 pct.

In de loop van deze twee periodes lag het groeipercentage van de
bezoldigingen boven dat van het indexcijfer der kleinhandelsprijzen. Het
verschil tussen deze twee percentages is evenwel van de ene periode tot
de andere verminderd. Van september 1966 tot september 1967 zijn de
kleinhandelsprijzen inderdaad nog met 3,2 pct. toegenomen, tegen 3,7 pct.
in de loop van de voorgaande twaalf maanden.

De koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de kleinhandels-
prijzen had, van september 1966 tot september 1967, in het merendeel van
de sectoren, een verhoging van 2 à 2,5 pct. tot gevolg.

Gedurende dezelfde periode was de stijging van de gemiddelde bruto
uurverdienste der arbeiders in België sterker dan in de Verenigde Staten,
het Verenigd-Koninkrijk, Italië en de Duitse Bondsrepubliek, even sterk
als in Frankrijk en zwakker dan in Nederland.

Gedurende de eerste drie kwartalen van 1967 steeg de gemiddelde
uurverdienste met 7,3 pct. t.O.V.dezelfde periode van 1966. Het groeitempo
van de loonsom was vermoedelijk minder sterk daar het aantal gepres-
teerde werkuren in vergelijking met 1966 is geslonken. Bovendien onder-
ging de nettobezoldiging van de loontrekkenden de weerslag van de ver-
hoging der bijdragen voor de sociale verzekering.

De sociale bijdragen ten laste van de werkgevers werden eveneens ver-
hoogd : hun percentage t.O.V.de brutobezoldigingen steeg voor de arbeiders
van 44,01 in 1966 tot 45,56 in 1967. Derhalve liepen de loonkosten per uur
sterker op dan de uurverdienste. In de fabrieksnijverheid zou de stijging
van de gemiddelde loonkosten per uur gedurende de eerste drie kwartalen,
in vergelijking met 1966, 8,6 pct. hebben bedragen.

De verbetering van de produktiviteit, ongunstig beïnvloed door de
beperkte expansie van de vraag, was voor de gezamenlijke bedrijven niet
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toereikend om de verzwaring van de loonkosten op te vangen, zodat de
gemiddelde loonkosten per eenheid produkt vermeerderden. Op de kost-
prijzen van de bedrijven wogen bovendien nog de verhogingen van de
kosten der diensten. Daarentegen is de waarde per eenheid ingevoerde
grondstoffen gedurende. de eerste negen maanden, in vergelijking met
dezelfde periode van 1966, gedaald. Wegens de zwakke vraag kon de stij-
ging van de kostprijzen niet altijd volledig in de verkoopprijzen doorbere-
kend worden. Voor het gemiddelde van de eerste elf maanden zijn de
prijzen van de afgewerkte industriële produkten, in vergelijking met 1966,
inderdaad slechts met 1 pct. gestegen.

GROOTHANDELSPRIJZEN VAN DE INDUSTRIELE PRODUKTEN.

Onder de invloed van de conjunctuurverzwakking in de industrie-
landen zijn de groothandelsprijzen van een aantal industriële basisproduk-
ten in 1967 op de wereldmarkten afgebrokkeld, althans tot in het derde
kwartaal.

In België waren de groothandelsprijzen der ingevoerde industriële
produkten in november 4,5 pct. lager dan in dezelfde maand van 1966;
het indexcijfer van de prijzen der inheemse industriële produkten bleef
daarentegen vrijwelongewijzigd; derhalve verminderde het gezamenlijke
indexcijfer slechts met 0,8 pct.

Van november 1966 tot november 1967 daalden de prijzen der grond-
stoffen met 3,9 pct. en die van de halffabrikaten met 0,4 pct., de prijzen
van de afgewerkte produkten stegen daarentegen met 0,9 pct.

De prijzen van de textielprodukten lagen in november 4,3 pct. beneden
hun peil van 1966, in tegenstelling met die van de bouwmaterialen waarvan
de hausse op hetzelfde tijdstip 6,2 pct. bereikte. De prijzen van de aardolie
vertoonden in de loop van 1967 vrij grote bewegingen, hoofdzakelijk ten
gevolge van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten; in november over-
troffen zij hun peil van 1966 met 2,4 pct. De andere groepen produkten
gaven slechts relatief beperkte prijsbewegingen te zien.
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GROOTHANDELSPRIJZEN VAN DE INDUSTRIELE PRODUKTEN (1)

(Indexcijfers 1958 = 100)
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Bouwmaterialen

Metalen en metaalprodukten
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Bron Miniaterie van Economische Zaken.
(1) Jaren 1958 tot 1965 rnnandgemiddelden per kwartaal. Jaren 1966 eu 191)7 : maandcijfers.
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In 1967 schijnen de groothandelsprijzen van de afgewerkte industriële
produkten in België en in de andere industrielanden een nagenoeg gelijke
ontwikkeling gekend te hebben, behoudens in de Duitse Bondsrepubliek en
in Frankrijk waar ze veeleer een dalende beweging vertoonden.

KLEINHANDELSPRIJZEN.

De stijging van de kleinhandelsprijzen, die in het tweede halfjaar van
1966 door regeringsmaatregelen werd geremd, is van maart tot mei opnieuw
krachtiger geworden, in hoofdzaak wegens prijsverhogingen die ten gevolge
van die maatregelen werden uitgesteld. Gedurende de rest van het jaar

KLEINHANDELSPRIJZEN IN BELGIE

(Indexciiiers 1953 = 100)
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KLEINHANDELSPRIJZEN : VERGELIJKING MET HET BUITENLAND

(Indexciiiers 1958 = 100) (1)
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l,and.' Centraal Bureau voor de Statistiek. Verenigde Statcn " U.S. Department of Laber. VCTcnigd·Honinkrijk
Ministry of Labour.
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duurde de stijging over het geheel beschouwd voort, evenwel in een matig
tempo.

Van december 1966 tot december 1967 stegen de kleinhandelsprijzen
met 11,1 pct. voor de diensten, met 2,4 pct. voor de voedingsmiddelen en
met 2,2 pct. voor de niet voor de voeding bestemde produkten; het alge-
mene indexcijfer vermeerderde met 3,2 pct.

De stijging van de kleinhandelsprijzen schijnt in België ongeveer
dezelfde omvang te hebben gehad als in de andere industrielanden, met
uitzondering van het Verenigd-Koninkrijk en vooral van de Duitse Bonds-
republiek waar de toeneming kleiner was.

Voor de laatste tien jaar was de stijging evenwel zwakker in België
dan in de voornaamste andere Europese landen, met uitzondering van de
Duitse Bondsrepubliek, waar de cumulatieve stijging voor die periode vrij-
wel dezelfde was.

BUITENLANDSE HANDEL.

De uitvoer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie is t.o.V.
het voorgaande jaar met 2,9 pct. toegenomen tijdens de eerste elf maanden
van 1967, tegen 7,6 pct. in 1966 en 13,5 pct. in 1965; deze toeneming was
toe te schrijven aan een uitbreiding in volume.

De leveringen aan Frankrijk, aan Italië ~n aan de landen van Oost-
Europa (Comecon en Joegoslavië) zijn gestegen; de verkopen aan de Duitse
Bondsrepubliek zijn daarentegen merkelijk verminderd (").

De verkopen aan het buitenland hebben zich voor de meeste grote
categorieën produkten uitgebreid; de uitvoer van textielprodukten en van
non-ferrometalen is evenwel teruggelopen.

Onder de invloed van een daling der waarden per eenheid is de
invoer in de eerste elf maanden met 0,3 pct. geslonken t.O.V. het

(1) Cf. Bijlage 3, tabel 1.
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(Maandgemiddelden in miljarden franken)

BUITENLANDSE HANDEL VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE
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'Bron : Netdonnel Instituut voor de Statistiek.
(1) Eerste elf maanden.

-5
1967 (I)

bedrag van het voorgaande jaar, terwijl hij met 11,5 pct. was gestegen in
1966.

De invoer van produktiegoederen daalde, maar clie van verbruiksgoe-
deren en van kapitaalgoederen bleef stijgen; de daling van de invoer van
produktiegoederen houdt verband met de stagnatie van de nijverheidspro-
duktie, maar zij wordt tevens verklaard door de weerslag die het verloop
der noteringen van de grondstoffen op de wereldmarkten heeft uitgeoefend
op de invoerprijzen en op de beweging van de voorraden.

Het tekort op de handelsbalans, gemeten volgens de douanestatistieken,
is, voor de eerste elf maanden, van fr. 16,3 miljard in 1966 geslonken tot
fr. 6,2 miljard in 1967.
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BETALINGSBALANS.

De balans van het lopend verkeer van de Belgisch-Luxemburgse Eco-
nomische Unie liet een overschot van fr. 9,3 miljard in de eerste tien maan-
den van 1967, nadat zij een tekort van fr. 2,6 miljard vertoonde in 1966.
Deze ommekeer vloeide hoofdzakelijk voort uit de verbetering van het
saldo der betalingen uit hoofde van de goederentransacties en, bijkomstig,
uit die van het saldo der dienstentransacties.

BETALINGSBALANS VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE (1)

(Miljarden franken)

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

o

-8

Saldo van het kapitaalverkeer
van de bedrijven en particulieren (2)

Totaal saldo

o o

-8 -8
1962 1964 1966 66 67 1962 1964 1966 66 67

lien maanden tien rnaenden

(1) cr. tabellen 5 tot 7.
(2) Overheidsbedrijven, niet-geldscheppende financiële instellingen van de overheidssector, en particuliere sector.
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De betalingen voor goederentransacties, die hoofdzakelijk op dezelfde
transacties betrekking hebben als de douanestatistieken, lieten een over-
schot van fr. 8,7 miljard, tegen een tekort van fr. 1 miljard in 1966.

Het nadelige saldo van het dienstenverkeer werd insgelijks in een batig
saldo omgezet. Het tekort uit hoofde van het reisverkeer werd groter, maar,
enerzijds, genoot de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie aanzienlijker
ontvangsten herkomstig van Europese en internationale instellingen waar-
van de zetel op haar grondgebied is gevestigd en, anderzijds, kende het
saldo van de vrachten en verzekeringen voor goederenvervoer een zeer
gunstige ontwikkeling.

Tabel 5.

LOPENDE REKENING VAN DE BETALINGSBALANS

VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE MET HET BUITENLAND

(Miljarden [ranken}

I
1962

I

1963

I

1964

I
1965 1(61) Il 1066 1

1967
(v)

(Eerste 10 maanden)

Uitvoer .................................... 181,1 '200,7 '230,5 '253,6 '266,4 '219,4

I
'233,1

Invoer ....................................... 187,5 '209,7 '239,'2 '256,'2 '283,0 '23'2,1 '235,5
1. Saldo van de uitvoer en de invoer . - 6,4 - 9,0 - 8,7 - '2,6 -16,6 -1'2,7 - '2,4
'2.Saldo van de andere goederentrans-

acties (1) .............................. + 6,9 + 5,7 +10,6 + 9,8 +13,4 +11,7 +11,1
3. Saldo van het dienstenverkeer (2 ) + '2,9 - 1,3 - '2,6 + 0,3 - 0,7 - 1,'2 + 1,5
4. Saldo van de particuliere over-

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

Staat .................................... - 1,8 - 3,1 - '2,4 - '2,4 - '2,5 - 1,9 - '2,1
Totaal ... + 4,'2 - 5,'2 - 0,1 + 7,6 - 4,8 - '2,6 + 9,3

(1) Goederen gekocht in een vreemd land en opnieuw verkocht aan een under vreemd land (nrbitrngevan-iehbingen} ; Joon-
werk.

(2) Vervoerkosten, verzekeringen, reisverkeer, investet-in gsopbren gsten , overheidstrunsacties en truusacties van de Europese
en de internationale instellingen, seizoen- ell grensarbeiders, enz. Wegens de verbetering van het statistisch meterfaal zijn de
bedrngen betreffende InG5, InGG en 1!)ü7 niet volledig vergelijkbaar met die vau de voorgaande periodes.

(1:) Voorlopige cijfers.

Wat het kapitaalverkeer betreft, groeiden de nettoafvloeiingen resul-
terend uit de verrichtingen van de Staat en van de overige overheidssector,
van fr. 3,6 miljard in de eerste tien maanden van 1966 tot fr. 9,2 miljard in
1967. Deze bedragen omvatten niet de middelen die de banken aan de
Staat verstrekken door zelf schulden aan te gaan tegenover het buitenland;
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voor de Schatkist gelden deze verrichtingen inderdaad als leningen van
ingezetenen (').

De leningen van de overheidsbedrijven en van de niet-geldscheppende
financiële instellingen van de overheidssector beliepen fr. 1,6 miljard, tegen
fr. 1,5 miljard in 1966; zij bestaan voor fr. 0,4 miljard uit middelen op korte
termijn en voor fr. 1,2 miljard uit middelen verkregen op meer dan één jaar,
o.m. door de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid
en door het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet.

Tabel 6.

NETTO KAPITAALVERKEER VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE

MET HET BUITENLAND

(Mil;arden franken)

1962

I
1963 1964

I
1965 1966 Il 1966 1

1967
(v)

(Eerste 10 maanden)

1. Staat en overige overheidssector (1) - 1,8 + 2,5 + 1,5 - 5,8 - 2,5 - 3,6 - 9,2
2. Overheidsbedrijven en niet-geld-

scheppende financiële instellingen
van .de overheidssector ..... .... ...... - 0,8 + 0,6 + 2,3 + 2,1 + 1,7 + 1,5 + 1,6

3. Particuliere sector :
a) Investeringen en beleggingen in

het buitenland ..................... - 4,4 - 9,5 - 6,7 - 5,4 - 8,9 - 6,9 - 5,9
waaronder : effecten (2) ...... - 3,6 - 5,5 - 1,3 - 2,1 - 6,5 - 5,1 - 4,8

b) Buitenlandse investeringen en
beleggingen in de B.L.E.D. ... + 6,4 + 9,7 +12,2 + 8,5 + 7,2 + 6,3 +11,0
waaronder : directe investeringen n.b. n.b. n.b. + 7,1 + 7,0 + 6,4 + 9,1

c) Niet onderscheiden investeringen
en beleggingen ..................... - 0,8 + 1,3 + 1,0 + 0,8 + 0,6 + 0,6 + 0,3

Totaal van de particuliere sector ... + 1,2 + 1,5 + 6,5 + 3,9 - 1,1 ... + 5,4
Eindtotaal ... - 1,4 + 4,6 +10,3 + 0,2 - 1,9 - 2,1 - 2,2

(1) Niet inbegrepen de mutatie van de overheidsschuld in het bezit van de Belgische banken 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 7 dat betrekking heeft op de financiering van de
betalingsbalans, onder rubriek b) « Mutaties van de goudvoorraad en nettodeviezenpositie van de geldscheppende instellingen I).

(2) Sedert 1965 was het, dank zij een vollediger aantekening van de effectentransacties, mogelijk trensacties die voor de
voorgaande periodes niet konden worden afgezonderd van het totaal vau rubriek a), in deze rubriek onder te brengen.

(v) Voorlopige cijfers.
n.b. Niet beschikbaar.

Het kapitaalverkeer van de particuliere sector sloot met een netto-
ontvangst van fr. 5,4 miljard, nadat het in evenwicht was in 1966. Ener-
zijds zijn de netto kapitaalafvloeiingen uit hoofde van de investeringen en

(1) Onrechtstreeks gaat het hier evenwel om een beroep van de Schatkist op het buitenland; verder
volgt een raming van het totale beroep van de Staat op de buitenlandse markten in de beschrijving
van het verloop der overheidsfinanciën en met name op de eerste regel van tabel Il.
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beleggingen in het buitenland verminderd. Anderzijds zijn de netto
kapitaalontvangsten uit hoofde van de buitenlandse investeringen en
beleggingen in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie gestegen,
voornamelijk ingevolge een grotere aanbreng van middelen voor de
financiering van directe investeringen.

In totaal lieten het lopend verkeer en het kapitaalverkeer, rekening
houdend met de vergissingen en weglatingen, per saldo een overschot van
fr. 8,5 miljard in de eerste tien maanden, terwijl 1966 een tekort van
fr. 5 miljard had gelaten.

Tabel 7.

BETALINGSBALANS VAN DE BELGISCH-LUXEMBURGSE ECONOMISCHE UNIE

EN HAAR FINANCIERING

(Miljarden [ranken)

I

1906 10U7 (v)
1062 1063 1964 1065 lD06

(Eerste 10 maanden)

Betalingsbalans :

a) Saldo van de lopende rekening . + 4,2 - 5,2 - 0,1 + 7,6 - 4,8 - 2,6 + 9,3
b) Netto kapitaalverkeer ............ - 1,4 + 4,6 + 10,3 + 0,2 - 1,9 - 2,1 - 2,2
c) Vergissingen en weglatingen ... + 1,4 + 0,6 + 0,5 + 0,7 + 0,3 - 0,3 + 1,4

Totaal ... + 4,2 ... + 10,7 + 8,5 - 6,4 - 5,0 + 8,5

Financiering van de betalingsbalans :

a) Herfinanciering buiten de geld-
scheppende instellingen van corn-
merciële vorderingen op het bui-
tenland .............................. + 0,2 + 0,1 ... + 1,2 - 1,1 - 1,4 + 2,7

b) Mutaties van de goudvoorraad
en netto deviezenpositie van de
geldscheppende instellingen :

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

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

- Overige instellingen ......... - 0,2 - 1,2 + 0,2 + 0,5 + 1,1 + 1,0 + 1,0
Totaal b) ... + 4,0 - 0,1 + 10,7 + 7,3 - 5,3 - 3,6 + 5,8

Totale financiering [a) + b)] ... + 4,2 _ .. + 10,7 + 8,5 - 6,4 - 5,0 + 8,5

(1) Cf. tabel 8.
(2) Het + teken wijst op een vermindering en het - teken op een vermeerdering van de nettoverplichtingen van de

banken ann het buitenland.
(v) Voorlopige cijfers.
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Dit overschot komt tot uiting in een vermeerdering met fr. 2,7 miljard
van de commerciële vorderingen op het buitenland die de markt heeft
overgenomen van de geldscheppende instellingen, en in een toeneming
met fr. 5,8 miljard van de goudvoorraad en de netto deviezenpositie van die
instellingen.

De hierboven beschreven verrichtingen hebben betrekking op de Bel-
gisch-Luxemburgse Economische Unie. Voor België alleen is er geen inde-
ling per rubriek beschikbaar van de buitenlandse transacties, maar
het is wel mogelijk hun gezamenlijk overschot te bepalen : het bedroeg
fr. 6,5 miljard voor de eerste tien maanden, nadat 1966 een tekort van
fr. 6,5 miljard had gelaten. Dit overschot werd tot fr. 2,l miljard gedekt
door kredieten bij hun oorsprong door de banken verleend aan buitenlandse
bedrijven en particulieren. Ingevolge mobiliseringen is het deel van die

Tabel 8.

GOUDvOORRAAD EN NETTO DEVIEZENPOSITIE

VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE (')

(Verande1"ingen in miliarden franken)

'l'omal

Overige nettotegoeden
en -verplichtingenVorderingen

op het
Goudvoorraad Internationale

Monetaire
Fonds

Tegoeden
in vreemde

on wisselbnre
geldsoorten

Tegoeden
op het

buitenland Overige
in Belgische

fran ken

1962 ........................ + 5,9 1,3 7,6 + 1,3 - 1,7
1963 ........................ + 0,3 + 0,4 + 8,7 + 1,5 + 0,3 + 11,2
1964 ........................ + 3,9 + 3,1 + 5,5 • + 0,1 + 12,6
1965 ... . . ... . ..... ..... ..... + 5,4 + 5,4 5,1 + 2,3 + 8,0
1966 ........................ 1,7 + 3,0 0,5 + 0,9 + 1,7
1967 ........................ 2,2 2,0 + 14,7 + 1,5 + 0,4 + 12,4

1966 Eerste 10 maanden 1,7 + 3,0 0,8 + 0,5
1967 Eerste 10 maanden 0,6 1,5 + 14,0 1,5 3,1 + 7,3

(1) Cf. Bijlage 3, tabel 2.

kredieten dat door de geldscheppende instellingen wordt gefinancierd met
fr. 0,6 miljard verminderd; daarentegen zijn de overige nettotegoeden op
het buitenland van die instellingen met fr. 4,4 miljard toegenomen.
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De evolutie van de verrichtingen van de Belgisch-Luxemburgse Eco-
nomische Unie met het buitenland onderging geen aanmerkelijke wijzi-
gingen in de maand november; in december ontstond er een tekort uit
hoofde van het lopende verkeer.

Voor het gehele jaar steeg de gezamenlijke goudvoorraad en netto
deviezenpositie van de Bank met fr. 12,4 miljard.

De goudvoorraad verminderde met fr. 2,2 miljard, hoofdzakelijk
wegens de hijdragen van de Bank aan de pool voor regularisatie van de
goudmarkt.

Het bij het Internationale Monetaire Fonds verworven tegoed slonk
met fr. 2 miljard; het Verenigd-Koninkrijk betaalde in mei en in november
de trekking van 1 miljard dollar terug die het in december 1964 op
het Fonds had verricht; terzelfder tijd is het beroep van deze instelling op
de Belgische deelneming aan de Algemene Leningsovereenkomsten met
fr. 1,5 miljard verminderd en is het tegoed van het Fonds in Belgische
franken met fr. 0,9 miljard toegenomen; van de andere kant kwamen de
verrichtingen in Belgische franken van andere landen met het Fonds tot
uiting in een nettovermindering met fr. 0,4 miljard van het tegoed in Bel-
gische franken van het Fonds.

Het tegoed van de Bank in vreemde omwisselbare geldsoorten steeg
met fr. 14,7 miljard. Tegenover deze stijging staat een gelijkaardige aangroei
van het nettobedrag van de vreemde valuta's door de Bank op termijn ver-
kocht tegen Belgische franken. Die termijnverkopen worden voor een deel
gedaan aan de Schatkist, die aldus komende vervaldagen van haar schuld in
vreemde valuta's dekt; deze dekking is in de loop van het voorbije jaar
gestegen. In andere gevallen zijn die verkopen gebonden aan contantver-
richtingen in het kader van de internationale monetaire samenwerking,
waarvan de modaliteiten uitvoerig werden beschreven in het begin van
onderhavig verslag.

Er werd eveneens onderstreept dat de tegoeden van de Bank op
het buitenland, in Belgische franken, met fr. 1,5 miljard zijn aangegroeid.
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De Bank heeft inderdaad, in november, op Amerikaanse schatkistcertifi-
caten luidend in Belgische franken ingeschreven voor fr. 3 miljard; de eer-
tificaten van hetzelfde type, ten bedrage van fr. 1,5 miljard, die de Bank
sedert mei 1963 in haar bezit had, werden in mei 1967 terugbetaald.

De overige nettotegoeden en -verplichtingen van de Bank t.O.V.het
buitenland stegen met fr. 0,4 miljard.

Het verloop van de valutamarkt werd beïnvloed door het batig saldo
van de voornaamste bestanddelen van de betalingsbalans. Nadat het
maandgemiddelde van de noteringen van de dollar op de gereglementeerde

VALUTAMARKT

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

(Daggemiddelden per maand)

5A 5A

52 52
Vrije markt (2)

Maximum-notering Dl

Pariteit
50

Minimum·notering (3) Gereglementeerde markt (I)

A8 A8

1959 1961 1963 1965 1967

(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 1958. Die
koersen zijn respectlevelijk 49,60 en 50,40 tot 27 december 1958, en 49,625 en 50,375 vanaf 28 december 1958.

markt in januari samenviel met de pariteit, daalde het in mei geleidelijk tot
aan het benedenste interventiepunt; het bleef nagenoeg op dat peil tot
in november en ging daarna zeer lichtjes naar omhoog C). Op de vrije
markt waren de noteringen insgelijks neerwaarts gericht, maar met meer

(1) Cf. Bijlage 3, tabel 3.
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afwisselende bewegingen; van september tot november zijn zij tot zeer
dicht bij de noteringen van de gereglementeerde markt genaderd; in
december is het verschil tussen de twee noteringen ietwat toegenomen.

OPENBARE FINANCIEN.

Het beleid van de Regering was gericht op het evenwicht van de
gewone begroting en, aansluitend daarbij, op de verwezenlijking van een
belangrijk investeringsprogramma bestemd om de gevolgen van de con-
juncturele stagnatie op te vangen en de economische heropleving op gang
te brengen. De ontwikkeling van de uitgaven ten laste van de buitengewone'
begroting of van het \Vegenfonds veroorzaakte een verruiming van het
schatkisttekort; dit laatste kon evenwel zonder moeilijkheid worden
gefinancierd, o.m. dank zij de aanmerkelijke toeneming, t.O.V. 1966, van
de leningen toegestaan door de niet-geldscheppende nationale sectoren.

Het tekort voortvloeiend uit de uitvoering van de gewone begroting
bereikte fr. 1,9 miljard voor de eerste tien maanden, tegen fr. 4,5 miljard
in 1966. De stijging der ontvangsten is vooral toe te schrijven aan de groei

Tabel9.

