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VOORWOORD

door Guy Quaden,
Gouverneur

De Nationale Bank van België maakt voortaan deel uit van het Eurosysteem, dat sinds begin 1999
de nieuwe Europese Centrale Bank (ECB) en elf nationale centrale banken verenigt en belast is met
het gemeenschappelijke monetaire beleid.

Daardoor is het voor de Bank niet meer mogelijk haar jaarrekening reeds in februari te publiceren,
omdat zij voor de afsluiting ervan afhankelijk is van bepaalde boekhoudkundige gegevens die de
ECB pas later opstelt. Derhalve is besloten het Verslag van de Bank voortaan in twee boekdelen te
splitsen, opdat de publicatie van het eerste deel, dat gewijd is aan de Belgische en internationale
economische en financiële ontwikkelingen, niet zou worden uitgesteld. Het tweede deel, dat wordt
uitgebracht aan de vooravond van de Algemene Vergadering van de Bank, die op haar beurt ver-
schoven is van de laatste maandag van februari naar de laatste maandag van maart, omvat een over-
zicht van de verschillende activiteiten van de Bank als onderneming alsook haar jaarrekening.

Het jaar 1999 vormde voor de Bank een keerpunt. Ze heeft al haar procedures en applicaties moe-
ten aanpassen met het oog op de invoering van de nieuwe Europese munt en de zo efficiënt moge-
lijke samenwerking van onze instelling met de ECB en de tien andere nationale centrale banken van
het Eurosysteem.

Van de talrijke wijzigingen die in 1999 zijn opgetreden, wil ik er slechts drie onder de aandacht bren-
gen : de deelname aan het betalingssysteem TARGET, de wijziging van de regels voor waardering en
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resultaatbepaling, die de Bank heeft toegepast bij het opmaken van haar balans, en de invoering van
een nieuwe Europese methodologie voor de opstelling van de nationale rekeningen.

Op 4 januari 1999 zijn de financiële markten en de interbancaire betalingssystemen overgeschakeld
op de euro. De Bank voorzag, in dit verband, in de conversie van de door haar beheerde betalings-
en effectenstelsels en nam deel aan het opstarten van TARGET, dat sinds begin 1999 de vijftien
nationale « real-time » brutovereveningsstelsels met elkaar verbindt. Dankzij de succesvolle overscha-
keling van de betalingssystemen en de financiële markten heeft het Eurosysteem van meet af aan, in
de beste omstandigheden, het nieuwe Europese monetaire beleid kunnen voeren.

De harmonisatie van de door de verschillende centrale banken van het Eurosysteem gehanteerde
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling was nodig met het oog op de vergelijking en con-
solidatie van hun rekeningen. De Bank heeft haar waarderingsregels aangepast en gewijzigd ten-
einde ze in overeenstemming te brengen met de besluiten van de Raad van bestuur van de ECB.
Een hoofdstuk van dit boekdeel is gewijd aan de beschrijving van de nieuwe grondslagen en aan de
nieuwe presentatie van de balans en van de resultatenrekening van de Bank.

Gelet op de noodzaak van een grotere harmonisatie van de statistieken van de verschillende Lid-
Staten, heeft de Raad van Ministers van de Europese Unie een verordening aangenomen, die een
nieuwe methodologie – het Europees Stelsel van nationale en regionale Rekeningen (ESR95) –
vastlegt voor de opstelling van de nationale rekeningen van iedere Lid-Staat. Bij het verzamelen van
de gegevens en het opmaken van haar statistieken in verband met de nationale rekeningen heeft de
Bank zich gericht naar de nieuwe Europese methodologie. Zij heeft zich onverminderd ingezet om de
degelijkheid van de economische en financiële statistieken waarmee zij belast is, nog te vergroten en
zodoende ertoe bij te dragen dat, namens het Instituut voor de Nationale Rekeningen, binnen de
kortst mogelijke termijnen solide nationale rekeningen voor België worden opgesteld en gepubli-
ceerd.

De Europese eenmaking alsook andere ontwikkelingen waarmee de Bank wordt geconfronteerd, zo-
als de ontwikkeling van de informatietechnologieën en de hervormingen in de Belgische banksector,
hebben ons ertoe genoopt de organisatie van ons agentschappennet te herzien. Dit net werd aange-
past omdat er nood was aan rationalisatie (op 1 januari 2000 werden acht representatiekantoren
gesloten), maar tevens wenste de Bank aanwezig te blijven in iedere provincie om het gedecentrali-
seerde karakter van sommige diensten aan ondernemingen en particulieren te waarborgen. Terzelf-
der tijd heeft de Bank trouwens verscheidene vestigingen gerenoveerd om de kwaliteit van hun
dienstverlening te verbeteren.

Het hele jaar lang heeft de Bank tevens, in nauwe samenwerking met de Belgische en internationale
financiële sector, de millenniumbestendigheid van al haar computertoepassingen gecontroleerd en
getest. De overgang naar het jaar 2000 is zonder incidenten verlopen.

In het jaar 2000 viert de Bank haar 150-jarig bestaan. Onmiddellijk na de start van de Europese
Monetaire Unie, staat de Bank op een nieuwe drempel en voor nieuwe uitdagingen. Eén ervan is de
voorbereiding van de vervanging, begin 2002, van de munten en bankbiljetten in Belgische frank
door de nieuwe euromunten en eurobiljetten. De Bank is gestart met het drukken van de 530 miljoen
bankbiljetten waarin ze moet voorzien om aan de Belgische behoeften te voldoen, en de voorberei-
ding van de omwisseling wordt voortgezet in overleg met alle betrokken sectoren. Parallel met dit
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project, moeten de diensten van de Bank zich voortdurend aanpassen aan de nieuwe nationale en
Europese omgeving.