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VAN DE SCHATKIST

VOORTVLOEIEND UIT DE BEGROTINGSVERRICHTINGEN (1)

(Miljarden franken)

1966 I 1967
1962 1963 1\)64 Hlü5 1966

(Eerste 10 maanden)

1. Gewone begroting :

Ontvangsten ........................... 131,2 139,5 157,8 172,7 200,6 165,5 183,1
Uitgaven (2 ) ........................... 130,1 143,0 155,3 176,5 203,9 170,0 185,0

Saldo ." + 1,1 - 3,5 + 2,5 - 3,8 - 3,3 - 4,5 - 1,9

2. Sa Ido van de buitengewone begroting -17,3 -21,6 -23,8 -25,0 -24,0 -19,4 -22,4
Saldo van de begrotingsverrichtingen . -16,2 -25,1 -21,3 -28,8 -27,3 -23,9 -24,3

B'TOn .' Minister-ie van Financiën.
(1) Werkelijke ontvangsten en uitgayen gedurende iedere periode, ongeacht het begrotingsjaar waarop zij betrekking heb-

ben, de interne overschrijvingen buiten beschouwing gelaten.
(2) Vun 1963 af, incl. de uitgaven van de Zelfstandige Kns VOO!' Oorlogsschade. die vroeger onder de extrnbudgebtnire ver-

richtingen waren opgenomen (cf. tabel 10, rubriek 2).
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van de waarde van het nationaal produkt, maar voor een deel oak aan de
verhoging van bepaalde indirecte belastingen en aan verschuivingen in de
inningsperiodes; de stijging van de uitgaven weerspiegelt hoofdzakelijk
hun structurele tendens tot expansie, maar ook de lasten die voor de Staat
uit de minder gunstige economische eonjunctuur voortvloeien, met name
op het gebied van de hulp aan de ondernemingen en op dat van de werk-
loosheidsvergoeding.

Van de ene periode tot de andere groeide het tekort van de buiten-
gewone begroting met fr. 3 miljard; de uitgaven van het Wegenfonds, die
het grootste deel van de extrabudgettaire verrichtingen uitmaken, namen
toe met fr. 1,4 miljard.

Tabel 10.

NETTOFINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE STAAT

(Miljarden franken)

I I
1966 I 1967

1962 1963 1964 1965 1966
(Eerste 10 maanden)

1. Saldo van de begrotingsverrich-
tingen (1) .............................. - 16,'2 - '25,1 - '21,3 - '28,8 - '27,3 - '23,9 - '24,3

2. Saldo van de extra budget taire ver-
richtingen (2 ) ........................ - 4,3 - 9,0 - 6,3 - 7,8 - 4,1 - 6,3 - 9,3

3. Schatkisttekort (3 = 1 + 2) ...... - '20,5 - 34,1 - '27,6 - 36,6 - 31,4 - 30,2 - 33,6
4. Aflossingen van de overheidsschuld

begrepen III de begrotingsuitga-
ven (3) ................................. 8,2 10,8 1'2,6 14,5 14,3 11,9 1'2,9

5. Net tofinancieringsbehoeften van de
Staat (5=3+4) ..................... - 1'2,3 - 23,3 - 15,0 - '2'2,1- 17,1 - 18,3 - '20,7

(1) Cl. tabel 9.
(2) Incl. de uitgaven van het Wegenfonds. Van 19û3 af, excl. de uitgaven van de Zelfstandige Eus voor Oorlogsschade,

die sedertdien in rubriek 1 zijn opgenomen.
(3) Volgens de staten van de rijksschuld.

Het schatkisttekort bedroeg in totaal fr. 33,6 miljard, d.i. fr. 3,4 mil-
jard meer dan in 1966; de nettofinancieririgsbehoeften van de Staat, d.w.z.
het verschil tussen dit tekort en de aflossingen van de rijksschuld begrepen
in de begrotingsuitgaven, stegen, van het ene jaar tot het andere, van
fr. 18,3 tot 20,7 miljard.
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Tabel Il.

DEKKING VAN DE NETTOFINANCIERINGSBEHOEFTEN VAN DE STAAT

(Miljarden franken)

I I

1966 I 1967
Herkomst van de middelen 1962 1963 1964 1965 1966

(Eerste 10 maanden)

l. Buitenland (1) ......................... - 7,8 +12,51 + 1,1 -- 4,8 + 4,9 + 3,0 - 5,1

2. Geldscheppende instellingen ......... + 8,9 +11,0 +11,5 +11,8 + 6,9 + 5,2 v+ 6,6

3. Particuliere spaarkassen, Algemene
Spaarkas, openbare kredietinstellin-
gen ....................................... + 7,0 - 2,7 - 5,7 + 5,6 - 1,4 + 0,7 + 8,0

4. Overige (2 ) ........................... + 4,2 + 2,5 + 8,1 + 9,5 + 6,7 + 9,4 v+11,2
r; 'I'otaal (3) +12,3 +23,3 +15,0 +22,1 +17,1 +18,3 +20,7D. ..............................

waaronder :

a) Monetaire financiering van de
Staat (=1+2) .................. + 1,1 +23,5 +12,6 + 7,0 +11,8 + 8,2 v+ 1,5

b) Beroep van de Staat op de Bel-
gische markt (=2+3+4) ...... +20,1 +10,8 +13,9 +26,9 +12,2 +15,3 +25,8

(1) Deze rubriek geeft de beweging weer van alle schulden zowel in deviezen als in Belgische franken, waarvan de
Stunt t.o.v. het buitenland debiteur is, hetzij direct, hetzij via Belgische instellingen.

(2) Rubriek waarvan de cijfers als sluitpost berekend zijn en waarin vooral begrepen zijn de purbiculieren , de bedrijven
die geen financiële instellingen zijn, de verzekeringsinstellingen en de pensioenfondsen.

(3) Cl. Bijlage 3, tabellen 4 en 4bis.
(v) Voorlopige cijfers.

Die behoeften konden volledig worden gedekt met de middelen die de
Schatkist zich op de Belgische markt kon verschaffen en die fr. 25,8 mil-
jard bereikten. Van dat totaal stemt fr. 17 miljard overeen met het provenu
van de aangroei van de gevestigde schuld, en fr. 8,5 miljard met dat van
de toeneming der kortlopende verplichtingen; voor het ganse jaar was het
aandeel van de gevestigde schuld nog belangrijker.

De bijdragen van de niet-geldscheppende nationale sectoren beliepen
voor de eerste tien maanden fr. 19,2 miljard, waarvan fr. 8 miljard voor de
financiële spaar- en kredietinstellingen en fr. 11,2 miljard voor de particu-
lieren, de bedrijven, de verzekeringsinstellingen en de pensioenfondsen.

De medewerking van de geldscheppende instellingen bedroeg fr. 6,6
miljard; de mindere aanwending van de kredietmarge van de Schatkist
bij de Bank is begrepen in dat bedrag : die aanwending liep terug van
fr. 9,6 miljard aan het einde van 1966 tot fr. 2,8 miljard aan het einde van
oktober 1967.
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Tijdens dezelfde periode kon de Schatkist de totale fondsen die zij
zowel direct als door de tussenkomst van banken en van andere Belgische
instellingen in het buitenland ontleende, met fr. 5,1 miljard verminderen;
in 1966, daarentegen, was die schuld met fr. 3 miljard gestegen. Voren-

BEROEP VAN DE STAAT OP DE BELGISCHE MARKT (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

II II I ~I I~I~

Gevestigde leningen + leningen op
halflange termijn die openstaan voor

elke belegger

Totaal

10

2020

o

10

o

Andere verplichtingen op halflange termijn Verplichtingen op korte termijn

10

o

1958 1960 1962 1964 1966 66 67 1958 1960 1962 1964 1966 66 67

tien maanden tien maanden

(1) CI. tabellI, rubriek 50.

genoemde verandering van fr. 5,1 miljard kan worden gesplitst in een toe-
neming met fr. 0,6 miljard van de schuld in vreemde valuta's plus de
Il swap »<certificaten geplaatst bij de Belgische banken en een verminde-
ring met fr. 5,7 miljard van directe of indirecte verplichtingen in Bel-
gische franken van de Schatkist tegenover het buitenland.

De monetaire financiering van de Staat bleef derhalve beperkt tot
fr. 1,5 miljard, nadat zij het vorige jaar fr. 8,2 miljard had bereikt.
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KREDIETEN AAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN.

Voor de gezamenlijke eerste tien maanden steeg het bedrag van de
kredieten opgenomen door de bedrijven en particulieren met fr. 40,7 mil-
jard, tegen fr. 39,5 miljard in 1966..

Het groeipercentage is aldus gedaald van 10,5 pct. in 1966 tot 9,4 pct.
in 1967. De toeneming in 1967 werd evenwel beïnvloed door het
feit dat het bedrag per 31 december 1966 abnormaal werd opgedreven
omdat de wissels die op deze dag vervielen niet konden worden geïncas-
seerd aangezien die dag een zaterdag was. Zonder deze toevallige factor
zou het groeitempo van de opgenomen bedragen voor de twee vergeleken,
periodes een grote gelijkenis hebben vertoond.

Gedurende de eerste zes maanden van 1967 was de groei sneller dan
in 1966; sedert de maand juli is hij daarentegen trager geworden terwijl

Tabel 12.

KREDIETEN AAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN (1)

Indeling volgens de instellingen die ze bij hun oorsprong verleenden

(Veranderingen in miljarden franken)

I
1002 1003

I
1004

I
1005 1006

Il 1900 I 1007

I (Eerste 10 maanden)

Geldscheppende instellingen :

Banken (2 ) .............................. + 11,4 + 15,7 + 11,5 + 15,9 + 19,9 + 13,6 + 16,3
Nationale Bank van België ......... + 0,1 + 0,7 - 0,5 + 0,1 + 0,1 - 0,5 - 0,5

Totaal (3 ) ... + 11,5 + 16,4 + 11,0 + 16,0 + '20,0 + 13,1 + 15,8
:t\ iet-geldscheppende instellingen :

Openbare kredietinstellingen :
- gespecialiseerd in het beroeps-

krediet ........................... + 5,7 + 8,5 + 10,9 + 6,4 + 15,8 + 11,'2 + 11,5
- gespecialiseerd in het krediet

voor woningbouw ............... + 1,7 + '2,1 + '2,6 + '2,6 + '2,9 + 3,1 + 3,8
Algemene Spaar. en Lijfrentekas". + 5,5 + 5,3 + 6,9 + 6,7 + 8,0 + 5,3 + '2,8
Particuliere spaarkassen ............... + 4,'2 + 3,8 + 5,5 + 6,9 + 7,7 + 6,8 + 6,8

Totaal ". + 17,1 + 19,7 + '25,9 + '2'2,6+ 34,4 + '26,4 + '24,9
Eindtotaal ". + '28,6 + 36,1 + 36,9 + 38,6 + 54,4 + 39,5 + 40,7

(1) Het betreft het opgenomen bedrag 'l'un de discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten. De bedrijven omvatten
de overheidsbedrijven, maar niet de financiële instellingen. In de cijfers zijn begrepen de netto-aankopen door de Algemene
Spnnr- en Lijfrentekas van obligaties van ondernemingen (incl. de overheidsbedrijven).

(2) Cf. tabel 13.
(3) Cl. Bijlage 3, tabel 5.
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in de overeenkomstige maanden van 1966 een aanzienlijke toeneming
werd opgetekend.

De stijging van het opgenomen bedrag der kredieten die bij hun oor-
sprong door de geldscheppende instellingen werden verstrekt, liep op van
fr. 13,1 miljard gedurende de eerste tien maanden van 1966 tot fr. 15,8 mil-
jard tijdens dezelfde periode van 1967.

De door de bedrijven en particulieren bij de banken opgenomen kre-
dieten vermeerderden tijdens de eerste tien maanden met fr. 16,3 miljard
terwijl ze in 1966 slechts met fr. 13,6 miljard waren gestegen. In het eerste
halfjaar was de vooruitgang snel; in het derde kwartaal is het tempo
merkelijk afgenomen, maar in oktober ging het weer naar omhoog.

Tabel 13.

KREDIETEN BIJ HUN OORSPRONG DOOR DE BANKEN

AAN DE BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN VERLEEND (I)

(Veranderingen in milierden franken)

I I I I
1966 I 1967

1963 1964 1965 1966
(Eerste 10 maanden)

Specifieke financieringen :

- van investeringen in indus-
trie, landbouw en ambachts-
wezen (2) .... .... . . .... ....... + 3,5 + 3,'2 + '2,8 + 4,5 + 3,5 + 4,7

- van de bouw en van trans-
acties op onroerende goede-
ren (3 ) ........................... + 1,'2 + 0,6 + 1,3 + 1,0 + 1,0 + 1,7

- van verkopen en leningen op
afbetaling (4) .................. + 1,4 + 1,5 + 0,8 + 1,3 + 0,9 + 1,1

- van invoer ... ..... . ... . . . . . . . . . ... + 0,8 + '2,3 + 1,0 - 0,'2 - '2,3
Kredieten waarvan de zichtbare

economische bestemming niet
kon worden bepaald ............... + 9,6 + 5,4 + 8,7 + 1'2,1 + 8,4 + 11,1

Totaal ... + 15,7 + 11,5 + 15,9 + 19,9 + 13,6 + 16,3

(1) Het betreft het opgenomen bedrag van de discontokredieten, voorschotten en acceptkredieten. De bedrij-ven omvatten
de overheidsbedrijven, maar niet de financiële instellingen.

(2) Kredieten toegestaan krachtens de wetten van 24 mei, 17 en 18 juli 1959, 15 februari 1961 en 14 juli 1966
(gesubsidieerde en/of gewaarborgde kredieten) en « niet-gesubsidieerde enjof gewaarborgde» kredieten waarvan ten minste
een deel een oorspronkelijke looptijd heeft van 5 jaar of meer, op voorwaarde evenwel dut het geen zuiver commerciële kre-
dieten betreft, noch kredieten hoofdzakelijk bestemd voor de financiering van de bouw of de aankoop van woningen, kantoren,
scholen, zieken huizen , enz.

(3) Kredieten ann 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 vooral bestemd zijn VOOI'
het financieren ven de aankoop of de bouw van woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, enz.

(4) Kredieten aan de Impers en verkopers op afbetaling (ongeacht of de banken al dan niet bij het verkoopcontmct zijn
tussenbeide gekomen), rechtstreeks door de banken toegestane persoonlijke leningen en door de banken aan de finuucierings-
maatschupp ijen verleende kredieten.
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De specifieke investeringskredieten namen in de eerste tien maanden
toe met fro4,7 miljard, tegen fr. 3,5 miljard in 1966. Een snelle stijging van
het opgenomen bedrag gedurende het eerste halfjaar werd gevolgd door
een sterke vertraging vanaf het derde kwartaal; deze bewegingen beves-
tigen de andere beschikbare gegevens in verband met de evolutie van de
vorming van vast kapitaal.

De kredieten voor financiering van het bouwbedrijf alsmede van
de bouw of de aankoop van gebouwen die niet voor de industrie,
de landbouw of het ambachtswezen bestemd zijn, breidden zich in
1967 aanzienlijk sneller uit dan in 1966, blijkbaar omdat bouwbedrijven
gespecialiseerd in grote werken van burgerlijke bouwkunde, waarvan het
volume in 1967 uitbreiding nam, een ruimer gebruik van bankkrediet
maakten.

Het groeitempo van het uitstaande bedrag der leningen op afbetaling
en van de herfinanciering van verkopen en leningen op afbetaling bleef in
1967 gelijk aan dat van 1966.

De kredieten voor financiering van de invoer gingen daarentegen aan-
merkelijk terug in verband met de vermindering van de invoer van pro-
duktiegoederen.

De kredieten waarvan de zichtbare economische bestemming niet kon
worden bepaald stegen per saldo met fr. 11,1 miljard voor de eerste tien
maanden van 1967, d.i. fr. 2,7 miljard meer dan in 1966. In het eerste half-
jaar kenden deze kredieten een uitzonderlijk krachtige uitbreiding; dit ver-
loop, gedurende een periode van conjunctuurverzwakking, moet, althans
ten dele, worden toegeschreven aan een vertraagde omzet van de circule-
rende activa van de bedrijven, inzonderheid van voorraden afgewerkte
produkten. De factoren van spanning die de kaspositie van tal van bedrij-
ven hadden bemoeilijkt, schijnen in het derde kwartaal te zijn ver-
zwakt; dit kwartaal was gekenmerkt door een minder krachtige vermeer-
dering van de kredieten met een niet gespeelfleerde economische
bestemming.
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Het opgenomen bedrag van de kredieten die bij hun oorsprong door
de Bank werden verleend onderging de gebruikelijke seizoenvermindering;
op 31 oktober bereikte het fr. 1,4 miljard.

In de loop van de eerste tien maanden van 1967 was de vooruitgang
van het opgenomen bedrag van de kredieten aan de bedrijven en particu-
lieren die bij hun oorsprong door de niet-geldscheppende instellingen wer-
den verstrekt iets geringer dan in 1966 : fr. 24,9 miljard, tegen fr. 26,4 mil-
jard.

De openbare kredietinstellingen die gespecialiseerd zijn in de beroeps-
kredieten, met name de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijver-
heid, de Nationale Kas voor Beroepskrediet, het Nationaal Instituut voor
Landbouwkrediet, alsmede het Gemeentekrediet van België voor zijn
kredieten aan overheidsbedrijven, hebben hun kredietverlening aan de
bedrijven verhoogd met ongeveer hetzelfde bedrag als in het voorgaande
jaar hoewel het groeipercentage iets lager ligt : gedurende de eerste
tien maanden van 1967 bereikte de stijging fr. 11,5 miljard, tegen fr. 11,2
miljard in 1966. Zoals bij de banken was de aangroei in het eerste half-
jaar sneller dan het jaar voordien; later ging het verloop andersom.

Het opgenomen bedrag van de kredieten die bij hun oorsprong wer-
den verstrekt door de openbare kredietinstellingen gespecialiseerd in de
financiering van de woningbouw, met name de Nationale Maatschappij
voor de Huisvesting, de Nationale Maatschappij voor de Kleine Land-
eigendom, het Centraal Bureau voor Hypotheeair Krediet en het Woning-
fonds van de Bond der Grote Gezinnen, steeg sneller dan in 1966 : de
verhoging bedroeg fr. 3,8 miljard voor de eerste tien maanden van 1967,
tegen fr. 3,1 miljard in 1966. Deze kredieten zijn in hoofdzaak bestemd
voor de sociale woningbouw.

De netto-opnemingen van de kredieten bij hun oorsprong toegestaan
door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas zijn tijdens de eerste tien maan-
den slechts gestegen met fr. 2,8 miljard, tegen fr. 5,3 miljard in 1966. De
toeneming van de kredieten die rechtstreeks bestemd waren voor de finan-
ciering van de woningbouw bereikte niet dezelfde omvang als in 1966,
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maar de waargenomen vertraging heeft vooral betrekking op de directe
kredieten welke deze instelling verleent voor de financlering van de indus-
trie, de landbouwen het ambachtswezen.

OPGENOMEN BEDRAG VAN DE KHEDIETEN AAN DE BEDRIJVEN

EN PARTICULIEHEN (1)

..

Aandeel van de verschillende
financiële instellingen in het

opgenomen bedrog
per 31 december 1966

(in percent van hel totale bedrag)

Niet-geldscheppende instellingen
(!.Iiigingspercentoges t.o.v. het opgenomen bedrog op hel einde

van hel voorgaande jaar)

Geldscheppende

[0 Openbare financiële

instellingen gespecialiseerd in
hel beroepskrediet

[]] Openbare financiële

instellingen gespecialiseerd in
hel huisvestingskrediet

instellingen 20 20

~:1 Niet-qeldscheppende 100 I~I~~I
: instellinçeo ~ ~ ~

10

o
Geldscheppende instellingen 1962

(stijgingspercenlages t.o.v. helopgenomen bedrag
op hel einde van het voorgaande jaar)

1964 1966 66 67 1962 1964 1966 66 67

lien maanden lien maanden

[IJ Algemene Spoor- en

liifrenteka~

o Porticuliere spaarkassen

20 20

10 I IU Il 1111111
10

0 lUll I~ 0

1962 1964 1966 66 67 1962 1964 1966 66 67 1962 1964 1966 66 67

lien maanden lien maanden tien maanden

(1) Cf. tabel 12.

Tenslotte is het opgenomen bedrag van de kredieten die bij hun oor-
sprong door de particuliere spaarkassen werden verleend, gedurende de
eerste tien maanden vermeerderd met fr. 6,8 miljard, d.i. hetzelfde bedrag
als in 1966_ Deze gelijkwaardigheid geldt zowel voor de kredieten van de
landbouwspaarkassen als voor die van de andere kassen die in hoofdzaak
de woningbouw, de kleine nijverheid en het ambachtswezen financieren.

Het totale bedrag van de kredieten waarvoor de discontokantoren van
de Bank, ten gunste van laatstgenoemde, van de Algemene Spaar- en Lijf-
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rentekas, van de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid
of van de Nationale Kas voor Beroepskrediet, hun aval verleenden, bereikte
op. het einde van oktober fr. 28 miljard, d.i, 14,3 pct. meer dan één jaar
geleden. Meer dan 80 pct. van dit bedrag had betrekking op hypothecaire
leningen gefinancierd door de Algemene Spaar- en Lijfrentekas.

GELDSTELSEL.

De voornaamste oorzaken van de veranderingen van de liquiditeiten
in het bezit van de geldscheppende instellingen staan in verband met de
ontwikkeling van de betalingsbalans, van de overheidsfinanciën en van de
kredieten aan de bedrijven en particulieren. Gegevens die hierop betrekking
hebben werden reeds verstrekt: gedurende de eerste tien maanden van
1967 sloot de betalingsbalans van België met een overschot van fr. 6,5 mil-
jard; het overschot bereikt fr. 15,5 miljard, in plaats van een tekort van
fr. 2,7 miljard in 1966, wanneer men de kapitaaltransacties van de over-
heid die bijdragen tot de monetaire financiering van de Staat buiten
beschouwing laat; deze laatste bereikte slechts fr. 1,5 miljard, tegen fr. 8,2
miljard in 1966; tenslotte zijn de kredieten aan de bedrijven en particu-
lieren die bij hun oorsprong door de geldscheppende instellingen werden
verstrekt, gestegen met fr. 15,8 miljard, tegen fr. 13,1 miljard.

Aangezien de geldschepping die het gevolg was van deze verschil-
lende expansiefactoren de gewenste toeneming v:an de kasmiddelen aan-
merkelijk overtrof, hebben de economische subjecten de overtollige mid-
delen omgezet in quasi monetaire liquiditeiten en in andere financiële
activa. Deze omzetting gebeurde ten dele binnen de geldscheppende
instellingen zelf en ten dele erbuiten, met name door de vorming van
deposito' s bij de niet -geldscheppende financiële instellingen of door de
inschrijving op obligaties en kasbons uitgegeven door laatstgenoemde
instellingen. Deze instellingen hebben een deel van de aldus aangetrokken
middelen gebruikt voor de herfinanciering van kredieten die bij hun
oorsprong door de banken aan de bedrijven en particulieren en aan het
buitenland werden verleend; de herfinanciering van deze kredieten, die
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voor een belangrijk deelook in het buitenland plaatsvond, is in de loop
van de eerste tien maanden van 1967 in totaal met fr. 8 miljard gestegen,
terwijl ze in 1966 met fr. 1,4 miljard was verminderd.

Tabel 14.

OORZAKEN VAN DE VERANDERINGEN IN DE GELDHOEVEELHEID

EN IN DE QUASI MONETAIRE LIQUIDITEITEN BIJ DE BANKEN

(Miliarden franken)

Oorzaken

Quasi Herfinun-
monetaire ciering

Geld- liqui- Monetaire Kredieten buiten de
hoeveel- diteiten 'I'otnal I'ruusncties finnu- uan de geldschep-

heid bij de met het ciering bedrijven pende Diversen
(I) banken buitenland van de en parti. instel- (7 )

(2 ) (3 ) Stunt culieren lingen
(4) (5 ) (vermeer-

lering : -)
(6 )

1962 ......... .................. +17,1 + 4,3 +21.4 + 4,7 + 1,1 +11,5 - 0,1 + 4,2

1963 ......... ................. +25,6 + 8,2 +33,8 - 1,4 +23,5 +16,4 + 1,2 - 5,9

1964 ........................... +19,6 + 6,1 +25,7 + 7,0 +12,6 +11,0 - 1,6 - 3,3

1965 ........................... +21,1 +11,6 +32,7 +13,2 + 7,0 +16,0 - 2,8 - 0,7

1966 ......................... +21,2 +12,8 +34,0 - 4,0 +11,8 +20,0 + 3,5 + 2,7

1966 Eerste 10 maanden .... + 5,4 +10,6 +16,0 - 2,7 + 8,2 +13,1 + 1,4 - 4,0
1967 Eerste 10 maanden ... - 0,7 +18,5 +17,8 v+15,5 v+ 1,5 +15,8 - 8,0 v- 7,0

(1) Cf. Bijlage 3, tabellen 6 en 7. De som van de bedragen van de laatste kolom van die twee tabellen is gelijk nan 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 purbleulieren. De cijfers hebben betrekking op België; ze
zijn derhalve niet volledig vergelijkbaar met die van de tabellen 5 tot 7, welke betrekking hebben op de Belgiech-Luxem-
burgse Economische Unie.

(4) Incl. de monetaire financiering van het Wegenfonds. Het kapitaalverkeer van de Staat en van het Wegenfonds met
het buitenland wordt als een monetaire financiering beschouwd. Cf. tabel Il, regel 5 fi).

(5) Cf. tabel 12 en Bijlnge 3, tabel 5.
(6) Herfinnnciering van commerciële vorderingen op het buitenland en van kredieten aan de bedrijven en part.iculieren ,
(7) Met name, monetaire financiering van de publiekrechtelijke lichamen, behalve de Staat en het Wegenfonds, incl. hun

kapitaalverkeer met het buitenland, tegeldemaking vun overheidspapier, nettovorderingen op de overige financiële instellingen,
obligatieschuld van de beuken, niet elders vermelde vorderingen en verplichtingen t.o.v. de in België verblijvende personen.

(v) Voorlopige cijfers.

Rekening houdend met verschillende andere oorzaken van verande-
ringen is het totaal van de geldhoeveelheid en de quasi monetaire liqui-
diteiten bij de banken, gedurende de eerste tien maanden van 1967 toe-
genomen met fr. 17,8 miljard, tegen fr. 16 miljard in 1966.

Dit accres heeft uitsluitend betrekking op de quasi monetaire liqui-
diteiten, aangezien de geldhoeveelheid in de eerste tien maanden van 1967
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met fr. 0,7 miljard verminderde terwijl zij in 1966 met fr. 5,4 miljard ver-
meerderde.

Rekent men met gemiddelde bedragen, ten einde de toevallige of
seizoenschommelingen uit te schakelen, dan noteert men, gedurende de
eerste tien maanden van het jaar in vergelijking met de overeenstemmende
periode van het voorgaande jaar, een uitbreiding van de geldhoeveelheid
met 4,6 pct. in 1967, tegen 6,8 pct. in 1966. De vertraging van het expan-
sietempo was scherper voor het chartaal geld, dat slechts toenam met
1,6 pct. in 1967, tegen 5,1 pct. in 1966, dan voor het giraal geld, waarvoor
de toeneming in 1967 8,2 pct. bedroeg, tegen 9,1 pct. in 1966.

Tabel 15.
GELDHOEVEELHEID

(Veranderingen in pct.) (1)

Chorteal geld

1962

1963

1964

+ 5,4

+ 9,8

+ 5,8

+ 6,8

+ 4,7

1965

1966

1966 Eerste 10 maanden .
1967 Eerste 10 maanden .

+ 5,1
+ 1,6

Giraal geld

+ 9,1

+ 10,8

+ 6,3

+ 9,0

+ 9,2

+ 9,1
+ 8,2

Geldhoeveelheid

+ 7,0

+ 10,2

+ 6,0

+ 7,8

+ 6,7

+ 6,8
+ 4,6

(j) Veranderingen van het gemiddelde van de periode vergeleken met dot van de vorige overeenstemmende pe-iode .

Voor het jaar in zijn geheel was het groeitempo van de gemiddelde
geldhoeveelheid ongetwijfeld lager dan dat van het nationaal produkt
tegen lopende prijzen.

De omloopsnelheid van de dadelijk opvraagbare bankdeposito's en die
van de tegoeden bij het Bestuur der Postchecks liggen voor de gezamenlijke
eerste elf maanden van 1967 op een hoger peil dan in 1966 : de· gemid-
delde maandelijkse coëfficiënten van de omloopsnelheid beliepen inder-
daad respectievelijk 2,71 en 3,73, tegen 2,64 en 3,47 in 1966. Wat althans
de bankdeposito's betreft, is de versnelling sedert het tweede kwartaal
evenwel tot staan gekomen.
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OMLOOPSNELHEID VAN HET GIRAAL GELD (1)

Dadelijk opvraagbare bankdeposito's Tegoeden bij het Bestuur der Postchecks

+-c-:
~ ,#

1966

1967

~
~

lI~inll
%

%

%
~

% %

58 60 62 64 66 3 A 58 60 62 64 66

kwortoc l kwortoo!

(1) Cf. Bijlage 3, tubel 8. Muundgeuuddeldcn per jaar of pCI' kwartaal; vierde lewartaal van lOOG en Lûû? : gemiddelde
von oktober-november.

MONETAIRE KASMIDDELEN EN ANDERE FIN ANCIE LE ACTIVA.

Het verloop van de geldhoeveelheid en van de omloopsnelheid houdt
verband met de beslissingen van de economische subjecten t.a.v. de vor-
ming en het beheer van hun financiële activa.

In de loop van de eerste tien maanden van het jaar hebben de parti-
culieren en de bedrijven in de hierna opgetekende vormen financiële activa
aangelegd voor een totaal bedrag van fr. 68,4 miljard, tegen fr. 51,5 mil-
jard in 1966.

De omvang van het accres kan in ruime mate worden verklaard door
een grotere geneigdheid tot sparen bij de particulieren, die trouwens een
kleiner deel van hun besparingen besteed hebben aan investeringen in
woningen en aan beleggingen in het buitenland. Bovendien heeft intering
van voorraden bepaalde bedrijven ongetwijfeld in staat gesteld hun kasmid-
delen te vermeerderen.

De verhoging was beperkt tot de niet-monetaire financiële activa, aan-
gezien de aangroei van de monetaire kasmiddelen merkelijk vertraagde.
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Gelet op het eonjunctuurverloop zijn de behoeften aan kasmiddelen voor
de transacties inderdaad minder toegenomen. Bovendien hebben het hoge
rentepeil en het vooruitzicht op een daling ervan, alsmede de inspanningen

Tabel 16,

VOORNAAMSTE FINANCIELE ACTIVA (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

Quasi monetaire activa

Monetaire Deposito's Obl'gaties
kasmiddelen op termijn Spaar- Andere en kasbons Eindtotaalinlagen

(2 ) en met op boekjes deposito's fl'otanl
(6 )opzegging (4)

(5 )
(3 )

1962 ........................ + 16,5 + 1,7 + 18,1 + 0,3 + 20,1 +24,2 +60,8
1963 ........................ + 24,1 - 2,0 + 22,8 + 2,4 + 23,2 +13,2 +60,5
1964 ........................ + 20,9 + 4,5 + 16,5 - 3,9 + 17,1 +25,0 +63,0
1965 ........................ + 20,1 + 6,8 + 24,8 + 0,2 + 31,8 +27,6 +79,5
1966 ........................ + 18,0 + 6,6 + 24,5 + 2,0 + 33,1 v+30,4 v+81,5

1966 Eerste 10 maanden + 5,7 + 6,2 + 15,6 - 1,1 + 20,7 v+25,1 v+51,5
1967 Eerste 10 maanden + 0,4 v+ 8,5 + 23,5 v- 0,5 v+ 31,5 v+36,5 v+68,-4

(1) In het bezit van de particulieren en de bedrijven (exel. de financiële instellingen), incl. de overheidsbedrijven en
sommige financiële instellingen die in 1!167 onmogelijk konden worden uitgeschakeld : instellingen voor verzekering op het
leven. en tegen arbeidsongevallen, pensioenfondsen.

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

(3) Deposito's in Belgische franken bij de banken, de Algemene Spaarkas, de openbare kredietinstel1ingen en de hypo-
theek-, spa ar- en kap ital isabiemaat.schapp ijen .

(4) Cl. Bijlage 3, label Ü,

(5) In deviezen luidende deposito's van ingezetenen bij de banken, direct opvraagbare deposito's bij de Algemene Spaarkas,
de openbare kredietinstellingen en de hypotheek-, spaar- en kapi tal isu tiemnatschuppijen .

(6) Cl. Bijlage 3, label 10,
(v) Voorlopige cijfers.

van bepaalde financiële instellingen om middelen aan te trekken de vervan-
ging van monetaire kasmiddelen door niet-monetaire financiële activa
in de hand gewerkt. De monetaire kasmiddelen - geldhoeveelheid min
het girale geld in het bezit van de overheid - zijn dan ook slechts geste-
gen met fr. 0,4 miljard gedurende de eerste tien maanden van 1967, tegen
fr. 5,7 miljard in 1966.

De vooruitgang van de termijndeposito's in Belgische franken bereikte
tijdens de eerste tien maanden van 1967 fr. 8,5 miljard, tegen fr. 6,2 mil-
jard in 1966. De lichte daling van de maximale rentepercentages die met
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ingang van 1 mei op het merendeel van de kortlopende deposito's werden
verleend, had geen markante en duurzame invloed. Met ingang van
1 januari 1968 werden de rentepercentages voor de termijndeposito's op
zes maanden of minder verlaagd.

MONÉTAIRE KASMIDDELEN EN ANDERE FINANCIELE ACTIVA

(Sti;gingspercentages t.O.V. het bedrag op het einde van het voorgaande iaar)

Monetaire kasmiddelen (1) Quasi monetaire activa (2)

~
10 ~

~~

10

0 I~~II ~III~- ~ I 0

Obligaties en kasbons Totaal

10 10

o Il o
1958 1960 1962 1964 1966 66 67 1958 1960 1962 1964 1966 66 67

tien maanden lien maanden

(1) Voor de wijze van berekening van deze kasmiddelen : cf. tabel 16, noot (2).
(2) Deze activa worden omschreven in tabel 16.

De spaardeposito's stegen gedurende de eerste tien maanden van 1967
met fr. 23,5 miljard, tegen fr. 15,6 miljard in 1966. Deze aangroei heeft
voor fr. 4,3 miljard betrekking op de banken, die met ingang van 1 januari
een getrouwheidspremie toekenden aan de op gewone boekjes ingeschre-
ven deposito's, wat de spaarkassen reeds vroeger deden. De vooruitgang
van de deposito's bij laatstgenoemde instellingen moet grotendeels worden
toegeschreven aan de ontwikkeling van de spaardeposito's op termijn.
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In totaal zijn de quasi monetaire activa gedurende de eerste tien maan-
den van 1967 gestegen met fr. 31,5 miljard, tegen fr. 20,7 miljard in 1966.

De tegoeden in obligaties en kasbons stegen met fr. 36,5 miljard,
tegen fr. 25,1 miljard gedurende de eerste tien maanden van 1966. De
toeneming tegenover 1966 heeft in hoofdzaak betrekking op de doorlo-

RENTEPERCENTAGES VAN BELEGGINGEN DIE OPENSTAAN VOOR HET PUBLIEK (1)

6 6

Termijndeposito's bij de banken
(3 maanden)

Inlagen op gewone spaarboekjes bij de
Algemene Spaar-en Lijfrentekas

(getrouwheidspremie inbegrepen)

_ 2

o o

6 6

Kasbons op 1 jaar uitgegeven door de
openbare kredietinstellingen

(rendement bij de uitgifte)

Obligaties op 5 jaar uitgegeven door de
openbare kredietinstellingen

(rendement bij de uitgifte)

o

6 6

op 2 tot 5 [cor

Staatsleningen
(gemiddeld rendement)

Staatsleningen op meer dan 5 jaar
(gemiddeld rendement bij de uitgifte)

o o
1959 1961 1963 1965 1967 1959 1961 1963 1965 1967

( 1) Rentepercentages vóór de belastinghefling bij de bron. Cf. Bijlage 3, tabel 11.
(2) Leningen uitgegeven vóór 1 december 1962.
(3) Leningen uitgegeven na 1 december 1962.
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pende uitgiften van de openbare kredietinstellingen en op de staats-
leningen.

Het gemiddelde rendementspercentage van de ter beurze verhandelde
effecten van de overheidsschuld liep een weinig terug: begin januari 1968
bereikte het voor de staatsleningen die nog meer dan 5 jaar looptijd had-
den 5,70 en 6,58 pct., naargelang de uitgifte vóór of na 1 december 1962
plaatshad, tegen respectievelijk 5,85 en 6,76 pct. begin januari 1967.

Het gemiddelde rendement bij de uitgifte van de gevestigde staats-
leningen is teruggelopen van 6,86 pct. voor de lening 1967-1972-1978 uit-
gegeven in januari, tot 6,82 pct. voor de lening 1967-1974-1982 uitgegeven
in oktober.

De rendementspercentages van de obligaties en kasbons welke door
de openbare kredietinstellingen doorlopend worden uitgegeven bleven
ongewijzigd, behoudens een lichte stijging van het rendement der obli-
gaties met 10 jaar looptijd, die begin februari plaatshad maar op 1decem-
ber werd opgeheven, en een lichte daling, vanaf deze datum, van het ren-
dement der obligaties, met 20 jaar looptijd.

GELDMARKT.

De niet-geldscheppende instellingen verkregen in de loop van het
jaar aanzienlijke nieuwe middelen : ze overtroffen hetbedrag van de kre-
dieten met halflange en lange looptijd die zij bij hun oorsprong verleenden.
De banken, van hun kant, zagen hun liquiditeit toenemen dank zij over-
schotten op het buitenland en belangrijke quasi monetaire tegoeden die bij
hen werden gevormd. Alles bij elkaar genomen heeft de liquiditeit van de
gezamenlijke financiële instellingen, in een klimaat van conjuncturele ver-
traging, een afgetekende ontspanning op de geldmarkt teweeggebracht.

De meest opvallende kenmerken van ontspanning waren de toeneming
van de fondsen aangeboden op de daggeldmarkt, de vermindering van de
portefeuille handelspapier van de Bank, de aangroei van het uitstaande
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overheidspapier in Belgische franken op ten hoogste één jaar en de alge-
mene daling van de rentepercentages, die de Bank heeft gesteund door
geleidelijke verlagingen van haar disconto- en voorschottentarieven. De
basisdiscontovoet, geldend voor de geaccepteerde, in een bank gedomici-
lieerde wissels, werd in de loop van het jaar van 5,25 tot 4 pct. terugge-
bracht, door achtereenvolgende verlagingen met 0,25 pct. in februari, maart,
mei, september en oktober.

DAGGELD (1)

(Daggemiddelden, per kwartaal, in miljarden franken)

6 6

• 4

o o
1961 1963 1965 1967

(1) Cf. Bijlage 3, tabel 12.

Op de daggeldmarkt werden er meer kapitalen verhandeld dan in
1966. De nettoleningen van de banken verminderden, maar het Renten-
fonds, dat in 1966 per saldo geld had opgenomen, leende thans per saldo
aanzienlijke bedragen uit, vooral vanaf de maand augustus. Ook de andere
instellingen hebben hun aanbreng op de markt vergroot. Het Herdiscon-
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tering- en Waarborginstituut kon dan ook aanzienlijk grotere bedragen
opnemen dan tijdens het vorige jaar. Het gewogen gemiddelde van de
dagelijkse rentepercentages genoteerd op de daggeldmarkt daalde van
3,88 pct. in 1966 tot 3,19 pct. in 1967.

Het gezamenlijke gemiddelde bedrag van het gedisconteerde handels-
papier en de bankaccepten steeg van fr. 81,6 miljard in het derde kwartaal
van 1966 tot fr. 101,1 miljard in 1967.

De stijging van het gemiddelde bedrag werd ten belope van fr. 11,1
miljard door de banken gefinancierd. De portefeuille van het Herdiseon-
tering- en Waarborginstituut bereikte een bijzonder hoog peil vanaf het
derde kwartaal van 1967, naarmate het meer daggeld kon opnemen. Het

Tabel 17.

HOUDERSCHAP VAN HET DOOR DE BANKEN GEDISCONTEERDE HANDELSPAPIER

EN VAN DE BANKACCEPTEN (1)

(Miljarden franken)

Portefeuille van

de overige
Gemiddeldebedragen het Herdiscon- instellingen

per einde maand tering- en ven de de Nationale Totaalmarkt vau het Bank(2 ) de banken Weerborg- porticuliere van Belgiëinstituut
(3 ) disconto (4)

en portefeuille
in het buitenland

1963 ........................... 39,3 0,7 14,8 4,7 59,5
1964 ........................... 47,4 1,2 15,6 5,3 69,5
1965 ........................... 56,6 1,9 14,9 4,0 77,4
1966 ........................... 62,6 0,8 15,6 8,8 87,8
1966 le kwartaal ............ 59,5 1,4 17,0 7,0 84,9

2e kwartaal ............ 61,2 0,7 16,4 8,8 87,1
a- kwartaal ............ 62,3 0,4 14,8 10,1 87,6
4e kwartaal .. . . ...... . . 67,5 0,6 14,3 9,2 91,6

1967 le kwartaal ............ 70,0 1,5 16,9 8,1 96,5
2e kwartaal ............ 74,3 0,6 17,8 7,6 100,3
s- kwartaal . . ... ..... . . 73,4 3,8 17,4 6,5 101,1
4e kwartaal ............ 78,5(5) 4,0 17,7(5) 4,7 n.b.

(1) Opgenomen bedrag van de disconto- en acceptkredieten in Belgische franken bij hun oorsprong verleend door de banken
nan de bedrijven en pnrticulieren (excl. de financiële instellingen, maar in cl. de overheidsbedrijven) en aan het buitenland.

(2) Bij de berekening van deze gemiddelden werden de bedragen van het begin en ven het einde der periode eenmaal
en de bedragen van het einde der tussenliggende maanden tweemaal geteld.

(3) Bedrag van de portefeuille, met uitzondering van het bij de Nationale Bank van België geherdisconteerde gedeelte.
(4) Aangezien de tabel uitsluitend betrekking heeft op de kredieten bij hun oorsprong verleend dool' de banken, omvatten

de cijfers van deze kolom niet de rechtstreekse kredieten van de Nationale Bank van België.
(5) Oktober-november.
n.b. Niet beschikbaar.
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gemiddelde bedrag van het handelspapier en de bankaccepten geplaatst
buiten de bovengenoemde instellingen en de Bank nam in aanzienlijke
mate toe. Ten gevolge van deze evolutie van de portefeuilles van de ver-
schillende instellingen is het gemiddelde bedrag van het handelspapier en
de bankaccepten geplaatst bij de Bank geleidelijk gedaald, en wel van
fr. 10,1 miljard in het derde kwartaal van 1966 tot fr. 6,5 miljard tijdens
het derde kwartaal en tot fr. 4,7 miljard in het vierde kwartaal van 1967.

Dank zij de ruimere middelen die het Herdiscontering- en Waarborg-
instituut zich tegen dalende rentepercentages op de geldmarkt kon aan-
schaffen, kon deze instelling een belangrijker tariefverlaging toepassen dan
de Bank. Aldus is het verschil tussen de tarieven van het Instituut voor de
geviseerde accepten op 120 dagen en minder en de overeenstemmende
rentepercentages van de Bank, dat 0,05 pct. bedroeg op het einde van 1966,

RENTEPERCENTAGES VAN HANDELSPAPIER EN DAGGELD (1)

-- N.B.B.: Geaccepteerde, in een bank gedomicilieerde wissels
'__ HWl: Geviseerde bankaccepten voor financiering van invoer en met een looptijd van maximum 120 dagen

- - - - Niet-oeviseerde bankaccepten met een looptijd van ±90 dogen, verhandeld op de markt van het
particulier disconto (2)

__ Daggeld (3)

6

o o
1961 1963 1965 1967

(1) Cf. Bijlage 3, tabellen 13 en 14.
(2) Percentages geldend per einde maand.
(3) Daggemiddelden per maand.
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tot 0,40 pct. verbreed op het einde van 1967. De tarieven geldend op de
markt van het particuliere disconto ondergingen eveneens een gevoelige
verlaging; de discontovoet voor de niet-geviseerde bankaccepten op onge-
veer 90 dagen daalde van 6,60 pct. op het einde van december 1966 tot
5,10 pct. op het einde van december 19ö7.

De mobilisering van papier met halflange looptijd, waarvan de markt
door het Herdiscontering- en Waarborginstituut wordt georganiseerd, kende
een nieuwe uitbreiding; de rentepercentages geldend voor die verrichtingen
zijn in de loop van het jaar eveneens teruggelopen.

Tabel 18.

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

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

(Miljarden franken)

Papier in het bezit van Middelen ter beschikking
Gemiddelde bedragen ~rotaal gesteld van (3 )

per einde maand

I
von het papier

Ihet Reutenfonds
(2 ) de overigede banken instellingen de Schatkist

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
1967 . . .. . ..... . ..... .......... . 20,6 25,2 45,8 42,8 3,0
1966 10 kwartaal ....... . . ... 19,7 18,5 38,2 34,2 4,0

2e kwartaal ............ 21,0 19,0 40,0 36,2 3,8
30 kwartaal . . ... . ...... 19,5 15,9 35,4 34,6 0,8
4e kwartaal ............ 19,3 15,2 34,5 32,9 1,6

1967 le kwartaal ............ 18,6 22,3 40,9 39,0 1,9
2e kwartaal ............ 19,4 26,5 45,9 44,8 1,1
3c kwartaal ............ 22,5 23,5 46,0 42,1 3,9
4~ kwartaal ............ 21,8 28,8 50,6 45,6 5,0

(1) Papier uitgegeven door de Schatkist en bet Rentenfonds en III het beait van de banken (de « swap »-certificaten niet
inbegrepen) I de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, het Gemeentekrediet van België, de Nationale Kas
voor Beroepskrediet. het Centraal Bureau voor Hypetheeair Krediet, het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet, de Alge-
mene Epuur- en Lijfrentekas en de particuliere spaarkassen.

(2) Bij de berekening van deze gemiddelden werden de bedragen van het begin en van het einde der periode eenmaal
en de bedragen van het einde der tussenliggende maanden tweemaal geteld.

(3) Het papier uitgegeven door de Bchutldst en in het bezit van het Rentenfonds 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.

De toeneming van de liquiditeit der financiële instellingen kwam even-
eens tot uiting in de beweging van hun portefeuille kortlopend overheids-
papier. De gemiddelde bedragen aan certificaten van het Rentenfonds en
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aan schatkistcertificaten op ten hoogste één jaar waarop in Belgische fran-
ken werd ingeschreven door de banken, de openbare kredietinstellingen,
de particuliere spaarkassen en de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, stegen
van fr. 34,5 miljard in het laatste kwartaal van 1966 tot fr. 50,6 miljard in
1967. Deze toeneming resulteert voor het grootste deel uit de aangroei van
de portefeuilles der instellingen andere dan banken. De middelen welke
in die vorm ter beschikking van de Schatkist werden gesteld, stegen van
gemiddeld fr. 32,9 miljard in het vierde kwartaal van 1966 tot fr. 45,6 mil-
jard in 1967. De middelen ter beschikking gesteld van het Rentenfonds
waren in het tweede halfjaar eveneens veel groter geworden dan in 1966.

RENTEPERCENTAGES VAN KORTLOPEND OVERHEIDSPAPIER (1)

{
OP zeer korte termijn (3 maanden)

-- Schatkistcertificaten uitqeqeven b;j toewijzinç (9 meenden)

- Rentenfondscertificaten (4 meenden)

6

o o
1961 1963 1965 1967

(1) Cf. Bijlage 3, tabel 14.

De rentepercentages van de schatkistcertificaten en de certificaten van
het Rentenfonds waren neerwaarts gericht; deze beweging werd slechts
door de gebruikelijke seizoenstijgingen onderbroken; zij was bijzonder af-
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getekend nadat de staatslening in oktober de toestand van de Schatkist
aanmerkelijk had verbeterd.

BEURS EN AANDELENEMISSIES.

Tijdens de eerste negen maanden van het jaar daalden de rendements-
percentages van de ter beurze genoteerde Belgische aandelen en stegen
de noteringen, zowel op de contant- als op de termijnmarkt. Naar het jaar-
einde toe traden er meer aarzelende tendenties aan de dag.

Tabel 19.

MARKTEN DEll. EFFECTEN MET VERANDERLIJK INKOMEN

Omzet Indexcijfers der noteringen (2) Rendem enbspercenteges
(1)

(1058 = 100) van de Belgische effecten
èontantmarli:t

(3 )
(Gemid-

delde per Belgische effecten Termijn-beursda.g, Belgische Industriële
in miljoenen en Kon golese I Industriële

markt Totaal vennoot-
[ranken} effeden Totaal vennoot- schappen

schappen

1962 ........................ 82 88 ll8 121 97 3,5 3,4
1963 ........................ 88 90 120 120 99 3,4 3,3
1964 ........................ 91 93 128 126 98 3,2 3,0
1965 .................. ,...... 83 gr 125 ll6 97 3,4 3,5
1966 ........................ 71 79 108 96 87 4,1 4,2
1967 ........................ 81 77 102 95 89 4,2 4,0

1966 December ......... 50 68 93 84 76 4,7 4,8
1967 December ......... 109 80 106 100 97 4,1 3,8

(1) Transacties in vennootschapsobligaëies en in aandelen op de Beurs te Brussel (termijn- en contentmurkt.).
Bron : Beurscommissie te Brussel.

(2) Gemiddelde van de indexcijfers op de 10e en 25e van iedere maand voor de Beurzen te Brussel en te Antwerpen.
Bron : Nationaal Instituut voor de Statistiek.

(3) Verhouding van het laatst aangekondigde of betaalde nettodividend tot de notering pel' einde maand op de Beurs te
Brussel.

Bron : Kredietbank.