De eisen die traditioneel aan de Bank worden gesteld, zijn hoog : haar prestaties dienen gekenmerkt
te worden door integriteit, kwaliteit en efficiëntie. De Directie en het personeel van de Bank beijveren
zich om die gerechtvaardigde verwachtingen in te lossen.
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I. ZWAARTEPUNTEN IN 1999

1. INTEGRATIE IN HET ESCB

1.1 INSTITUTIONELE STRUCTUUR VAN
HET ESCB

Het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap en de Statuten van het ESCB en
de ECB kennen aan het ESCB verscheidene
taken toe, die door de ECB en de NCB’s
moeten worden uitgevoerd. Om de doorzichtig-
heid te vergroten en het publiek in staat te
stellen de complexe structuur van het Europese
centrale-bankwezen gemakkelijker te doorzien,
heeft de Raad van bestuur van de ECB besloten
de naam « Eurosysteem » te hanteren.

Het Eurosysteem is verantwoordelijk voor het
monetaire beleid in de eurozone. Het bestaat uit
de ECB en de elf NCB’s 1  van de Lid-Staten die
in de derde fase van de EMU op de euro zijn
overgegaan. Het Eurosysteem wordt bestuurd
door de Directie van de ECB en de Raad van
bestuur. De Directie bestaat uit de President, de
Vice-President en vier directeurs, benoemd door
de staatshoofden of regeringsleiders van de elf
betrokken Lid-Staten. De Raad van bestuur, die
de belangrijkste beslissingen neemt, bestaat uit
alle leden van de Directie en de Presidenten van
de elf NCB’s.

Het ESCB vervult vooral een functie van coör-
dinatie van het monetaire beleid tussen het
eurogebied en de andere landen van de EU. Het
bestaat uit de ECB en de NCB’s van de vijftien
Lid-Staten 2 . Het ESCB wordt bestuurd door de
Directie van de ECB, de Raad van bestuur en de

Algemene Raad. Deze laatste Raad omvat de
President en de Vice-President van de ECB en
de Presidenten van de vijftien NCB’s.

1.2 ONAFHANKELIJKHEID,
VERANTWOORDELIJKHEID EN
TRANSPARANTIE

Het Verdrag dat is gesloten tussen vijftien natio-
nale regeringen en goedgekeurd door vijftien
nationale parlementen (alsmede, in sommige
landen, door een referendum) bepaalt dat de
ECB onafhankelijk is teneinde een beleid op
middellange termijn te kunnen voeren. Onaf-
hankelijkheid kan echter alleen maar indien de
doelstelling duidelijk gedefinieerd is en indien
de ECB verantwoordingsplichtig is. Aan deze
voorwaarden is voldaan, doordat het Verdrag
voorrang verleent aan prijsstabiliteit als ultieme
doelstelling van het monetaire beleid en er
verschillende bepalingen zijn opgenomen die de
verantwoordingsplicht van de ECB preciseren.

Gezien de belangrijkheid van de verantwoor-
delijkheden van de ECB, moet zij natuurlijk een
beperkte en duidelijke opdracht hebben. Daarom
heeft de ECB een kwantitatieve definitie van
prijsstabiliteit aangenomen, waarbij prijsstabiliteit
wordt gedefinieerd als een jaarlijkse stijging van
minder dan 2 pct. van de Geharmoniseerde
Consumptieprijsindex (HICP) voor het euro-
gebied. Dit geeft aan de bevolking een precieze
benchmark op grond waarvan de prestaties van
de ECB kunnen worden beoordeeld.

Het principe van de dialoog met de politieke
autoriteiten op Europees vlak (Europese Raad,
Raad, Parlement, Commissie) is eveneens ge-
preciseerd in het Verdrag.

De beraadslagingen over de monetaire-beleids-
beslissingen, daarentegen, blijven – steeds over-

1 De NCB’s van België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië,
Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje.

2 De elf voornoemde landen plus Denemarken, Griekenland, het
Verenigd Koninkrijk en Zweden.
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eenkomstig het Verdrag – confidentieel, om een
werkelijk open discussie te garanderen. Dit prin-
cipe draagt ertoe bij dat leden van de Raad in
hun land niet onder druk zouden worden gezet
om te stemmen volgens de specifieke situatie in
hun land, zonder rekening te houden met het
geheel van de eurozone.

De ECB heeft een brede communicatiestrategie,
die moet bijdragen tot de efficiëntie van het
monetaire beleid en de maatschappelijke
verankering van het gevoerde beleid. Overeen-
komstig het Verdrag publiceert zij, behalve een
jaarverslag, kwartaalverslagen, alsmede een
weekstaat. Ook kunnen de President en de
leden van de Directie, op verzoek van de
verantwoordelijke comités of op hun verzoek,
voor de bevoegde comités van het Europees
Parlement gehoord worden. Bovenop deze
beschikkingen houdt de ECB maandelijks een
persconferentie, na de eerste bijeenkomst van
de Raad. Voorts publiceert zij een maandbericht
en verspreidt ze ook meer technische working
papers. Ten slotte lichten de leden van de Raad
van bestuur het monetaire beleid verder toe in
lezingen en interviews.