Nadat de omzet in de loop van 1966 was afgenomen, vertoonde hij in
1967 een neiging tot stijgen; er werd een maximum bereikt in september,
maar het volume der transacties bleef groot in het vierde kwartaal.

Voor de eerste elf maanden van 1967 hebben de netto-emissies van
aandelen, volgens voorlopige cijfers, fr. 8,2 miljard bereikt, tegen fro 8,9
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miljard in 1966. Bovendien waren bij de omvormingen van personenven-
nootschappen tot naamloze vennootschappen belangrijke bedragen betrok-
ken, hoofdzakelijk wegens één bijzonder omvangrijke verrichting.

De Regering trof maatregelen tot bevordering van de aanwending
van risicodragend kapitaal voor de financiering van de investeringen;
aldus onderwerpt het besluit n' 9 van 18 april, genomen in uitvoering van
de wet op de bijzondere machten, de vennootschappen voorlopig en onder
bepaalde voorwaarden aan hetzelfde fiscale stelsel, zowel voor de bedragen
die uit hoofde van leningsinteresten als voor die welke uit hoofde van uit-
gekeerde dividenden worden betaald. Hoewel deze maatregel een beperkte
draagwijdte heeft, beantwoordt hij aan de bekommernis die door de
Regeringscommissie voor de studie van de financiële problemen van de
economische expansie werd uitgedrukt in verband met het evenwicht van
de financiële structuren der ondernemingen.
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WIJZIGING DER STATUTEN

De aandeelhouders vinden in bijlage (') de tekst van het koninklijk
besluit nr 42 dd. 4 oktober 1967, genomen krachtens de wet dd. 31 maart
1967, en van het verslag aan de Koning dat aan voornoemd besluit vooraf-
gaat. Door dit besluit zijn een aantal verbeteringen tot stand gekomen
aan de wettelijke bepalingen die de Bank beheersen; hun synthese is in
de inleiding van dit verslag opgenomen C).

De statuten moeten worden veranderd om ze te doen overeenstemmen
met de wijzigingen gebracht door voornoemd besluit aan het koninklijk
besluit n" 29 van 24 augustus 1939 betreffende de bedrijvigheid, de
inrichting en de bevoegdheden der Nationale Bank van België, genomen
ter uitvoering van de wet van 1 mei 1939 (artikel T, 1, h).

Te dien einde worden de andeelhouders uitgenodîgd de buitengewone
algemene vergadering bij te wonen die op 5 februari 1968 zal worden
gehouden.

(1) Zie bijlage ur 4.
(2) Zie blz. 14.
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BEHEER

Bij koninklijk besluit van 4 augustus 1967 werd het mandaat van de
gouverneur der Bank, de heer Hubert Ansiaux, voor een termijn van vijf
jaar hernieuwd met ingang van 8 augustus 1967.

Sedert 8 mei 1967 is de heer Ansiaux voorzitter van het Comité der
gouverneurs van de centrale banken der Europese Economische Gemeen-
schap.

** *

Tot onze spijt overleed op 24 juni 1967 baron Emile Van Dievoet,
ereregent.

De heer Van Dievoet heeft, aanvankelijk als censor en later als regent,
gedurende veertien jaar in de Raden van de Bank gezeteld, waarvan hij
een vooraanstaand lid was.

De Bank blijft hem bijzonder dankbaar en houdt zijn nagedachtenis
in ere.

** *

De aandeelhouders kwamen op 27 februari 1967 in gewone algemene
vergadering bijeen.

De heren regenten August Cool, Roger De Staercke en Constant Boon,
respectievelijk voorgedragen door het Algemeen Christelijk Vakverbond
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van België, het Verbond der Belgische Nijverheid en de Hoge Landbouw-
raad, werden voor een termijn van drie jaar herkozen.

De vergadering heeft, voor een zelfde termijn, de mandaten hernieuwd
van de heren censoren Victor Devillers, Fritz Meyvaert en Edouard
Gruwez.

Zij voorzag bovendien in de vervanging van de heren regenten
Hector Martin en Emile Masquelier die, na het bereiken van de leeftijds-
grens in 1966, van de Minister van Financiën toelating ontvingen om hun
mandaat voort te zetten, door toepassing van artikel 56 der statuten.

De heer censor Henri Cappuyns en de heer Lucie~ Boël, gekozen
onder de kandidaten voorgesteld door de Minister van Financiën, werden
aangeduid, de eerste als opvolger van de heer Martin wiens mandaat na
de vergadering een einde nam, de tweede in vervanging van de heer
Masquelier die, gekozen tot februari 1968, van zijn opdracht wenste te
worden ontheven.

De vergadering heeft de heer Jacques Delruelle aangeduid om de heer
Cappuyns in het College der censoren op te volgen. Het mandaat van de
heer Delruelle zal na de gewone algemene vergadering van 1969 eindigen.

** *

De vergadering heeft eenparig de titel vap ereregent toegekend aan
de heren Hector Martin en Emile Masquelier.

De Gouverneur bracht hun hulde als volgt

« Door het vertrek van de heren Hector Martin en Emile Masquelier
verliest de Bank een medewerking van hoge waarde.

)) De heer regent Martin, eregouverneur van de Centrale Bank van
Belgisch Congo en van Ruanda-Urundi, zal gedurende twaalf jaar in de
Regentenraad zitting hebben gehad; hij nam actief aan zijn werkzaam-
heden deel. De tussenkomsten van gouverneur Martin droegen het ken-
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merk van zijn diepgaande kennis der problemen die zich voor de centrale
banken stellen, van zijn scherpzinnigheid en van een nimmer aflatende
zorg voor het algemeen belang. De Bank zal hem erkentelijk blijven voor
zijn vele wijze adviezen en voor de gehechtheid die hij haar steeds heeft
betoond.

» Wij danken eveneens, in naam van de Bank, de heer Masquelier,
regent sedert 1959, die ook zeer gehecht was aan onze Instelling en wiens
raad niet minder waarde had. Hetgeen hij aanbracht ging uit van een man
die de industriële evolutie van ons land meeleeft, die volkomen op de
hoogte is van de kwesties welke hierop betrekking hebben en zich bewust
is van de behoeften der gemeenschap. Het is met spijt dat wij van hem,
afscheid nemen ».

. ,
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PERSONEEL

Tijdens het jaar 1967 werden verscheidene ambtenaren op rust gesteld,
na een loopbaan geheel gewijd aan onze Instelling.

Het zijn de heren Fernand Flamand, onderdirecteur, chef van het
departement Immobiliën, Louis Weckesser, onderdirecteur, hoofdkassier,
Jules Art, adviseur met rang van onderdirecteur, gelastigde met speciale
opdrachten, Henri Gautier, inspecteur-generaal, chef van de dienst
Mechanografie, Emile Renard, beheerder van de bijbank te Luik, en Jean
Vandergucht, beheerder van de bijbank te Luxemburg.

De Bank heeft hun kostbare medewerking zeer op prijs gesteld.

Zij wenst ook haar dank en haar achting te betuigen aan de
heren Julien Apers, Joseph Barbier, Mevr. Lucienne Borremans-Pasteels,
Mej. Fernande Bourdon, de heren François Crucifix, Louis De Smet, Henri
Fontaine, Léon Gilbert, Fritz Hofman, Stéphane Larcier, François Pardon,
Marcel Pirson, Maurice Snoers, Joseph Tilquin, Séverin Vanhuylenbroeck,
Paul Van Leeuw, Jean-Baptiste Van Rechem, Emile Vrancx, Alexandre
Vrebos, Arthur Zicot, van het personeel van het hoofdbestuur, en aan
de heren Floribert Charles, Josephus Damman, Armand Mervilde, François
Peeters, alsmede aan Mej. Irma Ruys, van de bijbanken en agentschappen,
die in de loop van het jaar werden gepensioneerd.

De Bank betreurt het vroegtijdig afsterven van verschillende
personeelsleden : de heren Alfred Delbecq, Willem Fostier, Raoul
Walravens en Henri Wauters, van het hoofdbestuur, de heer Marcel André,
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van het agentschap te La Louvière, en de heer Gilbert Comps, van het
agentschap te Namen.

** *

De functie van hoofdkassier werd vanaf 21 april 1967 toevertrouwd
aan de heer Jean Sandron, inspecteur-generaal.

Op 16 mei 1967 werden de dienst Mechanografie en de sectie
Elektronica verenigd in een enkele dienst waaraan de naam werd gegeven
van dienst Elektronica en Mechanografie. Chef van de nieuwe dienst is
de heer Albert Vlasselaer, afdelingshoofd.

Bij het vertrek van de heer Flamand werd de leiding van het departe-
ment Immobiliën toevertrouwd aan de heer Jean Gras, inspecteur-generaal;
de heer Frans Demeulenaere, afdelingshoofd, volgde hem op als chef van
de dienst Gebouwen.

Verscheidene mutaties vonden plaats in de bijbanken en de agent-
schappen.

De bijbank te Luik en deze te Luxemburg werden respectievelijk
onder het beheer geplaatst van de heer Jean Hautain en van de heer Alfred
Tournay; het agentschap te Doornik wordt geleid door de heer Victor
Brandelaer.

De heren René Dekuyper en Leo Chysels' w~rden aangeduid als agent
van de Bank respectievelijk te La Louvière en te Eeklo.

De heer Christian Mettens, kandidaat-agent, is ad interim belast met
het beheer van het agentschap te Aat.

** *

De bezoldigingsvoorwaarden van het personeel werden verbeterd,
op grond van beslissingen voortvloeiend uit de akkoorden gesloten in
paritaire commissie der banken. Anderzijds, op het einde van het dienst-
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jaar, zijn bevorderingen en weddeverhogingen de individuele verdiensten
komen belonen.

De Bank streeft ernaar de produktiviteit van de arbeid te vergroten.
Zij trof een zeker aantal algemene schikkingen met het doel de organisatie
te verbeteren en de kwalitatieve ambtelijke evolutie te beïnvloeden.

De Directie van de Bank onderhoudt vruchtbare contacten met de
vertegenwoordigers van het personeel. Verkiezingen voor de aanduiding
van de personeelsafgevaardigden in het Comité voor Veiligheid, Gezond-
heid en Verfraaiing der werkplaatsen, werden in april 1967 gehouden.

** *

Tijdens het voorbije dienstjaar heeft de Bank de functionering van de
Risicocentrale voor het Krediet op zich genomen.

Verscheidene functionarissen en bedienden hebben verder, in het
buitenland, hun medewerking verleend aan verschillende centrale banken.

Ambtenaren van die instellingen volgen een stage in de diensten van
de Bank.

Met genoegen wijst de Bank op deze voortreffelijke betrekkingen van
bijstand en coöperatie.

** *

Het Beheer stelt er prijs op aan al de personeelsleden opnieuw zijn
grote voldoening uit te drukken voor de prestaties die zij met onverpoosde
toewijding en met groot plichtsbesef hebben verstrekt.

Gaarne betrekt zij hen bij de aanpassing van de organisatie der Bank
aan de technologische vooruitgang die, door een verdere rationalisatie,
nieuwe mogelijkheden schept om de werkvoorwaarden te verbeteren.

97





ONTLEDING VAN DE BALANS

EN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

OVER HET BOEKJAAR 1967

ACTIVA

GOUDVOORRAAD.

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

Hij vertegenwoordigt per 31 december 1967 . F 73.962.929.530
waarvan,

goud in het buitenland .
goud in België . . .

.F

.F
73.593.313.894

369.615.636

F 73.962.929.530

Op 31 december van vorig jaar beliep deze voorraad F 76.232.579.821.

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 1966bedroeg het dekkingspercentage 42,72 pct.; op
31 december 1967 beloopt het 40,73 pct.
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VREEMDE VALUTA'S
TE ONTVANGEN EN TE LEVEREN VREEMDE VALUTA'S EN GOUD (1).

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

Per 31 december 1966 'Per 31 december 1967

Vreemde valuta's F 21.404.778.082 36.086.762.509

Te ontvangen vreemde valuta's
en goud C) F 11.477.124.106 12.468.491.810

Totaal F 32.881.902.188 48.555.254.319

Te leveren vreemde valuta's
en goud C) F 32.799.702.14!:l 48.217.935.796

Nettopositie F 82.200.039 337.318.523

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 en met buiten-
landse centrale banken.

ACTIVA IN HET BUITENLAND, IN BELGISCHE FRANKEN.

Deze activa zijn vertegenwoordigd door certificaten van de Ameri-
kaanse Schatkist, gesteld in Belgische franken, dé voorwaarden waarmede
deze effecten gepaard gaan, maken dat deze activapost voldoet aan de
bepalingen van artikel 24 der statuten.

Soortgelijke certificaten, ad F 1.500.000.000, sedert mei 1963 in het
bezit van de Bank, werden op hun respectieve vervaldagen van 16 en
22 mei 1967 terugbetaald; de nieuwe certificaten, verworven in november
1967 voor een totaal bedrag van F 3.000.000.000, komen op 24 november
1969 te vervallen.

(1) Zie blz. 113 van dit verslag.
(2) Per 31 december 1967, zoals per 31 december 1966, luiden al de lopende verrichtingen in

vreemde valuta's.
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INTERNATIONALE AKKOORDEN (wetten van 28 juli 1948 en 19 juni 1959).

De vorderingen naar aanleiding van de uitvoering van internationale
akkoorden omvatten alleen :

.Per 31 december 1966 Per 31 december 1967
Internationaal Muntfonds :

- Deelneming
-- Leningen

F
F

15.189.500.000
3.375.000.000

14.736.500.000
1.875.000.000

Deelneming

De deelneming van België in het Internationaal Muntfonds, te weten
$ 422.000.000 of FB 21.100.000.000, is bij de Bank geboekt als volgt :

op de actiefzijde :

Internationaal Muntfonds - Deelneming .

onder de orderekeningen :

Diverse bewaarnemingen - Internationaal Munt-
fonds C) . F

.F 14.736.500.000

6.363.500.000

F 21.100.000.000

De activarekening wordt beheerst door de overeenkomsten gesloten
dd. 1 augustus 1959 en 14 oktober 1959 tussen de Staat en de Bank om de
bijzondere modaliteiten te regelen voor de tussenkomst van deze laatste
in de financiering der verplichtingen welke voor de Belgische Staat voort-
vloeien uit bedoelde deelneming C).

Het bedrag van F 14.736.500.000 is onderverdeeld als volgt:

1) Storting in goud van 25 pct. der deelneming. . F

2) Aanwending van Belgische franken door het
Fonds F

5.275.000.000

9.461.500.000

F 14.736.500.000

(1) Zie blz. 118 van dit verslag.
(2) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. 109.
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Het deposito van het Fonds bij de Bank is gevormd door niet-rentende
Belgische schatkistbons. Het is tijdens het jaar gestegen ten bedrage van
de vermindering der activarekening, zegge met. . F 453.000.000

Deze bewegingen resulteren uit volgende verrich-
tingen:
1) Wedersamenstelling der middelen van het Fonds

ten belope van de terugbetaling gedaan in Belgische
franken door de volgende landen, en intekening,
door het Fonds, op schatkistbons voor equivalente
bedragen:
- Argentinië F 202.500.000
- Burundi F 75.000.000
- Chili F 60.000.000
- Cyprus F 5.000.000
- Columbia F 80.000.000
- Dominicaanse Republiek F 50.000.000
- Nicaragua F 141.000.000
- 'Pakistan F 10.000.000

. - Rwanda F 50.000.000
- Turkije F 22.500.000
- Uruguay F 10.000.000
- Verenigd Koninkrijk F 850.000.000

minder. .F 1.556.000.000

2) 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:
- Burundi F 250.000.000
- India F 500.000.000
- Rwanda
- Soedan

F
F

100.000.000
250.000.000

Eigen uitgaven van het Fonds
in Belgische franken . . . F 3.000.000

meer. F 1.103.000.000
---....,......,.----:-:---

Nettovermindering . . F 453.000.000
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De Staat betaalt aande Bank een vergoeding van 0,50 % 's jaars op
de Belgische franken die voor zijn rekening worden geleverd.

Leningen.

Onder de 'rubriek (( Internationaal Muntfonds - Leningen )) zijn
de leningen geboekt die aan het Internationaal Muntfonds werden ver-
strekt 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 op 31 december 1967 . . F 1.875.000.000

De lening van F 1.875.000.000 is gedekt door speciale Belgische
schatkistbons die de Bank heeft verworven op grond van haar overeenkomst
met de Staat dd. 1 februari 1963, gewijzigd op 1 december 1964.

Zij werd aan het Internationaal Muntfonds verstrekt ter financiering
van een gedeelte der aankopen van Belgische franken gedaan door het
Verenigd Koninkrijk krachtens het krediet van $ 1.400.000.000 dat aan
dit land door het Fonds werd geopend 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 stipulaties van het akkoord
dd. 5 augustus 1955, volgens de bepalingen der overeenkomst dd. 16 april
1959, afgesloten met de Belgische Staat C), en tegen de rentevoet vast-
gesteld 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 vaor-
schotfaciliteiten geopend door het Europees Monetair Akkoord.

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

De rubriek (( Internationale akkoorden - Andere akkoorden )J blijft
bestemd voor de boeking der vorderingen in vreemde valuta's of in
Belgische franken op andere landen dan die welke deelnemen aan het
Europees Monetair Akkoord, waarmede België betalingsakkoorden heeft
gesloten.

De voorschotten verstrekt krachtens deze akkoorden worden beheerst
door de overeenkomsten 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 C).

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

DEBITEUREN WEGENS TERMIJNVERKOPEN VAN VREEMDE VALUTA'S
EN G~UD (").

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

Deze verbintenissen staan op de balans per 31 december 1967 te boek
voor F 35.520.677.533

Zij beliepen per 31 december 1966 . F 21.311.552.708

HANDELSPAPIER.

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

(') Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1959, blz. III en ll2.
(2) Zie blz. ll3 van dit verslag.
(3) Per 31 december 1967, zoals per 31 december 1966, luiden al de lopende verrichtingen in

vreemde valuta's.
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De vergelijking der cijfers per 31 december 1966 en per 31 decem-
ber 1967 is als volgt

Per 31 december 1966 Per 31 december 1967

Wissels op België C) .F 15.502.556.666 13.833.061.444
'Wissels in Belgische franken op i

het buitenland F 27.500 761.346

Totaal F 15.502.584.166 13.833.822.790

VOORSCHOTTEN OP ONDERPAND.

De voorschotten op onderpand bedragen per
31 december 1967 . F

tegen, per 31 december 1966 F

345.091.778

338.210.549

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

De portefeuille met overheidseffecten zoals bedoeld in artikel 20 der
statuten van de Bank mag omvatten:

Belgische overheidseffecten
(overeenkomst van 14 september 1948)

Luxemburgse overheidseffecten .
(overeenkomst van 15 april 1952)

. F 10.000.000.000 (")

.F 333.000.000

De Belgische schatkistcertificaten aangehouden door de Bank per
31 december 1967 beliepen F 2.650.000.000 tegenover F 9.575.000.000
per 31 december 1966.

(1) Waarvan geviseerde accepten ;
Per 31 december 1966 Per 31 december 1967

- export F 7.613.303.165 8.059.523.389
met inbegrip der vervaldagen van 31-12-1966
en van 30/31-12-1967 F (385.551.548) (99.266.525)

- import F 4.037.000.000 763.000.000
(2) Rekening niet gehouden met de speciale bons uitgegeven door de Belgische Schatkist (over-

eenkomst van 1 februari 1963) voor de financlering der leningen aan het Internationaal Muntfonds
(zie blz. 103 van dit verslag).
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De Luxemburgse Staat maakt geen gebruik van zijn mogelijkheid
om schatkistbons te disconteren.

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

DEEL- EN PASMUNT.

De Bank heeft volgende deel- en pasmunt in kas

Per 31 december 1966 Per 31 december 1967

Deelmunt :

Biljetten der Thesaurie. F 222.434.570 153.230.480
Zilvermunt F 41.835.730 117.671.450

Pasmunt F 37.408.022 48.795.425

F 301.678.322 319.697.355

De bepalingen in verband met de terugbetalingsmodaliteiten van
het excedent boven de contractuele hoogtegrens van 700 miljoen frank C)
hoefden sedert 1959 niet meer te worden toegepast.

TEGOED BIJ HET BESTUUR DER POSTCHECKS.

Het tegoed van de Bank bij het. Bèstuur der Postchecks
beloopt F 1.511.029
tegen, per 31 december 1966 . .F 1.622.884

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

(1) Zie verslag over de verrichtingen van het boekjaar 1962, blz.ISO.
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Zij werd op dit cijfer vastgelegd in uitvoering van artikel 3 der wet
van 19 juni 1959, waarbij de terugbetalingen op grond van artikel 3, lid b,
van de wet dd. 28 juli 1948 betreffende de sanering der balans van de
Bank, werden teruggebracht van vijf miljard tot 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 decemher 1967 .

tegen, per 31 december 1966

F

F
3.366.896.722

3.196.829.574

TE INNEN WAARDEN.

De « Te innen waarden II staan op de balans per 31 december '1967
te boek voor . F 498.748.444

tegen, per 31 december 1966 F 592.374.431

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.

GEBOUWEN, MATERIEEL EN MEUBELEN.

De waarde van de terreinen en gebouwen is in
31 december 1967 opgenomen voor . F

tegen, per 31 december 1966 . F

de balans per
1.998.641.257

1.908.648.372

De rekening cc Gebouwen, materieel en meubelen » nam dus toe
met .F 89.992.885

107



De uitgaven over het afgelopen boekjaar hebben betrekking op
bouwwerken die reeds vroeger een aanvang hebben genomen.

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 1967 voor. F
tegen, op 31 december ] 966 . F

2.328.785.038
2.035.565.942

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 verricht door de Pensioenkas.

AFGESCHREVEN EN TE VERZILVEREN WAARDEN.

De rubriek « Afgeschreven en te verzilveren waarden )) omvat pro
memorie de tegoeden en de vorderingen die, wegens de onzekerheid
omtrent datum en mogelijkheid van incassering, niet in aanmerking kun-
nen komen als tegenwaarde der verbintenissen op zicht van de Bank.

OVERGANGSREKENINGEN OP DE ACTIVA.

Per 31 december 1967 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

--------,-
13.702.704

Te transporteren F 13.702.704
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Transport. . F

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

c) Intrestenprorata te ontvangen op de overheidsfond-
sen 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 storting met het oog op de betaling van
de vennootschapsbelasting waaraan de Bank voor
het dienstjaar 1967 zal worden onderworpen. . 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

109

13.702.704

314.923.629

77.136.457

48.200.368

400.000.000

5.279.231

859.242.389





PASSIVA

BANKBILJETTEN IN OMLOOP.

De biljetten van de Bank in omloop dd. 31 december 1967 vertegen-
woordigen . . . . . . . . . .. . F 177.481.847.400

Op 31 december 1966 was het bedrag. F 175.311.216.800

Ziehier de samenstelling ervan per coupure :

Per 31 december 1966 Per 31 december 1967

F 1.000 F 155.687.979.000 158.650.496.000

F 500 F 10.753.696.500 10.381. 760.500

F 100 F 8.869.541.300 8.449.590.900

Totaal F 175.311.216.800 177.481.847.400

REKENINGEN-COURANT EN DIVERSEN.

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

Per 31 december 1966 Per 31 december 1967

Schatkist, gewone rekening . .F 12.089.894 1.730.365

Schatkist, buitengewone conjunc-
tuurtaks (wet van 12 maart
1957) .F 13.317.510 9.684.718

Te transporteren .F 25.407.404 11.415.083
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Transport . . F 25.407.404 11.415.083

Banken in het buitenland, gewone
rekeningen .F 389.921.485 316.544.476

Instellingen door een bijzondere
wet beheerd en openbare bestu-
ren F 216.375.410 153.572.213

Banken in België F 1.280.708.319 2.195.851.128

Ondernemingen en partikulieren F 293.276.974 308.136.409

Te betalen waarden F 490.621.449 548.559.976

F 2.696.311.041 3.534.079.285

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 zijn als volgt :

Per 31 december 1966 -Per 31 december 1967

Europees Monetair Akkoord .

Andere akkoorden .

F

F

F

127.638.185

324.831.544

452.469.729

270.748.826

326.507.567

597.256.393

TOTAAL DER VERBINTENISSEN OP ZICHT.

De verbintenissen op zicht omvatten de bankbiljetten in omloop, de
rekeningen-courant en diversen, en de verbintenissen tegenover het buiten-
land in het kader van internationale akkoorden.
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Per 31 december 1967 belopen zij F 181.613.183.078 tegen
F 178.459.997.570 per 31 december 1966.

BELGISCHE BANKEN, MONETAIRE RESERVE.

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

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

De tegenwaarde van de verbintenissen geboekt, op 31 december 1967,
onder het hoofd cc Te leveren vreemde valuta's en goud )) C) bereikt
F 48.217.935.796 tegen F 32.799.702.149 een jaar geleden.

Uitgezonderd een contant te vereffenen klein bedrag, bestaan deze
verbintenissen uit vreemde valuta's te leveren op termijn, hetzij tegen
andere vreemde valuta' s, ingevolge arbitrages gedaan door de Bank, hetzij
tegen Belgische franken, ingevolge cessies aan de Belgische Schatkist en
aan buitenlandse ba~ken.