1.3 ROL VAN DE NCB’s

De verschillende NCB’s, zoals de Bank, zijn
betrokken bij de voorbereiding van de verga-
deringen en besluiten van de Raad en nemen
deel aan verschillende gespecialiseerde comités
(zie punt II.12 hierna).

Ze zijn ook belast met de uitvoering van de
besluiten. Immers, de ECB doet « voor zover
zulks mogelijk en passend wordt geacht » 1 een
beroep op de NCB’s voor de uitvoering van de

monetaire-beleidsoperaties (decentralisatieprin-
cipe). Een dergelijke betrokkenheid van de
NCB’s maakt het mogelijk hun uitgebreide
operationele ervaring en contacten met de op
hun grondgebied gevestigde kredietinstellingen
te benutten.

Dit principe van decentralisatie geldt voor de
drie operationele pijlers van het monetaire-
beleidsinstrumentarium : het aanhouden van
minimumreserves op een rekening, de open-
markttransacties en de toegang tot de perma-
nente faciliteiten (depositofaciliteit en marginale
beleningsfaciliteit). Niettegenstaande de be-
voegdheid voor het monetaire beleid werd
overgedragen aan de ECB, behoudt de Bank
een minstens even intense operationele activiteit
als voorheen.

Het beheer van de waarborgen bij de krediet-
verstrekking geschiedt eveneens op gedecen-
traliseerde wijze. Het gemiddelde 2 van de door
Belgische tegenpartijen gevestigde waarborgen
beliep 32,4 miljard euro. Daarvan bevond
zich 29,7 miljard euro (91,7 pct.) in Belgische
effectenclearingstelsels, tegen 2,7 miljard euro
(8,3 pct.) in het buitenland. De rol van de Bank
als correspondent voor andere centrale banken
is belangrijk : het gemiddelde bedrag 2 dat voor
rekening van andere centrale banken werd
beheerd via het correspondentenmodel voor
centrale banken beliep 15,3 miljard euro, of
19,1 pct. van het algemeen totaal van de met
gebruikmaking van dat model gevestigde
waarborgen.

Wat ten slotte de buitenlandse tegoeden betreft,
geldt eveneens het decentralisatieprincipe. Zo
beheert de Bank, voor rekening van de ECB en
met inachtneming van de ECB-richtlijnen, de
tegoeden in goud en deviezen die ze aan de
ECB heeft overgedragen. De niet aan de ECB
overgedragen externe reserves, die kunnen
worden gebruikt om met name verplichtingen in
het kader van internationale betrekkingen met
b.v. het IMF of de BIB na te komen, worden
beheerd overeenkomstig door het Directie-

1 Artikel 12 van de Statuten van het ESCB.
2 Deze gemiddelde cijfers zijn beïnvloed door de hoge graad van

zekerheidsstelling tijdens de laatste maanden van het jaar ter dekking
van potentiële liquiditeitsbehoeften in de aanloop naar het jaar 2000.
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comité van de Bank geformuleerde richtlijnen,
waarbij men ernaar streeft de rendements-
doelstellingen te verzoenen met de liquiditeits-
en veiligheidseisen.

2. VOORBEREIDING VAN DE
OVERGANG OP HET JAAR 2000

Voor de overgang op het jaar 2000 voerde de
Bank een tweevoudige actie, namelijk intern
zorgen voor een vlekkeloze overgang enerzijds
en fungeren als communicatiedraaischijf voor de
Belgische financiële sector anderzijds.

De Bank hield sedert 1985 een nauwgezette
en gedetailleerde inventaris bij van alle compo-
nenten van haar informaticasysteem. Tijdens
deze periode werd een vernieuwing van de
toepassingen doorgevoerd, waarbij reeds
geopteerd werd voor het gebruik van de vier
cijfers voor de jaartallen. Door de politiek die
in het verleden gevoerd werd, waren de aan-
passingen beperkt. Deze werden grotendeels
aangebracht gelijktijdig met de aanpassingen
die nodig waren voor de invoering van de
euro.

Vervolgens werkte de Bank in 1999 een
bedrijfsomvattend plan uit om de compatibiliteit
met het jaar 2000 van haar informatica-
omgeving en andere kritische uitrustingen te
waarborgen. De coördinatie van alle werkzaam-
heden vond plaats op het niveau van de directie,
die op de hoogte werd gehouden via een
formele maandelijkse rapportering. De opdracht
werd toevertrouwd aan de Coördinator voor de
geldcirculatie, die hiertoe een speciale werk-
groep in het leven riep en ook de Bank ver-

tegenwoordigde in het overkoepelende, door het
ESCB opgerichte « Y2K-Committee ».

Benevens de grondige interne controles en
tests werden sedert februari 1999 externe tests
uitgevoerd, met o.m. andere financiële instel-
lingen en het ESCB.

Ook hebben alle diensten van de Bank hun
noodmaatregelen opnieuw geëvalueerd in het
licht van eventuele problemen veroorzaakt door
de overgang op het jaar 2000 en ze, indien
nodig, uitgebreid. Voor bepaalde kritische
toepassingen werden de maatregelen opnieuw
getest.

Het departement Algemeen Secretariaat stond
in voor de communicatie met de « Joint Year
2000 Council » bij de BIB. Op geregelde
tijdstippen verstrekten financiële marktautoritei-
ten uit 27 landen via dit kanaal informatie over
de toestand in de verschillende marktseg-
menten, die van de marktpartijen en van de
systemen van de financiële sector. In ons land
namen naast de Bank (met inbegrip van de
Oversight-cel, welke een aantal belangrijke
deelnemers aan de betalingssystemen opvolgde),
die als nationale coördinator optrad, de
Commissie voor het Bank- en Financiewezen en
de Controledienst voor de Verzekeringen deel
aan dit systeem. Ook met de ECB vond
informatie-uitwisseling plaats.

Tijdens de overgangsperiode breidde de Bank
haar rol als communicatiedraaischijf van de
Belgische financiële wereld nog verder uit. Het
speciaal opgerichte « Central Communication
Point » verzamelde inlichtingen, vatte de mel-
dingen samen en stond voortdurend in contact
met de internationale financiële wereld. Het
hield tevens het Nationaal Crisiscentrum op de
hoogte van de evolutie in de financiële sector.
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II. OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BANK

1. CHARTALE GELDOMLOOP

1.1 BANKBILJETTEN-EMISSIEBELEID

Het jaar 1999 werd gekenmerkt door de gelei-
delijke beëindiging van de productie van bank-
biljetten in Belgische frank en, vooral, door de
aanvang van de industriële productie van
eurobiljetten.

De laatste bankbiljetten in Belgische frank heb-
ben in de loop van 1999 het eerste stadium van
de productieketen doorlopen, zodat er produc-
tiecapaciteit vrijkwam voor het drukken van de
euro. De laatste Belgische frank-biljetten in de
geschiedenis zullen, nadat in de loop van het
jaar 2000 het productie- en kwaliteitscontrole-

proces afgerond is, de Belgische geldcirculatie
tot 2002 helpen verzekeren.

Op 16 juli 1999 zette de ECB het licht op groen
om de eerste fase van de productie van de
eurobiljetten aan te vatten. Tegen eind 2001 zal
de Bank de startvoorraad hebben gedrukt die
beantwoordt aan de Belgische behoeften, met
name 530 miljoen bankbiljetten verdeeld over
zeven coupures.

1.2 BANKBILJETTENCIRCULATIE

Van bij het begin van het jaar is de bank-
biljettencirculatie ruim gestegen boven het peil
dat voordien werd opgetekend. Mettertijd is het
verschil zelfs fors toegenomen, omdat het
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1  Inclusief de bankbiljetten in omloop, die vanaf 1 januari 1999 in de balans van de Banque centrale du Luxembourg zijn geboekt. 
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seizoengebonden terugvloeiingseffect dat door-
gaans eind september optreedt, zich in 1999
niet heeft voorgedaan. In de laatste dagen van
december is de circulatie, als gevolg van een

aanzienlijke bijkomende vraag, gestegen naar
een piek van 541,9 miljard Belgische frank
(13,4 miljard euro), of 12,2 pct. meer dan een
jaar geleden. Deze tendentie, die in alle indus-

1 Inclusief de biljetten in de kassen van de kredietinstellingen.

TABEL 1 — BANKBILJETTENCIRCULATIE1

(jaarultimocijfers)

Waarde in miljarden franken Waarde in
miljarden euro

Aantal in miljoenen biljetten

1998 1999 1999 1998 1999

10.000 BEF . . . . . . . . . . . . . 230,4 269,7 6,7 23,0 27,0

2.000 BEF . . . . . . . . . . . . . 155,6 166,2 4,1 77,8 83,1

1.000 BEF . . . . . . . . . . . . . 65,7 72,7 1,8 65,7 72,7

500 BEF . . . . . . . . . . . . . 14,7 16,0 0,4 29,4 32,0

200 BEF . . . . . . . . . . . . . 6,0 6,5 0,2 30,0 32,3

100 BEF . . . . . . . . . . . . . 10,5 10,8 0,3 105,0 108,0

Totaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482,9 541,9 13,5 330,9 355,1
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GRAFIEK 3  –  STORTINGEN EN OPNEMINGEN VAN BILJETTEN (PROVINCIE + BRUSSEL) IN DE CURRENCY CENTERS 1 EN 
IN HET TRADITIONELE SYSTEEM

(in miljoenen biljetten)

1 Met inbegrip van de «Cash centers» vanaf 1 november 1998.

STORTINGEN OPVRAGINGEN

Klassiek systeem Currency centers 

trielanden werd waargenomen, was evenwel
ruimschoots verwacht : enerzijds heeft de viering
van de overgang naar het jaar 2000 de beste-
dingen van de gezinnen doen toenemen en, an-
derzijds, heeft de angst voor de millenniumbug
de consumenten ertoe bewogen extra liquidi-
teiten op te vragen, uit vrees voor het uitvallen
van de elektronische betalingssystemen. Na
deze uitzonderlijke stijging, die vooral betrekking
had op de grotere coupures, zijn de bankbiljet-
ten tijdens de eerste dagen van januari 2000 vrij
vlug naar de Bank teruggekeerd.

Over 1999 als geheel bedroeg de uitzetting van
de bankbiljettencirculatie uitgedrukt als dagge-
middelde, bijna 6 pct. Deze stijging kwam voor-
namelijk tot uitdrukking in het groeiende succes
van de coupure van 10.000 Belgische frank.

1.3 OPNEMINGEN EN STORTINGEN VAN
BANKBILJETTEN 1

In 1999 werden, bij alle vestigingen van de
Bank samen, in totaal 1,7 miljard bankbiljetten

opgenomen of gestort, wat een stabilisatie bete-
kent ten opzichte van het voorgaande jaar.