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

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 vertegenwoordigt, per 31 december 1967
tegen, per 31 december 1966 .

F
F

2.328.785.038
2.035.565.942

(1) Zie blz. 100 en 104 van dit verslag.
(2) Per 31 december 1967, evenals per 31 december 1966, 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 1967 :

a) Herdisconto van de wissels en schatkistcertificaten
in portefeuille . . F

b) Voorschotten gestort door derden . . F

89.340.434

62.181

c) Fonds van de Honderdste Verjaring . .F 5.279.231
Deze rekening heeft haar tegenpost in de overgangs-
rekeningen op de activa .

d) Fiscale voorziening (1) . .F 528.455.407

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

f) Provisie voor gebouwen, materieel en meube-
len C) . F 216.231.657

g) Maatschappelijke provisie voor diverse risico's C) F 900.000.000
--------

1.819.368.910

80.000.000

Totaal. F

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 artikel14 der statuten, omvat volgende
rubrieken:

Per 31 december 1966 Per 31 december 1967

Statutaire reserve F 694.795.041

481.769.671

731.921.342

5Q2.221.348Buitengewone reserve. F

Rekening voor afschrijving van ge-
bouwen, materieel en meubelen F 1.753.227 .841 1.843.220.726

3.077.363.416Totaal. F 2.929.792.553

(1) Zie blz. 130 en 131 van dit verslag.
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De vermeerdering vertegenwoordigt het aandeel in de verdeling der
winst per 31 december 1966 dat aan de statutaire reserve toekomt, alsmede
een overschrijving naar de buitengewone reserve en de afschrijving op
gebouwen, geboekt dd. 31 december 1967.

De overschrijving op 31 december 1967 naar de buitengewone reserve,
zegge F 20.451.677, wordt besproken in de kommentaar 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 )) 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 396.161.946 tegen F 379.925.829 per 31 december 1966.

(I) Zie blz. 129 van dit verslag.
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ORDEREKENINGEN

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

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

Haar tegenpost, « Bestuur der Postchecks :
Tegoed voor rekening van de Minister van Nationale
Opvoeding (Schoolpact, wet van 29 mei 1959,
artikel 15) » staat op de weekstaat, onderaan het totaal
van de activa . . F 1.672.055.436

TE INKASSEREN WAARDEN.

De waarden - handelspapier, vreemde valu-
ta's, enz. - welke door rekening-couranthouders of
door buitenlandse correspondenten worden afgegeven
ter incassering, bedragen per 31 december 1967. . F 23.386.808
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GEOPENDE DOCUMENTAIRE KREDIETEN.

Zijn opgenomen onder de rubriek « Geopende
documentaire kredieten », de importkredieten geopend
door de Bank aan financiële instellingen van de
overheidssector en aan Belgische ondernemingen,
cliënten van haar discontokantoren , alsmede de export-
kredieten geopend door bemiddeling van buitenlandse
circulatiebanken . F 1.894.867

VISUM VAN ACCEPTEN BETREFFENDE DE IN- EN UITVOER.

De bankaccepten of handelsaccepten in omloop
op 31 december 1967 ('), bekleed met het visum van
de Bank, waarbij deze zich verplicht tot de discontering
ervan wanneer de resterende looptijd 120 dagen is, in-
dien de voorwaarden gesteld bij het viseren worden
nagekomen, komen op . .F 15.331.865.304

DIVERSE BEWAARNEMINGEN.

De diverse bewaarnemingen zijn onderverdeeld
als volgt:

Internationaal Muntfonds C) .F 6.363.500.000

Internationale Ontwikkelings
Associatie F 415.250.000

Aziatische Ontwikkelingsbank F 25.000.000

Andere bewaarnemingen . F 88.506.848.399

Totaal . . F 95.310·598.399

(1) Rekening niet gehouden met die welke tot de portefeuille der Bank behoren (zie blz. 105 van
dit verslag) :

geviseerde accepten : Per 31 december 1966 Per 31 december 1967
F 7.584.255.335 9.160.357.378
F 3.257.852.788 6.171.507.926

- export
- import

10.842.108.123 15.331.865.304
(2) Zie blz.lOl 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

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

Diverse borgtochten . . F

Totaal. . F

F

F

20.993.861.860

7.808.500

3.941.983.821

569.021.048

25.512.675.229'

WAARBORGCERTIFICATEN VAN DE SCHATKIST ONTVANGEN.

De waarborgcertificaten ontvangen van de
Schatkist dekken de voorschotten verstrekt door de
Bank voor de uitvoering van internationale akkoorden,
overeenkomstig de bepalingen van de wet dd. 28 juli
1948 houdende wijziging van de besluitwet 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 verleend aan sommige disconto-
kantoren, uit hoofde van leningen verstrekt door de
Algemene Spaar- en Lijfrentekas aan personeelsleden
van de Bank opdat zij hun huis zouden kunnen
bouwen of kopen, bedragen . . F
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VERBINTENIS TEGENOVER DE NATIONALE STICHTING VOOR DE
FINANCIERING VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK.

De Bank heeft zich in 1959 verbonden tot de
intekening, in tien tranches van F 60.000.000, op een
bedrag van F 600.000.000 van de lening ad
F 3.000.000.000 te emitteren door de Nationale Stich-
ting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek. Ook 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 438.750.000 betaald. Blijft dus nog te storten. . F 191.250.000

De achtste tranche zal begin 1968 worden
vereffend.

SCHATKIST.

De orderekeningen opgenomen onder het hoofd
cc Schatkist » vergen geen kommentaar.

Allerlei tegoed . .F 1.666.667

Diverse waarden toebehorend aan de S:aat :

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

Gewone aandelen Nationale
Maatschappij der Belgische Spoor-
wegen F

5.000.000.000

1.000.000.000

Te transporteren F 6.000.000.000 1.666.667
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Transport. . F

Deelhebbende obligaties Nationale
Maatschappij der Belgische Spoor-
wegen . F

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

4 1/2 % certificaten Nationale
Maatschappij voor de Huisves-
ting .F
4 1/2 % certificaten van de
Nationale Maatschappij voor de
Kleine Landeigendom . F

Diverse waarden . . F

6.000.000.000

638.305.187

1.344.262.495

3.793.490.000

1.666.667

469.687.000

3.618.786.373

F 15.864.531.055

Diverse waarden door de Staat in bewaring genomen:

VVaarden door derdèn
gedeponeerd . F

Dienst van de ingeschreven
schuld . F

Deposito- en Consignatiekas. . F

Als borgstelling gedeponeerde
waarden F

13.881.365.112

47.193.695.900

91.555.404.067

5.260.556.017

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

Muntfonds :
Overheidsfondsen

Totaal

.F

.F
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RENTENFONDS, GEDEPONEERDE EFFECTEN.

De waarden die eigendom zijn van het Renten-
fonds opgericht krachtens de besluitwet van 18 mei
1945, in bewaring bij de Bank, bedragen. . . . F

ALGEMENE SPAAH- EN LIJFRENTEKAS.

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

Voorlopige beleggingen

Beleende fondsen . .

Neergelegde waarborgen.

F

F

.F

Totaal. . F
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WINST - EN VERLIESREKENING

CREDIT

DISCONTO, WISSEL EN INTRESTEN.

Per 31 december 1966 'Per 31 december 1967

F 1.930.923.112 1.878.437.802

Deze cijfers zijn bekomen na aftrek van een bedrag uitgekeerd aan
de Staat op grond der aanpassing van de voorwaarden der termijnwissel-
dekkingen verstrekt door de Bank naar aanleiding van verrichtingen van
de Schatkist C). In 1966 vertegenwoordigde dit bedrag F 265.767.830;
in 1967 bereikt het F 285.223.733.

Elders verschijnt, onder een afzonderlijke post, op het debet van de
winst- en verliesrekening, het aandeel in de opbrengst der verrichtingen van
disconto, voorschot en belening, toegekend aan de Staat overeenkomstig
artikel 37 der statuten ("), te weten:

Per 31 december 1966 Per 31 december 1967

F 423.352.226 278.116.252

De vergelijking der netto ontvangsten van de Bank is derhalve als
volgt:

Per 31 december 1966 'Per 31 december 1967

F 1.507.570.886 1.600.321.550

De vermeerdering van 1966 tot 1967 komt op . F 92.750.664

(1) Zie verslag over het boekjaar 1966, blz. 129.
(2) Zie blz. 129 van dit verslag.
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Weliswaar zijn omvang en rentevoeten van het binnenlands krediet
kleiner geweest dan tijdens het vorige boekjaar, maar daartegenover waren
de beleggingen in het buitenland aanzienlijker in 1967 dan in 1966, en de
verkregen rentetarieven zijn in 1967 nog licht opgelopen.

RECHTEN OP BEWAARNEMINGEN, PROVISIES EN VERGOEDINGEN.

Per 31 december 1966 -Per 31 december 1967

F 149.415.311 156.242.653

De geïnde provisies dekken de uitgaven resulterend uit diverse pres-
taties 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 schadeloos-
stelling voor de instandhouding van de biljettenomloop, is opgenomen
onder de vergoedingen.

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

Per 31 december 1966 -Per 31 december 1967

F 155.691.648 159.313.306

De portefeuille met overheidsfondsen en met andere krachtens de
statuten verworven effecten steeg, in een jaar tijd, van F .3.197.000.000
tot F 3.367.000.000; de inkomsten van deze portefeuille zijn toegenomen
met F 3.621.658, tegenover F 7.993.975 in 1966.

WINST OP VERKOOP EN INCASSERING VAN EFFECTEN.

Per 31 december 1966 Per 31 december 1967

F 16.661.479 28.478.097

De omvang van deze post wordt bepaald door de incassering van
obligaties uitgekomen op trekkingen of terugbetaald op hun vervaltermijn,
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en door de arbitrageverrichtingen bedoeld om de globale opbrengst van
de portefeuille te verbeteren.

GEIND OP AFGESCHREVEN EN TE VERZILVEREN WAARDEN.

Per 31 december 1966 Per 31 december 1967

F 814.284 370.058

De in 1967 ontvangen bedragen vertegenwoordigen ontvangsten voort-
komend uit de verkoop van afgeschreven goederen, waarvoor de Bank geen
gebruik meer heeft.

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

Per 31 december 1966 Per 31 december 1967

F 120.991.828 89.992.885

Het bedrag afgenomen op 31 december 1967 van de rekening
cc Provisie voor gebouwen, materieel en meubelen » , is bestemd om de
uitgaven voor investering in nieuwe constructies te dekken, waartoe tijdens
het boekjaar werd overgegaan.
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DEBET

ALGEMENE ONKOSTEN.

Per 31 december 1966 Per 31 december 1967

F 673.766.255 704.449.007

De vermeerdering met F 30.682.752 in 1967 is volledig toe te schrij-
ven aan de stijging der uitgaven in verband met de bezoldiging van het
personeel.

Deze uitgaven hangen af, enerzijds, van de algemene evolutie van
wedden, lonen en sociale lasten, anderzijds van de voortschrijdende pro-
duktiviteit.

Hun toeneming, in 1967, volgt uit de hausse van het indexcijfer der
kleinhandelsprijzen en uit de verhoging der bezoldigingen naar aanleiding
van de afsluiting van paritaire overeenkomsten van toepassing op het per-
soneel der banken.

De invloed van deze faktoren werd verzacht door de gunstige resul-
taten van de verhoging der produktiviteit, waarvan de vermindering der
effectieven een tastbaar teken is.

GEWONE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 december 1966 Per 31 december 1967

F 63.985.000 67.530.000
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BUITENGEWONE TOELAGE AAN DE PENSIOENKAS VAN HET PERSONEEL.

Per 31 december 1966 Per 31 december 1967

F 115.000.000 165.000.000

De gewone toelage aan de Pensioenkas van het Personeel staat in ver-
band met het totaal bedrag van wedden en lonen. Het verstrekken 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 1966 Per 31 december 1967

F 181.577.861 163.125.919

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 1967 zijn geventileerd als volgt :

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

Modernisering van gebou-
wen . F

.F 89.992.885

44.896.897

Aankoop van materieel voor
de Drukkerij, de technische dien-
sten en de bureaus . . F 18.680.806

Aankoop van meubelen voor
de bureaus te Brussel en in de
provincie . .F 9.555.331

F 73.133.034

Totaal. F 163.125.919
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GELDELIJKE VERPLICHTING TEGENOVER DE STAAT.

Per 31 december 1966 Per 31 december 1967

F 423.352.226 278.116.252

Overeenkomstig artikel 37 der statuten wordt het verschil tussen de
rente geïnd door de Bank op haar verrichtingen van disconto, voorschot en
belening, en 3 pct., aan de Staat toegekend.

OVERSCHRIJVING NAAR DE BUITENGEWONE RESERVE.

Per 31 december 1966 Per 31 december 1967

F 11.890.491 20.451.677

Evenals in 1966 bestaat de overschrijving naar de buitengewone reser-
ve in 1967 uit het gedeelte der winst opverkoop en incassering van effecten
uit de portefeuille overheidsfondsen dat fiscale vrijstelling geniet op voor-
waarde onbeschikbaar te blijven C).

BESTEMMING VAN HET WINSTSALDO.

Na de overschrijving naar de buitengewone reserve, beloopt het batig
saldo van de Winst- en Verliesrekening F 914.161.946.

Het werd als volgt verdeeld :

Overschrijving naar de overgangsrekeningen op de passiva :

Fiscale voorziening

Provisie voor gebouwen, materieel en meubelen .

Maatschappelijke provisie voor diverse risico's .

F

F

F

293.000.000

75.000.000

150.000.000

F 518.000.000

Te verdelen nettowinst .

Totaal

F

F

396.161.946

914.161.946

(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 1966 . .F

Betalingen van belastingen, in 1967, onder meer de
vennootschapsbelasting voor 1965 en 1966, de onroe-
rende voorheffing en diverse taksen . F

F

Overdracht ten laste van de Winst- en Verliesreke-
ning, met het oog op de vereffening van toekomstige
belastingen F

Saldo per 31 december 1967 . F

b) Provisie voor gebouwen, materieel en meubelen.

Per 31 december 1966 .

Afneming in 1967 C) .
F

F

F

Overschrijving ten laste van de Winst- en Verliesreke-
~~ .F

Saldo per 31 december 1967 .F

804.551.080

569.095.673

235.455.407

293.000.000

528.455.407

231.224.542

89.992.885

141.231.657

75.000.000

216.231.657

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.

Het bouwprogramma van de Bank is over verschillende jaren gespreid.

(') Zie blz. 125 van dit verslag.
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c) Maatschappelijke provisie voor diverse risico's.

Per 31 december 1966 . .F 750.000.000

Overschrijving ten laste van de Winst- en Verliesreke-
ning F 150.000.000

Saldo per 31 december 1967 . F 900.000.000

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

De provisie van F 900.000.000 vertegenwoordigt aldus 2,43 pct.
van het gecumuleerd gemiddeld bedrag der tegoeden in vreemde valuta's
en van het handelspapier in portefeuille in 1967.

VERDELING VAN DE NETTOWINST.

De verdeling van de nettowinst is als volgt, overeenkomstig 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 372.161.946

a) la pct. aan de reserve.

b) 8 pct. aan het personeel .

F

F

37.216.195

29.772.956

3. Van het overschot, zegge F 305.172.795

a) aan het Rijk, 1/5e
• F 61.034.559

244.111.786

26.450

b) aan de aandeelhouders, een tweede dividend. F

c) het saldo aan de reserve . F

Totaal van de te verdelen nettowinst . .F 396.161.946

131



DIVIDEND TOEGEKEND VOOR HET BOEKJAAR 1967

Eerste globaal dividend . F 24.000.000

Tweede globaal dividend. F 244.111.786

Totaal F 268.111.786

voor 400.000 aandelen, te weten, per aandeel, een
dividend van . .F 670,28

Coupon n' 166 is betaalbaar vanaf 1 maart 1968, met F 545, vrij
van roerende voorheffing.

Het nettodividend is F 545 en derhalve komt het belastbaar inko-
men dat per aandeel voor de personenbelasting dient aangegeven, op
F 827,25 C), inclusief het belastingkrediet en de roerende voorheffing,
samen F 282,25.

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,
Max DRECHSEL, Regent,
Roger DE STAERCKE, Regent,
Constant BOON, Regent,
Henri LEMAIRE, Regent,
Jean de COOMAN d'HERLINCKHOVE, Regent,
Willy SCHUGENS, Regent,
Henri CAPPUYNS, Regent,
Lucien BOËL, Regent.

De Gouverneur,
Hubert ANSIAUX.

85
(1) F 545 X -- = F 827,25

56
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Balans

Winst-en Verliesrekening

Orderekeningen



ACTIVA BALANS PER 31

Goudvoorraad .

Vreemde valuta's

Te ontvangen vreemde valuta's en goud

Activa in het buitenland, in Belgische franken

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

Internationaal 1\1untfonds
- Deelneming
_ Leningen (1)

Debiteuren wegens termijnverkopen van vreemde valuta's en goud

Handelspapier

Voorschotten op onderpand

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

Deel- en pasmunt

Tegoed bij het Bestuur der Postchecks

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

Overheidsfondsen (artikelen 18 en 21 der statuten)

Te innen waarden

Gebouwen, materieel en meubelen

Waarden van de Pensioenkas van het Personeel.

Afgeschreven en te verzilveren waarden

Overgangsrekeningen

Totaal van de activa

73.962.929.530

36.086.762.509

12.468.491.810

3.000.000.000

14.736.500.000
1.875.000.000

35.520.677.533

13.833.822.790

345.091.778

2.650.000.000

319.697.355

1.511.029

34.000.000.000

3.366.896.722

498.748.444

1.998.641.257

2.328.785.038

p. m.

859.242.389

237.852.798.184

(1) Speciale bons van de Belgische Schatkist (wet van 4-1-1963, overeenkomst dd. 1-2-1963).
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DECEMBER 1967 PASSIVA

Bankbiljetten in omloop

Rekeningen-courant en diversen :

)

Gewone rekening.. .
Schatkist Buitengewone conjunctuurtaks

(wet van 12-3-1957)

Banken in het buitenland, gewone rekeningen

Instellingen door een bijzondere wet beheerd en
openbare besturen

Banken in België

Ondernemingen en partikulieren

Te betalen waarden

1.730.365

9.684.718

316.544.476

153.572.213

2.195.851.128
308.136.409

548.559.976

Internationale akkoorden (wetten van 28-7-1948 en van 19-6-1959)
Europees Monetair Akkoord 270.748.826

Andere akkoorden 326.507.567

Totaal der verbintenissen op zicht .

Belgische banken, monetaire reserve .

Te leveren vreemde valuta's en goud

Pensioenkas van het Personeel .

Overgangsrekeningen

Kapitaal

Reservefonds :
Statutaire reserve

Buitengewone reserve
Rekening voor afschrijving van gebouwen, materieel en meubelen.

Te verdelen nettowinst

Totaal van de passiva

1,'35

177.481.847.400

3.534.079.285

597.256.393

181.613.183.078

48.217.935.796

2.328.785.038

1.819.368.910

400.000.000

731.921.342

502.221.348

1.843.220.726

396.161.946

237.852.798.184



DEBET WINST- EN VERLIESREKENINC

.~

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

704.449.007
67.530.000

165.000.000
163.125.919

278.116.252
20.451.677

293.000.000
75.000.000

150.000.000

396.161.946

2.312.834.801

ORDEREKENINGEN PEE

Minister van Nationale Opvoeding :
Tegoed voor zijn rekening bij het Bestuur der Postchecks
(schoolpact, 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 Ontwikkelings Associatie.
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 Ftnenclertng

van het. Wetensohappelijk Onderzoek
Sohatkist' :

Allerlci tcqoed
Diverse waarden toebehorend aan de Staat

Preferente aandelen N.M.B.S.
Gewone aandelen N.M.B.S.
Deelhebbende obligaties N.M.B.S.
Schatkistbons van de Luxemburgse Regering
(Belgisch·Luxemburgs akkoord)
4 X % Certif. N.M -voor de Huisvesting
4 X % Certif. N.M. voor de Kleine Landeigendom .
Diverse waarden

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

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

Af te leveren waarden .
Muntfonds : Overheidsfondsen

Rentenfonds, gedeponeerde effeoten
Algemene Spaar- en Lijfrentekas :

Voorlopige beleggingen .
Beleende fondsen.
N eergelegde waarborgen



JG~ PER 31 DECEMBER 1967 CREDIT-
Disconto, wissel en intresten 1.878.437.802

, Rechten op bewaarnemingen, provisies en vergoedingen 156.242.653

Provenu der overheidsfondsen (artikelen 18 en 21 der statuten) 159.313.306

,
Winst op verkoop en incassering van effecten 28.478.097

Geïnd op afgeschreven en te verzilveren waarden 370.058

Overschrijving van de overgangsrekening op de passiva « Provisie voor gebou-
wen, materieel en meubelen» 89.992.885

-

2.312.834.801--
~R 31 DECEMBER 1967

1.672.055.436

23.386.808
1.894.867

15.331.865.304

6.363.500.000
415.250.000

25.000.000
88.506.848.399

95.310.598.399

20.993.861.860
7.808.500

3.941.983.821
569.021.048 25.512.675.229

1.020.000.000
312.236.167

ing
191.250.000

1.666.667

5.000.000.000
1.000.000.000

638.305.187
1.344.262.495

3.793.490.000
469.687.000

3.618.786.373
15.864.531.055

13.881.365.112
47.193.695.900
91.555.404.067

5.260.556.017
157.891.021.096id.

iet {
,I 870.653

8.797.756.284
3.638.572.076

186.194.417.831
9.546.0·48.601

64.492.919.192
9.883.850

363.566.563
64.866.369.605

<.





Verslag van het College der Censoren





Mijne Heren,

Bij de benoeming van de heer Cappuyns tot regent, stellen wij er prijs
op hem te danken voor de waardevolle diensten die hij aan het College
heeft bewezen.

** *

Mijne Heren,

Tijdens het boekjaar 1967 is het College verdergegaan met de werk-
zaamheden waarmede het belast is overeenkomstig de organieke wet en
de statuten.

De begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 1968, alsmede de balans
en de winst- en verliesrekening per 31 december 1967, werden binnen de
voorgeschreven termijnen door de Regentenraad voorgelegd.

Het College heeft de begroting der algemene onkosten en deze der
immobilisaties aandachtig onderzocht. Deze begrotingen werden gestemd
op grond van een uitgebreid verslag.

De balans en de winst- en verliesrekening werden slechts goedgekeurd
na een grondige controle der boekingen. De inventarisbestanddelen werden
nagezien door steekproeven.

De verdeling van de winst werd krachtens artikel 70 der statuten
definitief door de Algemene Raad geregeld.

** *
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De processen-verbaal betreffende de inspeeties en de verificaties
gedaan bij het Hoofdbestuur, in de bijbanken en in de agentschappen,
werden regelmatig aan het College medegedeeld overeenkomstig de
bepalingen van artikel 223 van het huishoudelijk reglement.

De leden van het College hebben deelgenomen aan de inspeeties
en aan de verificaties voorzien in dit reglement; deze controles hebben
volledig voldoening geschonken.

** *

Het College volgt met belangstelling de evolutie van de organisatie
der Bank in het raam van de technologische vooruitgang en, ondermeer,
van de mogelijkheden geboden door de computers.

Het dankt de Directie voor de bestendige zorg om de uitvoering van
zijn opdracht te vergemakkelijken en brengt hulde aan de toewijding
waarmede al de leden van het personeel hun taak volbrengen.

De leden van het College der censoren,

Marcel LECLERCQ,
Fritz MEYVAERT, Secretaris,
Antoine HERBOSCH,
Louis VAN HELSHOECHT,
Alex FLORQUIN,
Louis PETIT,
Edouard GRUWEZ,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE.

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,
Max DRECHSEL,
Roger DE STAERCKE,
Constant BOON,
Henri LEMAIRE,
Jean de COOMAN d'HEH.LINCKHOVE,
Willy SCHUGENS,
Henri CAPPUYNS,
Lucien BOËL.

HH. Victor DEVILLERS, Voorzitter,
Marcel LECLERCQ,
Fritz MEYVAERT, Secretaris,
Antoine HERBOSCH,
Louis VAN HELSHOECHT,
Alex FLORQUIN,
Louis PETIT,
Edouard GRUWEZ,
Gaston VANDEWALLE,
Jacques DELRUELLE.

Mej. Elisabeth MALAISE.

H. René MAGDONELLE.

REGERINGSCOMMISSARIS

H. Marcel D'HAEZE.
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DICONTOCOMITE 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

Rekeningen-courant

HH. J. SANDRON, hoojdkassier,
inspecteur-generaal,

R. STEVENS, inspecteur-generaal,

Portefeuille-Invorderingen C. SCHLOSS, afdelingshoofd.

Departement Krediet R. MAGDONELLE, schatbewaarder,

Disconto P. I-IERMANT, inspecteur-generaal,

Voorschotten J. VERHAEGEN, afdelingshoofd.