In relatieve termen, echter, is er sprake van een
lichte daling, gelet op de forse stijging van de
bankbiljettencirculatie (zie 1.2). Het lijkt er dus
op dat de financiële instellingen nieuwe inspan-
ningen hebben geleverd om het beheer van hun
kasvoorraden te optimaliseren, en met name
hebben gestreefd naar een verdere verminde-
ring van hun transportkosten, die de jongste ja-
ren wegens de uitbreiding van de veiligheids-
maatregelen een belangrijk bestanddeel van de
totale kosten zijn geworden.

1.4 ONDERHOUD VAN DE
BANKBILJETTENCIRCULATIE

Wegens de hoge terugkeerfrequentie worden
de circulerende bankbiljetten gemiddeld drie-
maal per jaar nagezien, zodat hun kwaliteit kan

1 De wijze waarop biljetten kunnen worden opgenomen en gestort, werd
toegelicht in het Verslag 1998, blz. 164.
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1 Zie bladzijde 164.
2 Exclusief de Luxemburgse bankbiljetten, die voordien reeds door de

Bank werden omgewisseld.

worden gewaarborgd en de valse biljetten vlug
kunnen worden onderschept.

Als ultieme hoedster van de kwaliteit van de
bankbiljetten en in haar voortdurend streven
naar productiviteitsverbetering, heeft de Bank
verder geïnvesteerd in geavanceerde sorteer-
machines, die zowel de echtheid als de slijtage-
graad van de biljetten controleren.

1.5 OMWISSELING VAN BANKBILJETTEN
VAN DE LANDEN VAN HET
EUROGEBIED

De omwisseling van bankbiljetten van het
eurogebied vindt plaats overeenkomstig artikel
52 van de statuten van het ESCB. De principes
van deze omwisseling werden uiteengezet in het
Verslag 1998 1.

In dit verband zij er met name aan herinnerd dat
particulieren, sinds begin 1999, bankbiljetten
van het eurogebied, tegen de vastgelegde
conversiekoers, gratis kunnen omwisselen tegen
Belgische franken in de vestigingen van de
Bank te Brussel, Antwerpen en Luik. In dat
kader werden, tijdens 1999, ongeveer 200.000
bankbiljetten 2  bij de Bank ingewisseld, voor een
totaal bedrag van 12,6 miljoen euro.

2. INTERBANCAIRE
BETALINGSSYSTEMEN

De belangrijkste evenementen op het gebied
van interbancaire betalingssystemen in 1999
waren ongetwijfeld de succesvolle start van het
TARGET-systeem en de introductie van de euro.

De Belgische banksector heeft ervoor geop-
teerd om vanaf de start van de EMU alle
Belgische interbancaire betalingssystemen uit-

sluitend in euro te laten functioneren. De twee
pijlers van het Belgische interbancaire betalings-
verkeer – ELLIPS, het Belgische brutovereffe-
ningssysteem, en het UCV, het systeem voor
detailbetalingen – functioneren sedert begin
1999 probleemloos in euro.

Het TARGET-systeem verbindt de brutovereffe-
ningssystemen van de Lid-Staten van de EU en is
het betalingssysteem van het ESCB voor de euro.
Met zijn succesvolle start in 1999 heeft het zijn
drie hoofddoelstellingen bereikt. Ten eerste ver-
werkt het in real time betalingen in euro tussen
bijna alle kredietinstellingen in de EU, waardoor de
doelmatigheid van het grensoverschrijdend beta-
lingsverkeer in de EU sterk verhoogd wordt. Ten
tweede worden deze betalingen met grote bedra-
gen o.a. afkomstig van geldmarkt- en valuta-
transacties verwerkt op brutovereffeningsbasis
(d.w.z. opdracht per opdracht) waardoor het
systeemrisico beperkt wordt. En ten derde is
TARGET momenteel het kanaal voor de uitvoering
van het monetaire beleid van het ESCB.

Per dag verwerkt TARGET in zijn geheel gemid-
deld meer dan 160.000 betalingen voor een
totaal bedrag van 923 miljard euro. Hiervan zijn
28.500 betalingen grensoverschrijdend voor een
bedrag van 359 miljard euro. Deze aantallen
vertonen een stijgende tendens, de overeen-
stemmende bedragen ook, zij het in mindere
mate. Met deze cijfers heeft TARGET een duide-
lijke dominante positie ingenomen in de markt
van interbancaire betalingen met (zeer) grote
bedragen, en dit niet alleen wat betreft louter
nationale betalingen maar vooral voor grens-
overschrijdende betalingen.

In België maakt ELLIPS deel uit van TARGET.
Dit interbancair betalingssysteem heeft bijgedra-
gen tot de succesvolle start van TARGET.

In ELLIPS werden dagelijks ongeveer 7.700 be-
talingen verwerkt, waarvan 4.000 grensover-
schrijdende TARGET-betalingen voor een be-
drag van 61 miljard euro. Belgische banken ver-
sturen iets meer betalingen naar het buitenland
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dan ze er ontvangen. Het aandeel van ELLIPS
in TARGET qua verstuurde grensoverschrijdende
betalingen bedroeg, uitgedrukt in aantal, circa
7 pct. en, uitgedrukt in waarde, een ruime 8 pct.
Aldus komt België, wat het aantal verstuurde
grensoverschrijdende betalingen betreft, op de
vijfde plaats en qua bedragen zelfs op de vierde
plaats in het landenklassement van grootste
TARGET-gebruikers.

Met de start van TARGET daalde het aantal zui-
ver nationale betalingen in ELLIPS lichtjes van
4.000 naar 3.700 per dag. Uitgedrukt in waarde
was deze daling meer uitgesproken, namelijk
van 37 naar 16 miljard euro.

In het UCV zijn het aantal en het bedrag van de
gemiddeld per dag verwerkte betalingen nage-
noeg stabiel gebleven rond de 3,7 miljoen beta-
lingen voor een bedrag van ca. 1,9 miljard euro.
Op dinsdag 6 april, de eerste werkdag na het
paasweekeinde, werd evenwel een nieuw record
gevestigd met 9,4 miljoen uitgewisselde betalin-
gen.

Het jaar 1999 stond tevens in het teken van de
voorbereiding van de interbancaire betalings-
systemen op de overgang naar het jaar 2000.

De deelnemende banken hebben de mogelijk-
heid gehad uitvoerige tests uit te voeren zowel
voor ELLIPS/TARGET als voor het UCV. Er
werd tevens een nauwkeurig scenario uitgete-
kend voor het overgangsweekend. Aldus waren
de systemen en hun deelnemende banken naar
best vermogen voorbereid op een vlotte over-
gang.

Naar aanleiding van de 25ste verjaardag van het
UCV werd een internationale studiedag gehou-
den, waarop de betekenis van het UCV werd
toegelicht en waarop de nieuwe uitdagingen in
het vlak van de detailbetalingen in de eurozone
vanuit diverse oogpunten werden onderzocht. Er
werd herinnerd aan de internationale pioniersrol
die de Belgische banksector samen met de
Bank heeft vervuld op het gebied van de
standaardisering van het girale betalingsverkeer,
wat in sterke mate bijdroeg tot het succes van
de Belgische betalingssystemen.

3. EFFECTENCLEARING

De clearing is een verrekeningsstelsel dat de
Bank heeft opgezet om te voorzien in de afwik-
keling van de transacties op de primaire en de

1 Rekening houdend met de start van ELLIPS op 24 september 1996
– 1996 (a) periode van januari tot september 1996
– 1996 (b) periode van oktober tot december 1996

TABEL 2 — BEDRAGEN EN AANTAL VERWERKTE TRANSACTIES1

(in daggemiddelden)

Bedrag (in miljoenen euro) Aantal (in duizenden transacties)

ELLIPS UCV Verrekenkamer ELLIPS UCV Verrekenkamer

ELLIPS 
Nationaal

TARGET
(EU naar BE)

TARGET
(BE naar EU)

ELLIPS 
Nationaal

TARGET
(EU naar BE)

TARGET
(BE naar EU)

1995 . . . . . . . . 2.652 33.267 3.318 52

1996 (a) . . . . 3.049 31.061 3.412 45

1996 (b) . . . . 29.004 1.785 595 3,4 3.412 31

1997 . . . . . . . . 34.143 1.838 539 3,8 3.534 27

1998 . . . . . . . . 37.396 1.930 475 4,0 3.711 23

1999 . . . . . . . . 15.724 30.512 30.575 1.905 450 3,7 1,8 2,2 3.743 20
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secundaire effectenmarkt. Het zorgt vooral voor
de veilige afhandeling van transacties in gede-
materialiseerde effecten. De werking van de
clearing is gebaseerd op het principe van de
dubbele kennisgeving alsmede op het principe
van de levering tegen betaling, waarbij de
gelijktijdigheid van de bewegingen in effecten
en contanten wordt gewaarborgd. Om de deel-
nemers de mogelijkheid te bieden hun leve-
ringsverplichtingen na te komen, is bovendien
voorzien in een mechanisme van automatische
lening van effecten, waarbij een waarborg moet
worden gesteld.

Wat de ontplooide activiteiten betreft, werd
1999 gekenmerkt door de omschakeling, op
1 januari, van de Belgische frank op de euro,
voor de waardepapieren (lineaire obligaties,
schatkistcertificaten en gesplitste effecten) die
het grootste deel van de in het stelsel verwerkte
bedragen vertegenwoordigen. Als gevolg van de
invoering van de eenheidsmunt dienden ook alle
bewegingen in contanten die met de in de
clearing afgewikkelde effectentransacties ver-

band houden, vanaf 3 januari 1999, verplicht in
euro te luiden.

Sinds september zorgt de clearing ook voor de
afwikkeling van de transacties in OLO’s op
Euro-MTS, een in Londen gevestigde elektroni-
sche beurs, waarop overheidseffecten met een
grote nominale waarde verhandeld worden
(Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk, België,
Spanje en Portugal).

Voorts werden heel wat middelen ingezet voor
tests, die in eerste instantie intern werden geor-
ganiseerd en vervolgens werden uitgebreid tot
alle bij het Brusselse financiële centrum betrok-
ken partijen, om ervoor te zorgen dat de over-
gang van 31 december 1999 naar 1 januari
2000 vlekkeloos zou verlopen.

Grafiek 4 illustreert het verloop tussen 1992
en 1999 van de secundaire-markttransacties in
OLO’s en schatkistcertificaten, zowel volgens de
nominale waarde als volgens het aantal transac-
ties. De overschakeling op de euro en de over-
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1  Aankopen, verkopen, cessie-retrocessietransacties – met uitzondering van die welke door de Bank in het kader van haar monetair beleid worden uitgevoerd – en
franco transfers.