Departement Overheidsfondsen J. LIEBAERT, onderdirecteur,

Effecten O. BFLLEMANS, afdelingshoofd,

Hentenmarkt A. HOWIES, inspecteur-generaal,

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

Studiën

Departement Studiën Mej. G. VAN POUCKE, onderdirecteur,

Voor lichting HH. V. JANSSENS, inspecteur-generaal,

Statistiek R. EGLEM, afdelingshoofd,

F. VAN de CASTEELE, afdelingshoofd.Documentatie

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

Departement Buitenland

Wisseldienst

Wisselreglementering

Administratie en technische departementen

Departement Algemene Controle

Inspeetie

Controle

Algemene Boekhouding

Departement Algemeen Secretariaat

Secretariaat

Administratieve Organisatie

Sociale Relaties

Bezoldigingen en Pensioenen

Medico-sociale dienst

Departement Immobiliën

Gebouwen

Economaat en Toezicht

Drukkerij:

Technische dienst

Administratieve dienst

Elektronica en Mechanografie

HH. E. LECRIQUE, onderdirecteur,

F. HEYVAERT, inspecteur-generaal,

P. ANDRE, inspecteur-generaal.

R. GALLET, onderdirecteur,

A. VRANCKX, inspecteur-generaal,

J. MAERTENS, inspecteur-generaal.

L. SAMBREE, inspecteur-generaal.

M. JORDENS, chef van het personeel,

A. BAUDEWIJNS, inspecteur-generaal,

T. OTTO, inspecteur-generaal,

J. LUYCKF ASSEEL, inspecteur-generaal,

G. PIRSON, inspecteur-generaal.

DI' P. DE KETELAERE.

HH. J. GRAS, inspecteur-generaal,

F. pEMEULENAERE, afdelingshoofd,

R. CHEVALIER, afdelingshoofd.

C. AUSSEMS, hoofdingenieur,
onderdirecteur,

C. AUSSEMS, »

M. VAN HEDEN, afdelingsh.oofd.

A. VLASSELAER, afdelingshoofd.

** *
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BIJBANKEN

Antwerpen

Beheerder: HH. K. VERCRUYSSE.

Secretaris : E. HUYBRECHT.

Discontokantoor R. GORlS,
F. VERREPT,
P. BRACHT,
]. SPETH.

Luik

Beheerder: J. HAUTAIN.

Discontokantoor P. HERMAN,
Baron G. van ZUYLEN,
Ridder M. de LAMINNE de BEX.
A. FRAN COTTE.

Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg)

Beheerder: A. TOURNAY.

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

Agenten Leden der Discontokantoren

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

Aarlen J. TIELEMANS, V. POSSCHELLE,
G. HANSSENS,
L. LEBLANC.

Aat C. METTENS, a.i.
Discontokantoor te Aat (1)

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

Discontokantoor te Aat en Péruiceiz
H. LEMAIRE,
M. SIMON,
P. BEAUDUIN.

Bergen G. GINION, G. DUCHATEAU,
J. SEGARD,
H. BOUTTIAU.

Boom J. BOUDOU,
Discontokantoor te Mechelen en Boom

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

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

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

(1) Het kantoor te Aat werd in liquidario 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 HI-!. L. KERREMANS, HH. R. DE COENE,
A. GEERINCK,
W. WINDEY.

Dinant
Discontokantoor te Dinant en Marche-en-Famenne

P. VAN NIEUWENHUYSE, M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLENF AGNE

de VOGELSANCK,
J. de MONTPELLIER

d'ANNEVOIE.

Doornik V. BRANDELAER, E. THORN,
V. VANDERBORGHT,
A. COUPLET.

Eeklo L. GHYSELS, C. VAN DAMME,
P. van GINDERACHTER,
G. VAN DAMME.

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

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

Hasselt K. DEWAELE, P. NAVEAU de MARTEAU,
A. JANSSENS,
J. SPAAS.

Hoei G. WALNIER, Graaf G. de LIEDEKERKE,
R. GREINER,
J. DELATTRE.

leper G. BURGGRAEVE,
Discontokantoor te Roeselare en Ieper

J. SOUBRY,
F. DECLERCQ,
J. DE MEESTER.

Kortrijk A. DE VULDER, J. DUMONT,
P. DE WITTE,
Baron J. de BETHUNE,
R. VAN STEENKISTE.

La Louvière R. DEKUYPER, L. GRAFE (1),
L. PONCEAU,
M. HAUTIER.

(1) Ontslagnemer dd. 9 januari 1968.
De heer J. NICODEME werd op 9 januari 1968 benoemd.
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Agenten Leden der Discontokantoren

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

Malmédy
Discontokantoor te Verviers en Malmédy

F. RYCKAERT, E. GEERINCKX (1),
G. PEL TZER,
F. TIQUET.

Marche-en- Famenne
Discontokantoor te Dinant en Marche-en-Famenne

J. BOFFING, M. SCHOOFS,
Baron R. de VILLENF AGNE

de VOGELSANCK,
J. de MONTPELLIER

d'ANNEVOIE.

Mechelen
Discontokantoor te Mechelen en Boom

C. SIBILLE, P. CARTUYVELS,
J. VIGNERON,
F. VERHAEGEN.

Moeskroen F. LEFLERE, A. SCARCEZ,
G. BLANCKE,
J. CASIER.

Namen F. LEFEVER, J. P. le HARDY
de BEAULIEU,

Baron de MOREAU
d'ANDOY,

A. PIRMEZ.

Neufchâteau R. TOBIE, Jonkheer L. GOURDET,
A. MINETTE,
H. ZOUDE.

A. D'HAUWE, E. de STREEL,
R. LECHIEN,
N. DESCAMPE.

Oostende
Discontokantoor te Oostende en Veurne

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

Oudenaarde P. HERTSCHAP, R. VAN CAUWENBERGHE,
C. MAERE,
P. van GELUWE de BERLAERE.

(1) Ontslagnemer dd. 31 december 1967.
De heer F. MORVOET werd op 1 januari 1968 benoemd.
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Agenten Leden der Discontokantoren

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

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

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

Roeselare
Discontokantoor te Roeselare en lepel'

M. WELLEMANS, J. SOUBRY,
F. DECLERCQ,
I. DE MEESTER.

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

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

Tienen F. DE KEYSER, J. GILAlN,
L. HALFLANTS,
J. DELACHOIX.

Tongeren H. LIENAHT van LIDTH
de .lEUDE,

W. WILSENS,
I. BEAUDUIN,
Ridder T. de SCHAETZEN

van ÈHIENEN.

Turnhout L. VAN DEN WIJNGAEHT, L. .lANSEN,
I. DIEHCKX,
C. DE RIDDER.

Verviers A. FRANÇOIS,
Discontokantoor te Verviers en Malmédy

E. GEEHINCKX (1),
G. PELTZEH,
F. TIQUET.

Veurne G.ONGENA,
Discontokantoor te Oostende en Veume

F. LOOTENS,
D. SEHRUYS,
A. D'HOOGE,
P. VAN WAESBERGHE.

(1) Ontslagnemer dd. 31 december 1967.
De heer F. MORVOET werd op 1 januari 1968 benoemd.
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Agenten

Waver HH. R. PINSART,

Zinnik M. HENNEQUIN,

154

Leden der Discontokantoren

HH. C. PIRSON,
Burggraaf H.-J. le HARDY de

BEAULIEU,
L. DELVOYE.

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



BIJLAGEN





BIJLAGE 1

OVERHEIDSFONDSEN VERWORVEN

KRACHTENS ARTIKELEN 18 EN 21 DER STATUTEN

Staat per 31 december 1967

S,50 pct. Belgische Schuld 1943.
4 pct. Bevrijdingslening 1945.
4,50 pct. Belgische Lening 1953/73.
4,50 pct. Belgische Lening 1954/72.
4,25 pet. Belgische Lening 1954/74, le reeks.
4,25 pct. Belgische Lening Hl54/ 74, 2° reeks.
4 pct. Belgische Lening 1955/75.
5 pct. Belgische Lening 1958/68.
4,75 pct. Belgische Lening 1959/71.
5 pct. Belgische Lening 1959/70.
4,75 - 5 - 5,25 pct. Belgische Lening 1962/72/77/82, 3e reeks.
5,50 - 5,75 pct. Belgische Lening 1963/73/78/83, 2" reeks.
6 pct. Belgische Lening 1963/83.
6,25 - 6,50 pct. Belgische Lening 1964/69/74, le reeks.
6,25 - 6,50 pct. Belgische Lening 1964/69/74, 2" reeks.
6,25 6,50 pct. Belgische Lening 1964/69/75.
6,25 - 6,50 pct. Belgische Lening 1965/70/76.
6,25 6,50 pct. Belgische Lening 1965/71/78.
6,25 6,50 pct. Belgische Lening 1965/71/80.
6,25 - 6,50 pet. Belgische Lening 1966/71/76, le reeks.
6,25 - 6,50 pct. Belgische Lening 1966/71/76, 2° reeks.
6,75 - 7 pct. Samengevoegde Belgische Leningen 1972/78.
7 pct. Belgische Lening 1967/82, 1" reeks.
7 pct. Belgische Lening 1967/82, 2e reeks.
6,75 - 7 pct. Belgische Lening 1967/74/82.
4 pct. Belgische Lotenlening 1941.
4 pct. Oorlogsschade 1922.
4 pct. Oorlogsschade 1923.
4,25 pct. Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen 1954/74.
4 pct. Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen 1955/75, 2° reeks.
6 pct. Wegenfonds 1963/83.
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5 pct. Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade. Ie reeks 1953 en 7£ reeks 1959.
4,75 pct. Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade, 2° reeks 1954 en 3e reeks 1955.
4,75 pct. Zelfstandige Kas voor Oorlogsschade, 4e reeks 1956.

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

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek Hl60/69 - 1990/99, 2° tranche.

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

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

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/\)9, 5° tranche.

Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/ 6\) - 1990/99, 6° tranche.

2 pct. Nationale Stichting voor de Financiering van het Wetenschappelijk
Onderzoek 1960/69 - 1990/99, 7° tranche.

4 pct. Regie van Telegraaf en Telefoon HJ54/74, 2° reeks.'
6,25 - 6,50 pct. Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen 1965/71/77.
6,75 - 7 pct. Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen 1966/72/78.
5,50 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1960/70.
6,25 - 6,50 pct. Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid 1965/71 / 78.
3,50 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.
Genotsbewij zen Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.

2 pct.
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BIJLAGE :2

WEEKSTATEN

IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1967



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1967
(Miljoenen franken)

ACTIVA
Internationale akkoorden

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

Te ontvangen Acliva in hel wegens effeclen deerde Overheids- Gebouwen,Voorschotten Tegoed bij van de
Goud- Vreemde termijn- (Art. 20 der Deel -en vordering fondsen

DATA vreemde val. buitenland, Internationaal Muntfonds : verkopen Handelspapier op hel Besluur op de Slaai materieel en Pensioenkas
Europees statuten.

voorraad valuta's in Belgische Andere van Overeen-
pasmunt

der Poslchecks (Wetten van (Art. 18 en 21 van het
en goud Monetair onderpand meubelen

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

Akkoord Deelneming en goud 14-9-1948) Personeel
(1) 19-6-1959)

I I
1.787 2.0052 Jan. 1967 76.233 21.562 11.128 1.500 - 15.190 3.375 - 21.463 13.709 18 9.850 306 1 34.000 3.197

9 » 76.179 25.012 11.345 1.500 - 15.190 3.375 - 24.777 7.730 17 9.875 280 1 34.000 3.197 1.787 1.998
16 76.179 25.093 11.458 1.500 15.190 3.375

~
24.835 7.632 14 6.875 300 1 34.000 3.197 1.787 1.999» - - ,

23 » 76.179 24.455 11.208 1.500 - 15.190 3.375 - 24.326 7.004 16 5.900 318 2 34.000 3.316 1.908 2.112
30 » 76.179 23.089 10.905 1.500 - 15.190 3.375 6 22.402 9.527 174 6.125 336 1 34.000 3.366 1.908 2.112.

6 februari 76.141 21.874 10.613 1.500 - 15.190 3.375 25 21.140 12.424 1.798 3.800 344 2 34.000 3.367 1.908 2.108
13 » 76.154 21.417 10.293 1.500 - 15.190 3.375 43 20.628 6.568 16 9.275 358 1 34.000 3.367 1.908 2.108
20 » 76.144 20.945 10.293 1.500 - 15.190 3.375 50 20.306 9.256 17 5.400 380 1 34.000 3.367 1.908 2.122
27 » 76.144 20.787 10.293 1.500 - 15.190 3.375 42 20.110 8.359 17 8.475 388 2 34.000 3.367 1.908 2.135

I
6 maart 76.215 22.346 10.172 1.500 - 15.190 3.375 84 21.654 9.769 27 7.525 376 2 34.000 3.367 1.908 2.129

13 » 76.215 22.669 10.285 1.500 - 15.190 3.375 118 22.026 5.312 22 9.275 399 2 34.000 3.367 1.908 2.129
20 » 76.215 22.823 10.083 1.500 - 15.190 3.375 110 21.944 4.849 29 8.775 403 1 34.000 3.367 1.908 2.133
24 » 76.215 22.458 10.083 1.500 - 15.190 3.375 115 21.869 4.864 18 9.300 413 2 34.000 3.366 1.908 2.134

3 april 76.215 21.847 10.271 1.500 - 15.190 3.375 160 21.301 8.028 31 9.900 393 2 34.000 3.367 1.908 2.134
10 » 76.250 23.458 10.953 1.500 - 15.190 3.375 178 22.978 5.951 23 9.775 375 1 34.000 3.367 1.908 2.127
17 » 76.250 23.459 10.953 1.500 - 15.330 3.375 167 22.978 4.337 21 9.225 385 2 34.000 3.367 1.908 2.127
24 » 76.250 23.344 10.953 1.500 - 15.310 3.375 160 22.648 5.215 21 9.725 379 1 34.000 3.367 1.908 2.131
28 » 76.250 22.087 10.424 1.500 - 15.305 3.375 188 21.215 9.770 595 9.525 353 1 34.000 3.367 1.908 2.131

8 mei 76.175 23.655 11.373 1.500 - 15.355 3.375 186 22.671 8.317 566 9.125 338 2 34.000 3.367 1.908 2.124
12 » 76.187 24.544 11.542 1.500 - 15.273 3.375 209 23.711 5.266 1.032 9.400 329 2 34.000 3.367 1.908 2.137
22 » 76.187 24.470 12.008 - - 15.273 3.375 231 23.595 5.853 1.053 9.075 312 1 34.000 3.367 1.908 2.138
29 » 76.189 24.698 11.834 - - 15.273 1.875 272 23.566 7.419 1.287 9.800 303 2 34.000 3.367 1.908 2.144

5 juni 76.075 27.774 15.463 - - 15.273 1.875 17 26.906 9.245 1.939 9.225 286 2 34.000 3.367 1.908 2.143
12 » 76.067 28.947 16.155 - - 15.273 1.875 2 27.996 6.117 1.707 9.850 286 2 34.000 3.367 1.908 2.143
19 » 76.067 29.197 16.502 - - 15.273 1.875 - 28.463 5.303 1.276 9.525 282 1 34.000 3.367 1.908 2.144
26 » 76.067 29.454 16.923 - - 15.273 1.875 - 28.380 6.097 1.185 9.900 272 2 34.000 3.366 1.908 2.144

3 juli 75.953 31.353 17.468 - - 15.176 1.875 - 30.389 10.160 2.568 9.175 250 2 34.000 3.367 1.908 2.144
10 » 75.953 30.716 15.294 - - 15.176 1.875 - 29.794 11.321 2.357 9.800 227 2 34.000 3.367 1.908 2.142
17 » 75.956 30.669 15.112 - - 15.145 1.875 - 29.905 10.946 2.245 8.050 270 2 34.000 3.367 1.908 2.142
24 » 75.956 31.930 14.612 - - 15.195 1.875 - 31.182 11.633 2.547 5.225 287 2 34.000 3.367 1.908 2.142
31 » 75.956 '. 31.753 14.612 - - 15.195 1.875 5 30.987 10.652 2.542 7.500 272 r 34.000 3.366 1.908 2.158

7 augustus 75.814 33.427 14.720 - - 15.195 1.875 - 32.611 8.099 2.503 8.800 272 2 34.000 3.366 1.908 2.151
11 » 75.821 33.969 14.716 - - 15.145 1.875 - 33.095 5.758 2.501 7.650 276 2 34.000 3.366 1.908 2.151
21 » 75.798 33.833 14.161 - - 15.145 1.875 - 32.992 5.503 2.504 5.600 286 2 34.000 3.367 1.908 2.151
28 » 75.798 33.637 14.372 - - 15.146 1.875 - 33.203 4.708 2.504 5.500 313 2 34.000 3.367 1.908 2.151

4 september 75.776 34.435 14.750 - - 15.146 1.875 - 33.613 5.840 2.517 7.525 286 2 34.000 3.367 1.908 2.144
11 » 75.760 34.317 14.128 - - 15.146 1.875 - 33.783 3.715 2.507 7.975 300 2 34.000 3.367 1.908 2.144
18 » 75.760 34.157 13.629 - - 15.146 1.875 99 33.384 3.117 2.464 6.400 315 1 34.000 3.366 1.908 2.144
25 » 75.760 33.670 14.024 - - 15.146 1.875 142 33.345 2.546 2.332 7.450 394 1 34.000 3.366 1.908 2.150

2 oktober 75.727 34.932 14.321 - - 15.291 1.875 172 34.117 4.425 1.984 9.175 488 1 34.000 3.363 1.908 2.150
9 » 75.671 35.742 14.770 - - 15.291 1.875 171 34.747 6.776 2.524 3.300 601 1 34.000 3.366 1.908 2.163

16 » 75.664 36.066 14.805 - - 15.211 1.875 184 35.324 7.043 2.419 - 684 2 34.000 3.367 1.908 2.163. I
23 » 75.659 35.845 14.605 - - 15.211 1.875 174 35.284 6.387 2.352 - 738 2 34.000 3.367 1.908 2.169
30 » 75.650 35.619 14.319 - - 15.211 1.875 227 34.662 5.499 2.167 3.250 424 2 34.000 3.367 1.908 2.169

6 november 75.519 36.015 15.162 - - 15.136 1.875 225 35.116 5.613 2.158 3.450 406 2 34.000 3.363 1.908 2.162
13 » 75.518 36.716 14.920 - - 15.086 1.875 217 36.259 2.843 2.089 4.975 424 2 I 34.000 3.367 1.908 2.162
20 }} 75.518 37.645 14.237 - - 14.236 1.875 214 36.928 3.156 2.413 2.250 424 1 34.000 3.367 1.908 2.163
27 }} 75.518 36.780 13.916 3.000 - 14.236 1.875 177 36.484 2.736 15 2.825 415 1 34.000 3.367 1.908 2.165

4 december 75.507 36.792 13.205 3.000 - 14.236 1.875 - 36.467 2.972 1.472 7.125 394 1 34.000 3.366 1.908 2.164
II » 73.963 37.301 12.868 3.000 - 14.236 1.875 - 36.503 2.994 1.469 6.025 400 2 34.000 3.367 1.908 2.164
18 » 73.963 36.873 12.719 3.000 - 14.236 1.875 - 36.453 7.236 1.318 - 386 1 34.000 3.366 1.908 2.164
22 » 73.963 36.631 12.470 3.000 - 14.237 1.875 - 36.318 9.930 1.062 - 373 1 34.000 3.367 1.908

I
2.164

29 » 73.963 36.087 12.468 3.000 - 14.737 1.875 - 35.521 13.834 509 2.650 320 1 34.000 3.367 1.908 2.164

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



WEEKSTATEN IN HET « STAATSBLAD» GEPUBLICEERD IN 1967
(Miljoenen franken)

PASSIVA

Orderekening : Internationale akkoorden
Besluur der Rekeningen-courant
Postchecks : (Wetten van 28-7-1948 en Totaal Belgische Kapitaal.
Tegoed voor 19-6-1959) Te leveren Pensioenkas

TOTAAL rekening van de Bankbiljetten der banken,
reserves en TOTAAL

Diversen Minister van Schatkist Banken vreemde val. van het Diversen afschrjjvinqs. DATA

ACTIVA ."';~ le I in omloop in het Diverse verbintenissen monetaire rekeninqen PASSIVA
Opvoeding I Buitengewone buitenland, rekeningen- Europees en goud Personeel

Gewone I eenjunctuur- Monetair
Andere op zicht reserve (2)

(Schoolpakt, wet gewone courant akkoorden
van 29-5-1959, rekening taks (Wet rekeningen Akkoord

artikel 15) van 12-3-1957) I

3.120 218.444 1.350 174.775 - 13 387 1.291 116
I

295 176.877 - 32.603 2.005 3.762 3.197 218.444 2 jan. 1967

2.918 219.181 1.350 172.554 3 13 398 743 148 246 174.105 - 36.077 1.998 3.804 3.197 219.181 9 »

2.832 216.267 1.332 169.526 9 13 346 752 107 246 "'170.999 - 36.248 1.999 3.824 3.197 216.267 16 »

1.365 212.174 1.298 167.726 3 13 335 1.013 105 217 169.412 - 35.491 2.112 1.792 3.367 212.174 23 »

1.304 211.499 1.261 168.048 17 13 336 2.164 100 206 170.884 - 33.282 2.112 1.854 3.367 211.499 30 »

1.323 210.932 1.239 170.348 - 13 343 939 105 60 171.808 - 31.748 2.108 1.901 3.367 210.932 6 februari

1.440 207.641 1.200 167.623 24 13 362 1.087 89 60 169.258 - 30.918 2.108 1.990 3.367 207.641 13 »

1.495 205.749 1.165 165.986 13 13 337 1.091 152 60 167.652 - 30.601 2.122 2.007 3.367 205.749 20 »

1.433 207.525 1.093 167.368 19 13 328 1.653 141 60 169.582 - 30.406 2.135 2.035 3.367 207.525 27 »

1.507 211.146 1.093 170.210 3 13 363 900 133 60 171.682 '- 31.890 2.129 2.078 3.367 211.146 6 maart

1.521 209.313 1.093 168.020 9 13 349 788 144 60 169.383 - 32.304 2.129 2.130 3.367 209.313 13 »

1.499 208.204 1.018 166.886 22 13 357 1.043 117 61 168.499 - 32.059 2.133 2.146 3.367 208.204 20 »

1.519 208.329 961 166.217 i 23 13 351 1.927 133 62 168.726 - 31.949 2.134 2.153 3.367 208.329 24 »

1.703 211.325 900 170.125 21 13 331 1.350 145 65 172.050 - 31.585 2.134 2.189 3.367 211.325 3 april

1.638 213.047 900 169.966 10 13 351 768 145 67 171.320 - 33.956 2.127 2.277 3.367 213.047 10 »

1.625 211.009 852 167.808 10 13 380 814 159 65 169.249 - 33.959 2.127 2.307 3.367 211.009 17 »

1.190 211.477 829 167.179 25 13 369 2.554 152 61 170.353 - 33.626 2.131 2.000 3.367 211.477 24 »

1.913 213.907 792 172.483 17 13 418 1.523 159 98 174.711 - 31.666 2.131 2.032 3.367 213.907 28 »

1.979 216.016 792 171.603 3 13 396 2.061 133 97 174.306 - 34.075 2.124 2.144 3.367 216.016 8 mei

1.288 215.070 736 170.350 21 13 381 998 133 100 171.996 - 35.340 2.137 2.230 3.367 215.070 12 »

1.422 214.268 702 169.308 1 13 394 876 92 94 170.778 - 35.699 2.138 2.286 3.367 214.268 22 »

1.622 215.559 670 170.501 6 13 352 860 106 95 171.933 - 35.799 2.144 2.316 3.367 215.559 29 »

1.850 227.348 670 175.475 20 13 347 1.027 94 79 177.055 - 42.458 2.143 2.325 3.367 227.348 5 Juni

1.763 227.458 615 173.955 1 13 342 816 I 89 83 175.299 - 44.253 2.143 2.396 3.367 227.458 12 »

1.491 226.674 549 172.346 17 13 319 763 122 100 173.680 - 45.066 2.144 2.417 3.367 226.674 19 »

1.579 228.425 521 - 173.348 8 13 309 1.107 106 97 174.988 - 45.425 2.144 2.501 3.367 228.425 26 »

2.466 238.254 473 180.514 16 13 364 1.091 80 130 182.208 - 47.977 2.144 2.558 3.367 238.254 3 juli

2.420 236.352 427 181.518 1 13 359 881 97 100 182.969 - 45.217 2.142 2.657 3.367 236.352 10 »

2.165 233.757 427 178.822 22 13 374 975 95 99 180.400 - 45.152 2.142 2.696 3.367 233.757 17 »

1.740 233.601 327 176.730 17 13 337 2.176 103 ; 78 179.454 - 45.936 2.142 2.702 3.367 233.601 24 »

1.842 234.624 326 178.749 16 13 305 1.416 71 63 180.633 - 45.728 2.158 2.738 3.367 234.624 31 »

1.823 236.566 298 177.872 13 13 317 2.427 82 67 180.791 - 47.477 2.151 2.780 3.367 236.566 7 augustus

1.987 234.220 221 175.843 15 13 306 1.550 104 94 177.925 - 47.953 2.151 2.824 3.367 234.220 11 »

1.866 230.991 221 173.673 16 13 285 1.089 170 97 175.343 - 47.299 2.151 2.831 3.367 230.991 21 »

1.800 230.284 221 171.969 11 13 296 1.613 136 159 174.197 - 47.723 2.151 2.846 3 367 230.284 28 »

2.013 235.197 856 176.017 23 13 341 1.612 125 148 178.279 - 48.524 2.144 2.883 3.367 235.197 4 septembsr

1.783 232.710 856 173.875 4 13 348 1.750 118 98 176.206 - 48.063 2.144 2.930

I

3.367 232.710 11 »

1.964 229.729 856 171.408
I

2 13 338 2.110 119 98 174.088 - 47.162 2.144 2.968 3.367 229.729 18 »

2.008 230.117 806 170.992 24 13 413 2.443 93 95 174.073 - 47.522 2.150 3.005 3.367 230.117 25 »

2.419 236.348 755 176.302 1 13 335 2.300 95 105 179.151 - 48.641 2.150 3.039 3.367 236.848 2 oktober

2.111 235.017 703 174.954 11 13 298 1.167 125 109 176.677 - 49.704 2.163 3.106 3.367 235.017 9 »

2.329 233.044 641 171.696 1.008 13 308 794 138 107 174.064 - 50.323 2.163 3.127 3.367 233.044 16 »

1.935 231.511 641 170.065 I 631 13 289 1.527 115 111 I 172.751 - 50.082 2.169 3.142 3.367 231.511 23 »

2.300 232.649 1.253 172.498 16 13 281 1.719 127 109 174.763 - 49.170 2.169 3.180 3.367 232.649 30 »

2.007 234.117 1.253 173.119 19 13 320 1.220 79 103 174.873 - 50.498 2.162 3.217 3.367 234.117 6 november

2.196 234.557 1.183 170.741 19 13 301 3.071 77 104 174.326 - 51.406 2.162 3.296 3.367 234.557 13 »
2.042 232.377 1.183 169.199 7 13 361 2.299 137 104 172.120 - 51.378 2.163 3.349 3.367 232.377 20 »

3.787 233.205 1.830 168.297 12 13 384 4.637 190 139 173.672 - 50.608 2.165 3.393 3.367 233.205 27 »

2.215 236.699 1.770 173.042 2 10 337 4.145 I 188 145 177.869 - 49.887 2.164 3.412 3.367 236.699 4 december
2.295 234.370 1.739 171.030 17 10 301 4.062 157 189 175.766, - 49.596 2.164 3.477 3.367 234.370 11 »
2.635 232.133 1.739 170.278 1.151 10 301 1.616 154 203 173.713 - 49.396 2.164 3.493 3.367 232.133 18 »
2.555 233.854 1.681 173.002 967 10 316 1.006 206 254 175.761 - 49.011 2.164 3.551 3.367 233.854 22 »

I 2.234 238.638 1.672 177.482 I - I 10 317 2.871 271 326 181.277 - 48.218 2.164 3.612 3.367 238.638 29 »
I





BIJLAGE 3

ECONOMISCHE EN FINANCIELE STATISTIEKEN

Tabeli.

Geografische spreiding van de uitvoer
van de Belglsch-Luxemburgse Economische Unie

In percent.
àlaandgemiddclden iu miljarden franken vnu de totale

waarde

I
lOm 1()I)7

lOOG (Eerste
(v) 10IOU2 10113 HJG4 HJû5 lOOG 1\)58 runan.

(Eerste den)19 mnend en ) ('V)

Europese Economische Gemeen-
schap ................................. 10,24 12,26 14,58 16,45 17,87 17,66 18,11 45,1 62,7

Duitse Bondsrepubliek ......... (3,18) (3,73) (4,83) (5,81) (6,00) (6,00) (5,63) (11,5) (19,5)
Frankrijk ............ ............ (2,23) (2,94) (3,53) (3,87) (4,60) (4,47) (5,09) (10,6) (17,6)
Italië .............................. (0,72) (1,04) (0,88) (0,91) (0,94) (0,91) (1, 16) ( 2,3) ( 4,0)
Nederland ........................ (4,11) (4,55) (5,34) (5,86) (6,33) (6,28) (6,23) (20,7) (21,6)

Verenigde Btaten en Canada ...... 1,91 1,89 2,10 '2,49 2,72 2,72 '2,63 10,4 9,1
Verenigd-Koninkrijk .................. 0,90 1,16 1,15 1,28 1,34 1,34 1,36 5,7 4,7
Overige Europese landen van de

O.KB.O. en Finland ............... 2,22 2,20 2,36 '2,84 '2,78 2,75 2,76 13,0 9,5
Japan .................................... 0,10 0,14 0,13 0,15 0,20 0,19 0,26 0,6 0,9

Comecon-landen en Joegoslavië ... 0,39 0,36 0,39 0,45 0,58 0,55 0,80 2,3 2,8
Bterlinggebied zonder de Europese

landen van de O.E.B.O. ......... 0,65 0,72 0,78 0,92 0,93 0,88 0,98 5,9 3,4
Democratische Republiek Kongo 0,19 0,19 0,26 0,26 0,27 0,27 0,22 3,8 0,8

Niet elders vermelde landen :

van Latijns-Amerika ............ 0,56 0,44 0,58 0,60 0,59 0,57 0,61 5,9 2,1
van Afrika ........................... 0,33 0,25 0,29 0,39 0,36 0,35 0,36 2,4 1,3
van Azië .............................. 0,41 0,4'2 0,51 0,55 0,61 0,60 0,57 4,2 2,0

Diversen ................................. 0,11 0,13 0,16 0,21 0,'20 0,20 0,19 0,7 0,7
-- --- --- --- --- --- -- -- ---

Totaal ... 18,01 20,16 23,29 '26,59 28,45 28,08 28,85 100,0 100,0

Bron : Nationaal Instituut voor de Stnt istiek. Berekeningen van de Nn tioun.le Bank van België.
(v) Voorlopige eijfers.
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Tabel 2.

Goudvoorraad en netto deviezenpositie van de Nationale Bank van België (")
(Miljarden franken)

Vordertugen Overige nebtotegoeden
J aarlijkae

Goud- op het Tegoeden Cil -vcrp licbt.iugen
Inter- ill vreemde 'l'egoedeu Totaal vernuderfn-

Einde periode voorrand nut.onnle omwisselbare op het (5 )Monetaire Overige gen van
(1) Fonds geldsoorten buitenland

(4)in Belgische het totaal
(2 ) Irankeu (3)

1961 ........................ 6'2,4 8,0 '20,4 1,9 9'2,7
196'2 ........................ 68,3 6,7 1'2,8 3,'2 91,0 - 1,7
1963 ........................ 68,6 7,1 '21,5 1,5 3,5 10'2,'2 +11,'2
1964 ........................ 7'2,5 10,'2 '27,0 1,5 3,6 114,8 +1'2,6
1965 ........................ 77,9 15,6 '21,9 1,5 5,9 1'2'2,8 + 8,0

1966 Oktober ............ 76,'2 18,6 '21,9 1,5 5,1 1'23,3 + 0,5(6)
December 76,'2 18,6 '21,4 1,5 6,8 1'24,5 + 1,7

1967 Oktober ............ 75,6 17,1 35,4 3,7 131,8 + 7,3(6)
December 74,0 16,6 36,1 3,0 7,'2 136,9 +1'2,4

(*) Cf. 'fijelschl'ift voor Documeu tatie en Voorlichting Viln de Nationale Bank Stetistiekon , tabel XIII·2ù.

(') De verhouding tussen de goudvoorraad en het bedrag van de dadelijk opvraag-
bare verplichtingen op het einde van het jaar vertoonde volgend verloop : 1961
45,1 pct.; 1962: 47,7 pct.; 1963: 44,4 pct.; 1964: 44,6 pct.; 1965: 44.9 pct.: 1966:
42,7 pct.; 1967 : 40,8 pct.

e) Vordering van de Belgische Staat op het Internationale Monetaire Fonds
betreffende de terugbetaling van zijn aandeel als lid, welke vordering de Bank, krach-
tens de wet van 19 juni 1959, in haar boekhouding mocht inschrijven als eigen bezit,
ten belope van de door haar tot ontheffing van de Staat uitgegeven biljetten, verleende
kredieten of gestorte goudbedragen. Het cijfer op 31 december 1964 en de volgende
cijfers omvatten daarenboven het bedrag van de leningen door België aan het Inter-
nationale Monetaire Fonds toegestaan in uitvoering van de Algemene Leningsovereen-
komsten en gefinancierd met behulp van certificaten van de Belgische Schatkist waarop
de Bank heeft ingeschreven in overeenstemming met de overeenkomst met de Staat
van 1 februari 1963, geamendeerd door die van 1 d.ecember 1964.

(3) In Belgische franken gestelde Amerikaanse schatkistcertificaten op twee jaar,
waarop de Bank in mei 1968 inschreef voor fr. 1,5 miljard en die in mei 1965 voor de
duur van twee jaar werden vernieuwd en in mei 1967 werden terugbetaald, alsmede
certificaten van hetzelfde type waarop de Bank voor fr. 3 miljard heeft ingeschreven
III november 1967.

(4) Tegoeden op het buitenland in Belgische franken, uitgezonderd die bedoeld
in noot ("), o.m. de portefeuille geviseerde accepten in Belgische franken betreffende
uitvoer van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie; vorderingen voortvloeiend
uit de liquidabie van de Europese Betalingsunie (fr. 0,4 miljard in 1961, fr. 0,3 miljard
in 1962, fr. 0,1 miljard in 1963, fr. 0,1 miljard in 19(4); verplichtingen aan het buiten-
land.

(5) 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.

(fi) Verandering van de eerste tien maanden.



Tabel 3.

Officiële wlsselkoersen vastgesteld door de in Verrekeningskamer te Brussel vergaderde bankiers

(Dagelijkse noteringen, in Belgische franken)

1 1 1 1 1 100 1 Canadese dollar 1 1 1 1 100

10G7 U.S.- pond Nellerl. Deutsch s Franse Ital. Zwit. Zweedse Deense Noorse Oostenr.
100 100

dolter sterling gulden Mark Irnnk lb-e kabel post frank kroon kroon hoon schill.
escudo peseta

Januari
Hoogste 50,09 139,78 13,87 12,60 10,12 8,02 46,38 46,38 11,57 9,68 7,26 7,01 193,65 174,35 83,64
Laagste 49,82 139,17 13,80 12,53 10,06 7,97 46,18 46,18 11,49 9,65 7,20 6,97 192,50 173,55 83,12
Gemiddelde 50,00 109,53 13,84 12,57 10,10 8,00 46,30 '16,30 11,55 9,67 7,23 6,99 193,25 173,99 83,43

Februari
Hoogste 49,80 139,17 Il ,79 12,53 10,08 7,97 46,11 46,11 11,48 9,64 7,20 6,96 192,60 173,55 83,07
Laagste 49,G9 138,82 ,76 12,51 10,04 7,95 45,95 45,96 11,46 9,62 7,18 6,95 192,00 173,10 82,89
Gemiddelde 49,74 138,98 13,78 12,52 10,06 7,96 46,03 46,04 11,47 9,63 7,19 6,95 192,36 173,30 82,97

Maart
Hoogste 4a,73 139,10 13,78 12,52 10,05 7,97 45,96 45,96 11,48 9,64 7,20 6,96 192,50 173,50 82,97
Laagste 49,68 138,87 13,74 12,50 10,03 7,95 45,89 45,89 11 ,47 9,62 7,18 6,95 192,23 173,20 82,81
Gemiddelde 49,70 138,98 13,76 12,51 10,04 7,96 45,93 45,93 11,47 9,63 7,19 6,95 192,36 173,32 82,88

April
Hoogste 49,74 139,20 13,76 12,52 10,07 7,96 45,96 45,96 11,51 9,65 7,20 6,96 192,53 173,65 82,92
Laagste 4a,65 138,94 J 3,75 12,49 10,05 7,95 45,86 45,86 11,47 9,63 7,18 6,95 192,07 173,25 82,75
Gemiddelde 49,70 139,11 13,76 12,51 10,05 7,96 45,91 45,91 11,49 9,64 7,19 6,95 192,30 173,47 82,85

Mei
Hoogste 49,65 138,98 13,78 12,50 10,10 7,95 45,90 45,90 11,51 9,64 7,19 6,95 192,23 173,33 82,76
Laagste 49,63 138,70 13,76 12,47 10,06 7,94 45,84 45,85 11,50 9,62 7,17 6,94 192,03 172,93 82,72
Gemiddelde 49,63 138,82 13,77 12,48 10,09 7,95 45,87 45,87 11,50 9,63 7,17 6,94 192,12 173,09 82,74

Juni
Hoogste 49,67 138,68 13,79 12,48 10,12 7,95 46,00 46,00 11 ,51 9,66 7,18 6,95 192,35 173,23 82,81
Laagste 49,63 138,44 13,77 12,45 10,10 7,94 45,88 45,88 11,49 9,62 7,16 6,94 192,05 172,60 82,72
Gemiddelde 49,64 138,56 13,78 12,47 10,12 7,95 45,94 45,94 11,50 9,64 7,17 6,95 192,17 172,78 82,75

Juli
Hoogste 49,64 138,42 13,80 12,44 10,13 7,96 46,17 46,17 11,49 9,64 7,16 6,95 192,35 172,60 82,79
Laagste 49,63 138,24 13,77 12,38 10,12 7,95 45,96 45,96 11,47 9,62 7,15 6,94 192,20 172,33 82,71
Gemiddelde 49,63 138,34 13,78 +2,41 10,12 7,95 46,03 46,03 11,48 9,64 7,15 6,94 192,29 172,47 82,77

Augustus
Hoogste 49,64 138,35 13,80 12,41 10,12 7,97 46,20 46,20 11,46 9,64 7,16 6,94 192,35 172,45 82,89
Laagste 4a,63 138,18 13,78 12,39 10,11 7,96 46,08 46,08 11,43 9,61 7,15 6,94 192,20 172,26 82,79
Gemiddelde 49,63 138,23 13,80 12,40 10,12 7,96 46,13 46,13 11,45 9,63 7,15 6,94 192,29 172,33 82,84

September
Hoogste 49,64 138,26 13,80 12,41 10,12 7,97 46,21 46,22 11,44 9,63 7,16 6,94 192,35 172,35 82,93
Laagste 4a,63 138,12 13,79 12,39 10,11 7,96 46,09 46,08 11,42 9,61 7,15 6,94 192,17 172,18 82,81
Gemiddelde 49,G3 138,17 13,80 12,40 10,12 7,97 46,15 46,15 11,43 9,62 7,16 6,94 192,23 172,23 82,89

ktober
Hoogste 49,64 138,22 13,81 12,40 10,13 7,98 46,27 46,27 11,45 9,62 7,16 6,94 192,28 172,30 82,85
Laagste 49,63 138,09 13,79 12,39 10,12 7,97 46,15 46,15 11,42 9,59 7,15 6,94 191,78 172,13 82,75
Gemiddelde 49,63 138,13 13,80 1'2,40 10,12 7,97 46,23 46,23 11,43 9,60 7,16 6,94 19'2,05 17'2,'2082,80

ovember
Hoogste 49,66 13,81 1'2,47 10,13 7,98 46,'28 46,28 11,50 9,60 6,95 192,15 173,29
Laagste 49,63 (1) 13,79 1'2,40 10,11 7,95 45,97 45,97 11,47 9,59 (1) 6,89 190,60 170,65 (1)

Gemiddelde 49,63 13,80 1'2,45 10,13 7,97 46,17 46,17 11,49 9,59 6,94 191,87 172,06

ecember
Hoogste 49,69 1'20,10 13,82 1'2,48 10,13 7,96 46,03 46,04 11,51 9,62 6,67 6,96 192,55 174,13 71,42
Laagste 49,63 119,18 13,80 12,41 10,11 7,95 45,92 45,92 11,48 9,59 6,65 6,94 192,00 172,00 71,'29
Gemiddelde 49,65 119,48 13,81 1'2,46 10,12 7,95 45,97 45,96 11,50 9,61 6,66 6,95 192,24 173,28 71,36

aar
Hoogste 50,09 13,87 12,60 10,13 8,0'2 46,38 46,38 11,57 9,68 7,01 193,65 174,35
Laagste 49,63 (1) 13,74 12,38 10,03 7,94 45,84 45,85 11,4'2 9,59 (1 ) 6,89 190,60 170,65 (1)

Gemiddelde -19,6a 13,7a 12,46 10,10 7,96 46,06 46,06 11,48 9,63 6,95 19'2,30 172,87

o

N

D

J

November Jnar

Van 1 tot 17 Van 18 tot 30 Van 1-1 tot 17-11 I Van 18-11 tot 31-12

1

I
1

I
100 1

I
1

I
100 1

I
1

I
lOO I

1

I
1

I
100

pond Deense peseta pond Deense peseta
pond Deense poseuo pond Deense peseta

sterling kroou sterling kroon sterling kroon I stJ.?,rlin;; kroon

Hoogste 13B,2G 7,10 82,BO 120,55 G,U5 71,35 lBn,78 7,20 S3,O·j 12C ,55 ",07 71,42

Langste l3B,QO 7,13 82,75 120,03 O,G4 71,27 l38,OU 7,13 S2,71 110,18 U,U4 71,27

Gemiddelde 138,12 7,15 82,80 120,17 ü,ô5 71,31 13S,05 7,17 82,8D lID,GS
I

G,U5 71'135



Tabel ~.

Rijkssohuld

(Miljarden franken)

Directe schuld Totale Schuld Totale
schuld,

QV2r·
schuld,

in Belgische {ranken Indirecte ex cl. incl.in buiten- de schuld geno- de schuldEinde periode schuId land se totale schuld over- men over-
gevestigde op kort- geld- directe (2 ) van

half- lopende tolaal soorten schuld genomen
Kongo genomen

schuld van vanlunge schuld (1 ) Kongo (3) (4) Kongo (3)
termijn

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 .................. 293,6 6,8 104,9 405,3 45,4 450,7 33,9 484,6 4,4 489,0

1966 Oktober ...... 308,3 7,7 106,3 422,3 49,8 472,1 32,2 504,3 4,0 508,3
December ... 305,6 7,8 109,3 422,7 49,8 472,5 31,0· 503,5 3,9 507,4

1967 Oktober ...... 319,1 8,0 105,2 432,3 55,8 488,1 34,9 523,0 3,5 526,5
December ... 317,1 8,5 103,7 429,3 55,4 484,7 40,7 525,4 3,5 528,9

Bron " Bestuur der 'I'hesuur ie en Staatsschuld.

e) Excl. de intergouvernementele schulden voortvloeiend uit de oorlog _1914-
1918: De cijfers van deze kolom vertegenwoordigen slechts een deel van de schuld
aan het buitenland; deze laatste omvat bovendien o.m. de verplichtingen in Belgische
franken waarvan de Staat debiteur is tegenover het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij door bemiddeling van Belgische instellingen. Vooral moet worden aangestipt
dat de verhoging van fr. 5,6 miljard waargenomen in 1967 gecompenseerd werd door
de terugbetaling van fr. 6 miljard « swap »-certificaten die de Belgische banken eind
1966 in hun bezit hadden. Het gezamenlijke beroep van de Staat op het buitenland
is opgenomen onder rubriek 1 van tabellI, blz. 67.

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

e) De cijfers kunnen dubbel getelde bedragen bevatten en de veranderingen van
het ene periode-einde tot het andere kunnen ten dele van boekhoudkundige aard zijn.
'l'abel 4bis geeft de wijzigingen van de rijksschuld die voor de Schatkist aanleiding
gaven tot geldbewegingen.

(4) Schuld waarvan de Belgische Staat op grond van de overeenkomst van
6 februari 1965 tussen België en de Democratische Republiek Kongo, goedgekeurd bij
de wet van 23 april 1965, de last draagt.
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Tabel 4bis.

Rijksschuld

Veranderingen die aanleiding gaven tot geldbewegingen voor de Schatkist

(Miljarden franken)

1962 19U3

I
1004

I
1965 1()(j0 Il 1U66 I 1907

(Eerste 10 muundeu )

l. Rijksschuld :

a) Directe en indirecte schuld (1) +12,2 +22,8 +16,1 +22,5 +18,9 +19,7 +19,5
b) Schuld overgenomen van

Kongo (2 ) ..................... - 0,6 - 1,2 - 1,2 - 2,1 - 0,5 - 0,4 - 0,4

Totaal van de rijksschuld ... +11,6 +21,6 +14,9 +20,4 +18,4 +19,3 +19,1

2. Af te trekken :

a) Boekhoudkundige veranderin-
gen :

Schatkistcertificaten in het
bezit van het Internatio-
nale Monetaire Fonds (3 ) + 1,2 - 0,3 - 1,7 - 3,5 + 1,3 + 1,3 ...

Schatkistcertificaten waarop
de N.B.B. heeft ingeschre-
ven voor de financiering
van de leningen aan het
Internationale Monetaire
Fonds in uitvoering van
de Algemene Lenings-
overeenkomsten (4) ...... ... .. . + l,S + 1,9 . .. . .. - l,S

Tegoed van de N.B.B. op
het Bestuur der Postchecks
voor rekening van de Mi-
nister van Nationale Op-
voeding (5 ) ............... - 0,3 - 0,4 + 0,1 - 0,1 ... - 0,3 - 0,1

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

Schatkistcertificaten waarop
werd ingeschreven met
het provenu van indirecte
leningen ..................... - 0,4 - 1,0 .. . ... . .. .. . . ..

Af te trekken totaal ... - 0,7 - 1,7 - 0,1 - 1,7 + 1,3 + 1,0 - 1,6

3. Veranderingen van de rijks-
schuld die aanleiding gaven tot
geldbewegingen voor de Schat-
kist (3=1-2) ..................... +12,3 +23,3 +15,0 +22,1 +17,1 +18,3 +20,7

( 1) Volgens tabel 4.

(2) De schuld overgenomen van Kongo komt in de officiële staten van de rijks-
schuld (tabel 4) pas voor sedert de bekrachtiging van de overeenkomst waarvan sprake
in noot (4) van tabel 4. Daar echter de leningen waaruit deze schuld is samengesteld
bij hun uitgifte door de Staat gewaarborgd werden, heeft deze laatste reeds sedert
30 juni 1960, datum van de onafhankelijkheid van Kongo, de dienst ervan waar-
genomen. Daarom worden de veranderingen van die schuld hier voor de ganse
beschouwde periode opgetekend.
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(3) De terugbetalingen van schatkistcertificaten in het bezit van het Interna-
tionale Monetaire Fonds vallen, overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke en
conventionele bepalingen, ten laste van de Nationale Bank van België; deze laatste
ontvangt anderzijds het provenu van de inschrijvingen op certificaten door het Fonds.

(4) De leningen aan het Internationale Monetaire Fonds verstrekt in het kader
van de Algemene Leningsovereenkomsten en de terugbetalingen van het Fonds op die
leningen worden niet beschouwd als transacties die voor de Schatkist aanleiding hebben
gegeven tot uitgaven of ontvangsten van geldmiddelen, aangezien die leningen door de
Nationale Bank van België gefinancierd zijn. Aan de andere kant moet de beweging
van de certificaten waarop laatstgenoemde inschrijft om die financiering te verwezen-
lijken, niet worden beschouwd als de weergave van ontvangsten of uitgaven van geld-
middelen in hoofde van de Schatkist.

(") De veranderingen van het tegoed van de Nationale Bank van België bij het
Bestuur der Postchecks voor rekening van de Minister van Nationale Opvoeding
hebben de bewegingen van het tegoed van de Minister van Nationale Opvoeding bij
de Bank als juiste tegenpost.

Tabel 5.

opgenomen bedrag van de kredieten die bij hun oorsprong door de

geldscheppende instellingen aan de bedrijven en partlculleren verleend werden (*)

( Veranderingen in miljarden franken)

Bankaccepten Handelspapier Voorschotten Totaal

1962 .................................... + 3,1 + 2,8 + 5,6 + 11,5
1963 .................................... + 0,1 + 9,6 + 6,7 + 16,4
1964 .................................... + 1,0 + 4,6 + 5,4 + 11,0
1965 .................................... + 2,3 + 6,7 + 7,0 + 16,0
1966 .................................... + 1,2 +10,3 + 8,5 + 20,0

1966 Eerste la maanden 0,2 + 3,2 +10,1 =t- 13,1
1967 Eerste la maanden 3,3 + 5,4 +13,7 + 15,8

(*) Cf. Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting van de Nationale Bank, Statistieken, tabel XIII·9.
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Tabel 6.

Einde" periode

Chartaal geld (*)

(Af iljarden franken)

Biljetten Biljetten Jaarlijkseuitgegeven en munten Chartaal geld veranderingendoor de
Nationale Bank uitgegeven door (2 ) van het

van België de Schatkist (1) chartaal geld

129,1 5,5 132,2
138,5 5,8 141,7 + 9,5
150,5 6,1 153,7 +12,0
160,3 6,4 163,7 +10,0
170,3 6,6 173,4 + 9,7

172,9 6,8 176,0 + 2,6 ( 3)

175,3 6,9 178,7 + 5,3
173,3 6,5 176,0 2,7 (3)
177,5 6,5 n.b. n.b.