GRAFIEK 4  –  DOOR HET CLEARINGSTELSEL AFGEWIKKELDE TRANSACTIES OP DE SECUNDAIRE MARKT 1

(daggemiddelden, bedragen in miljarden Belgische franken)

AANTAL TRANSACTIES

Lineaire obligaties Schatkistcertificaten
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gang naar het jaar 2000 hebben geleid tot een
aanzienlijke vermindering van de activiteit op de
markten aan het begin en het einde van 1999.
Het aantal transacties op de secundaire markt is
opnieuw afgenomen. Ook de verhandelde bedra-
gen vertonen, voor het eerst sinds de start van de
clearing, een flinke daling. Deze afname is groten-
deels toe te schrijven aan de volgende factoren :

– de internationalisering van het houderschap
van effecten van de Belgische Staat heeft
gezorgd voor een overheveling van activitei-
ten naar de internationale clearinginstellingen;

– als gevolg van de diversificatie van de porte-
feuilles van de Belgische beleggers heeft een
deel van de cessies-retrocessies (repo’s) van
deze beleggers voortaan betrekking op effec-
ten van emittenten van wie de waarden niet
in de clearing van de Bank worden afgewik-
keld;

– de geringe liquiditeit van de Belgische effec-
ten en het renteverschil met andere landen
hebben sommige financiële instellingen ertoe
aangezet deze effecten te « bevriezen » als
beleenbare activa in het kader van het mone-
taire beleid en ze dus minder te gebruiken
voor hun trading-transacties.

4. STABILITEIT VAN HET
FINANCIELE STELSEL

Een centrale bank is vanuit verschillende oog-
punten bezorgd om de veiligheid en de stabiliteit
van het financiële systeem in het algemeen.
Deze bezorgdheid stoelt niet op overwegingen
van microprudentiële aard (deze worden in Bel-
gië door de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen ter harte genomen), maar heeft
te maken met de fundamentele taken van een
moderne centrale bank.

Een centrale bank dient met name te waken
over de effectiviteit van haar monetair beleid.
Om dat monetaire beleid op een snelle en trans-
parante wijze te kunnen uitvoeren, is het van es-
sentieel belang dat de centrale bank kan steu-

nen op een stabiel en weerbaar financieel sys-
teem, waarin het systeemrisico tot een minimum
beperkt is.

Als integrerend deel van het ESCB heeft de
Bank tot taak bij te dragen tot een goede
beleidsvoering van de bevoegde autoriteiten ten
aanzien van het bedrijfseconomisch toezicht op
kredietinstellingen en de stabiliteit van het finan-
ciële stelsel (artikel 105, lid 5, van het Verdrag).

Om de veiligheid en de stabiliteit van het finan-
ciële stelsel te bewerkstelligen, heeft de Bank
reeds geruime tijd allerlei initiatieven opgezet.
De coördinatie van die verschillende initiatieven
wordt waargenomen door een interdepartemen-
tale prudentiële cel, die bestaat uit vertegen-
woordigers van de diverse betrokken departe-
menten en diensten.

De deelname van een lid van het Directiecomité
van de Bank aan de beraadslagingen van de
Commissie voor het Bank- en Financiewezen is
eveneens gerechtvaardigd door de bezorgdheid
van de Bank voor de stabiliteit van het financiële
stelsel.

In een wereld met gemondialiseerde financiële
markten vindt het beraad van de centrale ban-
ken over deze kwestie vooral plaats op interna-
tionaal vlak. In internationaal verband worden
dan ook tal van initiatieven opgezet. De Bank
neemt actief deel aan deze werkzaamheden,
met name aan die in het kader van het ESCB
en de G10 (zie punt 12 : Activiteiten op Euro-
pees en internationaal vlak).

5. TOEZICHT OP DE BETALINGS-
EN EFFECTENVEREFFENINGS-
STELSELS

Het toezicht (« oversight ») op de betalings- en
vereffeningssystemen maakt deel uit van de
door de centrale banken opgezette initiatieven
om de stabiliteit van het financiële stelsel te
versterken.



26

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE BANK

Dit toezicht behoort tot de fundamentele taken
van een centrale bank : enerzijds staat een doel-
treffend en veilig betalingssysteem garant voor
een snelle overbrenging van de monetaire-
beleidssignalen en, anderzijds, is het voorkomen
en beheersen van het systeemrisico van wezen-
lijk belang, gelet op haar rol van geldschieter in
laatste instantie.

Sinds 1 januari 1999 heeft de Bank een expli-
ciete juridische basis voor dit toezicht (artikel 8
van de organieke wet 1).

De Bank heeft het toezicht op de in België ge-
vestigde betalings- en effectenvereffenings-
stelsels geformaliseerd door de samenstelling
van een « oversight »-cel.

Deze oversight-cel is ondergebracht in de dienst
Internationale Samenwerking. Ze wordt onder-
steund door een interdepartementale werkgroep
die, wanneer vereist, de nodige technische ex-
pertise levert voor bepaalde oversight-taken.

Een overzicht van de aan het oversight onder-
worpen systemen vindt men in hoofdstuk 8.2
van deel I van het Verslag van de Bank.