1961
1962
1963

19/34

1965

1966 Oktober
December

1967 Oktober
December

(i<.) Cf. 'l'ijdsclu+It VOOl' Documentnt.ie en Voorlichting van de Nationale Bunk, Stnbistieken , tabel XIII·4.

(1) Na aftrek van het schatkistgeld in het bezit van de Nationale Bank van
België. Die aftrekking .werd niet gemaakt in kolom (1) {( Biljetten en munten van
de Schatkist» van de tabel in bovengenoemd Tijdschrift.

(2) Biljetten en munten, na aftrek van het cbartaal 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 Dank 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 tien maanden.

n.b. Niet beschikbaar.
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Tabel 7.

(Miljarden franken)

In het bezit van de bedrijven en pat-ticulieren

In het Jaar lijkse
bezit bij de veraride-

bij de bij het ringenEinde periode van de Nationale Bestuur
banken Eindtotaal

van het
overheid Bank van del' en Totaal eindtotaal(1 ) België Postchecks overheids- (2 )instellingen

1961 ........................ 10,0 0,6 27,9 66,7 95,2 105,2
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(') +13,6
1964 ........................ 10,8 0,6 35,9 86,4 122,9 133,7 + 9,6
1965 ........................ 11,8 0,4 37,5 95,4 133,3 145,1 +11,4

1966 Oktober ............ 11,5 0,3 40,7 95,4 136,4 147,9 + 2,8«)
December ......... 14,9 0,5 41,5 104,1 146,1 161,0 +15,-9

1967 Oktober ............ 13,6 0,4 42,9 105,9 149,2 162,8 + 2,0(4)

(*) Cf. Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting van de Nationale Bank, Statistieken, tabel XIII-4.

(1) Tegoeden van de buitengewone rekenplichtigen bij het Bestuur der Postchecks
en dadelijk opvraagbare rekeningen en rekeningen op ten hoogste één maand bij het
Gemeentekrediet van België.

(2) Na uitschakeling van boekhoudkundige veranderingen, inzonderheid die welke
voortvloeien uit de herzieningen van de statistiek waarvan in onderstaande noot (3)
sprake is.

(") In de loop van 19G3 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.

(4) Verandering van de eerste tien maanden,
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Tabel 8.

Giraal geld
Totaalcijfers der gedane betalingen en omloopsnelheid (")

'I'otualcijfers van de gedane betalingen Omloopsnelheid(M il.jarden franken)
Maandgemiddelden door middel van door middel van van de van deper typemaand van 25 dagen de dadelijk de tegoeden dadelijk tegoeden

opvraagbare bij het) Bestuur Totaal opvraagbare bij het Bestuur
bankdeposito's der Postchecks bankdeposito's der Postchecks

1962 ........................... 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
1966 ........................... 191,3 149,3 340,6 2,67 3,47

1966 Eerste Il maanden ... 188,8 148,8 337,6 2,64 3,47
1967 Eerste Il maanden ... 208,1 164,1 372,2 2,71 3,73

(*) Cf. Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting van de Nationale Bank, Statistieken, tabel XIII-13.

Tabel 9.
Spaarinlagen op boekjes (1)

(Veranderingen in miljarden franken)

Depositohouders

I Algemene I Perteculiere

I
Openbare Totaal

Banken (2) Spunr- en spaarkassen krediet-
Lijfrentekas (3) instellingen

1962 ........................... + 3,6 + 8,0 + 5,4 + 1,1 + 18,1
1963 ............................ + 9,4 + 5,4 + 6,5 + 1,5 + 22,8
1964 ........................... + 6,3 + 4,4 + 5,2 + 0,6 + 16,5
1965 ........................... + 6,4 + 9,8 + 7,6 + 1,0 + 24,8
1966 ........................... + 6,5 + 8,0 + 8,5 + 1,5 + 24,5

1966 Eerste 10 maanden ... + 4,4 + 4,1 + 6,0 + 1,1 + 15,6
1967 Eerste 10 maanden ... + 8,7 + 7,4 + 6,6(4) + 0,8 + 23,5

(1) De jaarlijkse veranderingen zijn niet alleen het gevolg van de stortingen en
de opvragingen, doch ook van de toekenning van de gekapitaliseerde interesten en, voor
de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, van de verdeling, in 1265, van een gedeelte der
reservefondsen.

(2) Depositoboekjes in Belgische franken en alle andere deposito's m Belgische
franken op boekjes toebehorend aan in België verblijvende personen.

(3) Inlagen op spaarboekjes van de partienlieren (gewone spaarboekjes, boekjes
voor inlagen op termijn en huishoudboekjes) en op dotatieboekjes.

(4) Excl. de veranderingen, vanaf 1 juli 1967, van de certificaten en spaarbons
aan toonder, maar incl. de veranderingen, vanaf dezelfde datum, van bepaalde
deposito's die voorheen onder de termijndeposito's en deposito's met opzegging werden
geteld.



Tabel 10.

Obligaties en kasbons in Belgische franken

in het bezit van de particulieren en de bedrijven (I)

(Vemnde1'ingen in miljarden [ninken)

Emittenten

Purticuliere

Andere spearkussen , AndereOpenbare
overheid en

hypotheek- pu rbicu I iere Totaul
Stuat (2) krediet- overbeide- Banken en mnutechnp-instellingen instellingen kapibalisabie- pijenmoatschnp-

pijen

1962 ........................ + 2,5 +11,4 + 4,2 + 2,5 + 1,7 + 1,9 +24,2
1963 ........................ + 3,6 + 4,1 + 1,7 + 0,3 + 0,4 + 3,1 +13,2
1964 ........................ +12,6 + 9,4 + 0,1 " , + 0,9 -I-- 2,0 -1--25,0
1965 ........................ -I-- 7,7 -I-- 9,0 + 5,1 " , -I-- 1,3 -I-- 4,5 +27,6
1966 ........................ -I-- 7,5 -I-- 9,6 -I-- 9,2 -I-- 0,6 v-l-- 1,9 -I-- 1,6 V-l--30,4

1966 Eerste 10 maand. -I-- 9,1 -I-- 8,1 + 5,1 + 0,4 v-I-- 1,5 + 0,9 v+25,1
1967 Eerste 10 ID, (v) -1--12,5 -1--15,1 -I-- 4,4 + 1,2 -I-- 2,9(3) -I-- 0,4 -1--36,5

(1) Uitgegeven obligaties en kasbons, na aftrek van de bedragen in het bezit van
de overheid (incl. de bestuursinstellingen en de instellingen voor sociale verzekering)
en van de financiële instellingen; de cijfers omvatten evenwel het bezit van sommige
financiële instellingen dat in 1967 onmogelijk kon uitgeschakeld worden: dat van de
maatschappijen voor verzekering op het leven en tegen arbeidsongevallen en dat van
de pensioenfondsen,

(2) Directe en indirecte schuld,

(3) Met inbegrip van de spaa.rcertificaten en spaarbons aan toonder, vanaf 1 juli
1967,

( v ) Voorlopige cijfers.
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Tabel 11.

Rentepercentages van beleggingen die openstaan voor het publiek (1)

Hendement
bij de uitgifte

Termijn- Inlagen op vau de kasbons Gemiddeld rendement
deposito's gewone en obligaties van de van de stuntsleningen

Einde perlede bij de spaarboekjes openbare (op meer dan 5 jaar) ~
banken bij de le-ed ietinsteil ingen (3 )(3 maanden) A.S.L.J(.(2)

I
(1 jaar) (5 jaar)

1961 .................................... 3,15 3,SO 4,25 5,62 5,74
1962 .................................... 2,50 3,30 3,80 4,60 4,96
1963 3,30 4,50 5,80 (4) (5 )

.................................... 3,00 5,32 5,98
1964 .................................... 3,50 3,40 4,75 6,12 5,62 6,43
1965 .................................... 3,50 3,50 4,75 6,12 5,66 6,45

1966 Juni .............................. 3,50 3,50 4,75 6,25 5,84 6,67
December ........................ 3,80 3,50 5,25 6,70 5,85 6,76

1967 Januari ........................... 3,80 3,50 5,25 6,70 5,88 6,74
Februari ........................ 3,80 3,50 5,25 6,70 5,88 6,76
Maart ... ....................... 3,80 3,50 5,25 6,70 5,86 6,76
April ... ..... . ................... 3,80 3,50 5,'25 6,70 5,86 6,77
Mei .............................. 3,60 3,50 5,25 6,70 5,89 6,77
Juni .............................. 3,60 3,50 5,25 6,70 5,92 6,77
Juli .............................. 3,60 3,50 5,25 6,70 5,74 6,64
Augustus ........................ 3,60 3;50 5,25 6,70 5,77 6,64
September ..................... 3,60 3,50 5,25 6,70 5,77 6,66
Oktober ........................... 3,60 3,50 5,25 6,70 5,81 6,57
November ............ ~........... 3,60 3,50 5,25 6,70 5,71 6,54
December ........................ 3,60 3,50 5,25 6,70 5,70 6,58

(1) Percentages vóór belastingheifing bij de bron.

e) Percentages vóór 1 januari 1905 toegekend op de bedragen tot fr. 250.000,
vervolgens, in 1965 en 1966, op de bedragen tot fr. 350.000 en, vanaf 1 januari 1967,
tot fr. 500.000. Zij omvatten de getrouwheidspremie, tot 1064 .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.
Excl. de perpetuele schulden of diegene die slechts door inkoop ter beurs kunnen
worden afgelost en de lotenleningen. Cf. Tijdschrift voor Documentatie 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 decemher 1962. Bij de bron
ondergaan zij een grotere belastingheffing dan de leningen uitgegeven vóór die datum.
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Tabel 12.
Daggeld (*)

(Miljarden franken)

Knpibaul geleend dool' Kapitaalopgenomen dool' 'rotaal
van het 'I'erug-de de geleendeDaggemiddelden de het overige de het het overige of genomen

banken Renten- instel- banken Renten- H.W.I. instel- kapitaal
fonds fonds opgenomen

Jingen lingen kapitaal

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 ...
1967 ............... 2,0 1,1 3,3 1,7 0,3 3,4 I,D 6,4 ...

(*) Cf. 'I'ijdseh rift voor Documentntde en Voorlichting van de Nationale Bunk, Statistieken, tabel XVIII-!.

Tabel 13.

Tarieven der disconto- en voorschotverrichtingen van de Nationale Bank van België
(Pct.)

'I'nrieven van kracht

van van van vau van vanafop 31 de- op 31 de- op 31 de- op 31 de- op 31 de- op 31 de- 2 feb. 23 maart 20 apr.I Il mei 14 sept. 26cember cernber cember camber cember cember tot 22 lot 19 tot 10 tot 13 tot 25 oktober1961 1962 1963 1964 19G5 19G6 (1) maart april mei sept. oktober 19671967 1967 1967 19G7 1967

Disconto

Geaccepteerde,-in een bank gedomi-
cilieerde wissels, warrants ...... 4,50 3,50 4,25 4,75 4,75 5,25 5,00 4,75 4,75 4,50 4,25 4,00

Accepten vooraf door de Nationale
Dank van België geviseerd :

Invoer ........................... 4,50 3,50 4,25 4,75 4,75 5,25 5,00 4,75 4,75 4,50 4,25 4,00
Uitvoer ........................... 3,50 2,75 3,75 4,25 4,25 4,75 4,50 4,25 4,25 4,00 3,75 3,50

Geaccepteerde, niet in een bank
gedomicilieerde wissels .._........_ 5,00 4,00 5,00 5,25 5,25 5,75 5,75 5,50 5,50 5,25 5,00 4,75

Niet-geaccepteerde, in een bank
gedomicilieerde wissels .._........_ 5,25 4,50 5,75 5,75 5,75 6,25 6,25 6,00 6,00 5,75 5,50 5,25

Niet-geaccepteerde en niet in een
bank gedomicilieerde wissels,pro-
messen .............................. 5,75 5,00 6,25 6,25 6,25 6,75 6,75 6,50 6,50 6,25 6,00 5,75

Voorschotten -in Tekening- Maximum-
courant en beleningen van quotitelt

Schatkistcertificaten uitge-
geven tegen de rentevoet
van 1 15/16 pct. .........95 pct. 2,25 . _. _ .. .. . . -. .. - -- . .. - .. - . -- . .. - ..

Schatkistcertificatenen ren-
tenfondscertificaten uitge-
geven op maximum 130
dagen .....................95 pct. 4,50 3,50 4,50 5,25 5,25 6,00 6,00 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00

Schatkistcertificaten uitge-
geven op meer dan 130
dagen en op maximum
366 dagen (2) ............95 pct. 5,25 4,00 5,25 5,75 5,75 6,25 6,25 6,25 6,00 5,75 5,50 5,25

Andere overheidsfondsen (3) 80 pct. 5,75 5,00 6,25 6,50 6,50 7,00 6,75 6,50 6,50 6,25 6,00 5,75

(1) Tarieven van kracht tot 1 februari 1967_

(2) Maximumduur verlengd tot 374 dagen vanaf 20 december 1967_

(3) Alleen de overheidseffecten en het overheidspapier « aan toonder » in
Belgische franken worden in onderpand aanvaard.



Tabel 14.

Rentepercentages van de geldmarkt (*)

Niet-geviseerde
Echutkist- H.W.I. : accepten

cet-ti- Renten- Schatkistcertificaten geviseerde verhandeld
op de markt

Jicnten fonds- uitgegeven bank- van het paruicu liere
ce-ti-

bij toewijzing accepten disconto (2)Daggeld op zeer
(4) betref-

korte Ifcaten lende
(1) termijn (4 invoer handels- bank-

(3 maanden)
(maximum accepten accepten

120
maanden) (3 ) dagen) (op (op

(9 (12
(2) mannden ) maanden) (2 ) ongeveer ongeveer

30 dagen) ûü dagen)

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 5,25 5,55 5,65 4,50 4,50 5,50
1965 ........................... 3,17 4,75 5,15 5,45 5,50 4,50 4,50 5,25

1966 Juni ..................... 3,49(') 5,30 5,60 5,65 5,70 5,12 5,00 6,00
December ............ 4,23(6) 5,85 6,15 6,10 6,25 5,20 5,15 6,60

1967 Januari .................. 3,37 5,75 6,05 6,25 6,35 5,20 5,10 5,75
Februari ............... 3,53 5,70 6,00 6,05 6,15 4,90 4,85 5,60
Maart ... .............. 3,45 5,50 5,75 6,15 6,15 4,60 4,60 5,20
April ..................... 3,71 5,30 5,60 ... 6,00 4,60 4,60 5,20
Mei ..................... 3,59 5,20 5,50 5,85 5,85 4,35 4,35 5,00
Juni .. ..... .............. 3,52 5,45 5,75 5,85 5,90 4,40 4,40 5,60
Juli .. . .... . ............. 3,69 5,50 5,80 6,00 6,05 4,30 4,40 5,60
Augustus ............... 2,88 5,25 5,60 5,95 " . 4,20 4,40 5,10
September ............ 2,85 5,00 5,40 5,70 5,70 3,85 4,10 4,80
Oktober .........~..... 2,94 4,50 4,90 5,60 5,60 3,60 3,60 4,75
November ............ 2,53 4,45 4,85 5,10 5,20 3,60 3,60 4,60
December .... ........ 2,54 4,40 4,90 5,10 5,15 3,60 3,90 5,10

(*) Cf. Tijdschrift voor- Documentatie en Voorlichting van de Nationale Bank, Statistieken, tabellen XIX-2 en 3.

( 1) Daggemiddelden.

( 2) Einde periode.

(") In 1961, einde periode, 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 fei.t 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, daar er geen certificaten van dat type werden uitge-
geven in januari 1962.

(5) Eerste halfjaar.

(6) Tweede halfjaar.
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BIJLAGE 4

Koninklijk besluit rr 42 tot wijziging van het koninklijk besluit nlr 29 van

24 augustus 1939 betreffende de bedrijvigheid, de inrichting en de bevoegdheden del'

Nationale Bank van België, genomen. tel' uitvoering van de wet van 1 mei 1939
(artikeli, 1, .h).

ol

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Steunend op de wet van 31 maart 1967 tot toekenning van bepaalde machten
aan de Koning ten einde de economische heropleving, de bespoediging van de regionale
reconversie en de stabilisatie van het begrotingsevenwicht te verzekeren, heeft de
Regering de technische verbeteringen onderzocht, die kunnen worden aangebracht aan
de wettelijke bepalingen, welke de Nationale Bank van België beheersen, met het oog
op een verruiming van het raam van de kredietmogelijkheden van deze instelling.

Inzonderheid heeft de Regering de rol in aanmerking genomen, die het Gemeente-
krediet van België speelt in de financiering van de investeringen op het niveau van
de provincies en gemeenten en van de interprovinciale en intercommunale verenigingen,
activiteit die dit organisme met de andere openbare kredietinstellingen gelijkstelt.

De wettelijke bepalingen, die de werkkring van de Nationale Bank uitstippelen,
zijn in hun huidige toestand te eng opdat de Bank in staat zou zijn voorschotten in
rekening-courant én kortlopende beleningen toe te staan aan de houders van overheids-
fondsen op korte, halflange of lange termijn, uitgegeven of gewaarborgd door het
Gemeentekrediet van België, of van effecten van leningen van de proyincies en van
de gemeenten, die ter beurze worden genoteerd.

Overeenkomstig de verbintenis door België ten opzichte van het Groothertogdom
Luxemburg aangegaan, op grond van het bijzonder protocol betreffende het stelsel van
monetaire associatie van 29 januari 1963, past het daarenboven ten voordele van de
Luxemburgse Staat en de economie van dit land het opnemen te vergemakkelijken
van de kredieten die door de Nationale Bank van België kunnen worden verleend.

Ten slotte dient rekening te worden gehouden met de deelneming van België
aan internationale financiële instellingen aan de financiering waarvan de Belgische
markt haar medewerking verleent of kan geroepen worden haar medewerking te
verlenen door in te schrijven op leningen door deze instellingen uitgegeven of gewaar-
borgd; ook past het de Nationale Bank toe te laten, onder de gebruikelijke voorwaarden,
overheidsfondsen in pand te aanvaarden, die door deze instellingen worden uitgegeven
of gewaarborgd.
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Dit is de rechtvaardiging van de wIJzlgmgen, die aan de wettelijke bepalingen
welke de Bank beheersen, door het artikel 2 van het hiernavolgend koninklijk besluit
worden aangebracht.

De toelichting bij de artikelen geeft uitleg voor de andere wijzigingen.

Overeenkomstig artikel 4 zullen Je statuten van de Bank in overeenstemming
met de nieuwe bepalingen worden gebracht en zullen de verrichte wijziging~n voor
goedkeuring aan de Koning worden voorgelegd.

Alhoewel deze nieuwe bepalingen de werkkring van de Hank uitbreiden, gaan zij
niet buiten het gebied van de technische verbeteringen, die worden gerechtvaardigd
door de voormelde argumenten van inwendige en uitwendige orde.

Niets wordt veranderd aan de Iundamentele evenwichtsverhoudingen - zoals
die tussen de Staat en de Bank - waarop het statuut van deze Instelling berust. In
deze materie moet, ter uitsluiting van elke delegatie, de bevoegdheid van het Parlement
de regel blijven.

Het nemen van bijzondere maatregelen ten einde de Bank in staat te stelle!"
tot de economische heropleving bij te dragen is niet noodzakelijk. De Bank bezit
inderdaad daartoe de nodige middelen, hetzij zij optreedt als kredietgever in laatste
instantie, hetzij zij aan het Rentenfonds hulpmiddelen verstrekt wanneer de open-
marktpolitiek het stijven van de fondsenmarkten behelst.

Evenmin is het noodzakelijk, met het oog op deze politiek, aan de Minister van
Financiën nieuwe machten toe te kennen, aangezien het Rentenfonds paritair wordt
beheerd door zijn vertegenwoordigers en door deze van de Nationale Bank en bij
staking van stemmen, de beslissing ligt bij de Minister van Financiën, die in dergelijk
geval binnen de acht dagen aan de wetgevende kamers een mededeling doet.

De bestaande mekanismeu zijn dus aangepast aan de behoeften van de econo-
mische heropleving.

i I, I
I

I

Toelichting bij de artikelen

Artikel 1

Het artikel l van de organieke wet van de Nationale Bank van België wordt zo
geredigeerd dat het niet telkens moet worden gewijzigd als de duur van de Nationale
Bank wordt verlengd.

Artikel 2

De wijzigingen ten gronde van het artikel 11, 3° en 8°, van de organieke wet van
de Bank, worden hoger besproken. Twee formuleringswijzigingen komen erbij : de
woorden « de Kolonie » worden weggelaten, hetgeen voor de hand ligt; de termen
« de Luxemburgse Staat » worden in de plaats gesteld van de woorden « het Groot-
hertogdom Luxemburg » die in dezelfde zin werden gebruikt als de woorden « de
Belgische Staat ».
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Artikel 3

De tweede alinea van artikel :32 van dezelfde bepalingen betreft het Disconto-
comité dat bij de maatschappelijke zetel van de Bank fungeert. De redactie van deze
alinea is gebiedender dan die van de laatste alinea van artikel 2, die betrekking heeft
op het vestigen van discontokantoren of -comités bij de bijbanken en de agentschappen.
Het past de strengheid ervan te verzachten, gezien de evolutie van de discontomethodes.
Het rechtstreeks disconteren te Brussel van handelseffecten die worden aangeboden
door nijverheids- of handelsfirma's uit de streek, is niet meer gebruikelijk. Dit papier
wordt el' thans geherdisconteerd, wanneer de banken en andere instellingen die het
onder zich houden, ertoe worden gebracht het te verhandelen ten einde hun kasmid-
delen op peil te brengen.

Artikel 4

Dit artikel vergt geen bijzondere toelichting.

** *

Il OKTOBER 1967. - Koninklijk besluit n' 112 tot wijziging van het koninklijk

besluit n' 29 van 211 augustus 1939 betreffende de bedrijvigheid, de inrichting en de
bevoegdheden der Nationale Bank van België, genomen ter uitvoering van de wet van

1 mei 1939 (art. 1, 1, h).

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 maart 1967 tot toekenning van bepaalde machten aan
de Koning ten einde de economische heropleving, de bespoediging van de regionale
reconversie en de stabilisatie van het begrotingsevenwicht te verzekeren, inzonderheid
artikel 1, 4°, c, en 6°;

Gelet op het koninklijk besluit n" 29 van 24 augustus 1939 betreffende de bedrij-
vigheid, de inrichting en de bevoegdheden der Nationale Bank van België, genomen
ter uitvoering van de wet van 1 mei 1939 (art. 1, 1, h), bevestigd en gewijzigd bij de
wet van 16 juni 1947, en gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1948, 12 april 1957 en
19 juni 1959, inzonderheid op de artikelen 1, 11, 22 en 35;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en op het advies van Onze
in Raad vergaderde Ministers,

Hebben wij besloten en besluiten wij :

Art. 1. - ArtikelIvan het koninklijk besluit n" 29 van 24 augustus 1939
betreffende de bedrijvigheid, de inrichting en de bevoegdheden der Nationale Bank
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van België, genomen ter uitvoering van de wet van 1 mei 1939 (art. 1, 1, h) wordt
door de volgende bepaling vervangen :

« ArtikelLVoor de Nationale Bank van België, ingesteld bij de wet van 5 mei
1850, gelden de volgende bepalingen. »

Art. 2. - In artikel 11 van hetzelfde besluit worden 3° en 8° onderscheidenlijk
door de volgende bepalingen vervangen :

« 3° Het disconteren, aankopen en overdragen van effecten op korte of halflange
termijn, uitgegeven of gewaarborgd door de Belgische Staat of door de Luxemburgse
Staat, of uitgegeven door lichamen waarvan de verbintenissen door de Belgische Staat
of door de Luxemburgse Staat worden gewaarborgd;

» 8° Het toekennen van voorschotten in rekening-courant, en van kortlopende
beleningen, op onderpand :

}} a) van overheidsfondsen op korte, halflange of lange termijn, uitgegeven of
gewaarborgd door de Belgische Staat of door de Luxemburgse Staat, door het Gemeen-
tekrediet van België of door internationale financiële instellingen opgericht door over-
eenkomsten waarbij België partij is;

» b) van soortgelijke fondsen uitgegeven door lichamen waarvan de verbintenis-
sen door de Belgische Staat of door de Luxemburgse Staat worden gewaarborgd;

» c) van effecten van leningen van de provincies en van de gemeenten, die ter
beurze worden genoteerd, evenals van preferente aandelen van de Nationale Maat-
schappij der Belgische Spoorwegen die in het publiek werden uitgegeven.

}}De voorwaarden en de perken van deze voorschotten en beleningen worden
vastgesteld door de Regentenraad. »

Art. 3. - Artikel 22, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt door de volgende
bepaling vervangen :

« Er kan in de maatschappelijke zetel eveneens een discontocomité zijn, waarvan
de samenstelling en de taak in de statuten worden bepaald. »

Art. 4. - Artikel 35, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt door de volgende
bepaling vervangen :

« De statuten van de Bank zullen in overeenstem:ning worden gebracht met deze
bepalingen en met de wijzigingen die daarin naderhand mochten worden aangebracht. »

Art. 5. - Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Brussel, 4 oktober 1967.

BAUDOUIN,

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,

R. HENRION
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