De Bank was in haar hoedanigheid van overseer
van betalings- en effectenverreffeningssystemen
ook betrokken bij de voorbereidingen voor een
veilige overgang van deze systemen naar het
jaar 2000. Zo organiseerde de Bank in de loop
van 1999 twee rondetafelconferenties rond dit
thema, waarop alle voor betalingssystemen be-
langrijke actoren (zoals de banksector, de aan
het oversight onderworpen systemen, de
prudentiële autoriteiten, en ook de nutssectoren
zoals elektriciteit, telefonie) waren vertegen-
woordigd. Dit initiatief, dat gunstig werd ont-

haald, heeft zeker bijgedragen tot de vlotte over-
gang die de Belgische systemen kenden.

De Bank vond het belangrijk dat deze relatief
nieuwe rol van overseer van betalings- en
effectenvereffeningssystemen op een trans-
parante en duidelijke manier wordt ingevuld.
Daarom werd een communiqué opgesteld, dat
gericht werd aan elk van de aan het oversight
onderworpen systemen. Deze mededeling ging
onder meer in op de juridische basis, de interna-
tionale context, de organisatie van het oversight
in de Bank, de reikwijdte van het oversight. Dit
communiqué werd tevens aan de pers verstrekt
en publiek gemaakt.

6. ECONOMISCHE STUDIES EN
STATISTIEKEN

6.1 ECONOMISCHE STUDIES

Als onderdeel van het ESCB is de Bank nauw
betrokken bij de voorbereiding en de tenuitvoer-
legging van het gemeenschappelijke monetaire
beleid van het eurogebied. Sinds begin 1999
dienden haar analyse- en researchwerkzaam-
heden dan ook op die gewijzigde context te
worden afgestemd. In dat opzicht is de samen-
werking met de ECB en de andere NCB’s van
het Eurosysteem nog verstevigd.

Daarnaast vervult de Bank een adviserende
functie ten behoeve van de overheid en onder-
houdt zij geregeld contacten met de economi-
sche en financiële wereld. Dat gebeurt in de
vorm van publicaties (zie punt 6.7), nota’s, con-
sultaties (van o.a. de ECB, het IMF, de OESO,
« rating agencies », enz.) en deelname aan ver-
gaderingen op zowel nationaal als internationaal
vlak.

Zo vaardigt de Bank op nationaal vlak (de activi-
teiten op Europees en internationaal vlak worden
onder punt 12 besproken) vertegenwoordigers
af naar verschillende economische raden of per-

1 Pro memorie : « De Bank waakt over de goede werking van de
verrekenings- en betalingssystemen en ze vergewist zich van hun
doelmatigheid en deugdelijkheid. Ze mag met dit doel alle verrichtingen
doen en faciliteiten ter beschikking stellen. Ze gaat over tot de
toepassing van de verordeningen vastgelegd door de ECB ter
verzekering van doelmatige en deugdelijke verrekenings- en
betalingssystemen binnen de Europese Gemeenschap en met andere
landen. »
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manente werkgroepen, zoals de Hoge Raad van
Financiën, de Hoge Raad voor de Werkgelegen-
heid en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Die taken vereisen fundamenteel en consistent
macro-economisch onderzoek. Dit stoelt op een
aanhoudende en grondige analyse van de actu-
aliteit en van het statistische materiaal. De resul-
taten van het kwartaalmodel van de Bank, dat
regelmatig wordt bijgesteld, zijn daarbij zeer
behulpzaam.

6.2 FINANCIELE STATISTIEKEN

De activiteiten inzake de financiële statistieken
waren voornamelijk gericht op de medewerking
aan de verfijning en uitbreiding van de statistie-
ken voor het geheel van de eurozone die door
de ECB worden gepubliceerd. Er werd onder
meer een nieuwe statistiek over de uitgifte van
effecten opgemaakt en ook de bevraging naar
het houderschap van gedematerialiseerde effec-
ten werd in conformiteit gebracht met de ECB-
vereisten. Tegelijk werd aan die rekeninghouders
de mogelijkheid geboden om hun statistische
inlichtingen mee te delen via elektronische
formulieren, een verzamelwijze die in de toe-
komst zal worden veralgemeend.

6.3 CONJUNCTUURENQUETES

Het conjunctuuronderzoek kan opgesplitst wor-
den in drie categorieën : de maandelijkse con-
junctuurenquête die aan de basis ligt van de
synthetische conjunctuurbarometer; de drie-
maandelijkse enquête die zich in hoofdzaak
toespitst op de benutting van het productiever-
mogen; en tenslotte, de halfjaarlijkse investe-
ringsenquête.

In het conjunctuuronderzoek worden de meeste
bedrijfstakken van de economie ondervraagd, nl.
de verwerkende nijverheid, de bouwnijverheid,
de handel en ook de sector van de verhandel-
bare diensten. Deze laatstgenoemde is, wegens
technische redenen, nog niet in de synthetische
conjunctuurindicator opgenomen. Het ligt uiter-

aard in de bedoeling om deze bedrijfstak in de
publicaties te integreren wanneer de resultaten
aan alle technische vereisten voldoen.

In samenwerking met de Banque de France,
werd het afgelopen jaar opnieuw een grens-
overschrijdende conjunctuurstudie gemaakt
m.b.t. de textielnijverheid in de regio Nord-
Pas-de-Calais en in België. Een andere studie
betrof het gebruik van de conjunctuurresultaten
in de berekening van de kwartaalrekeningen.
Het resultaat van dit onderzoek werd o.m.
voorgesteld op de CIRET-conferentie, een
tweejaarlijkse internationale bijeenkomst van
conjunctuuranalisten.

Met het oog op enerzijds de kwaliteit van het
onderzoeksstaal en, anderzijds, de informatie-
behoefte van de ondernemingen, werd een in-
tensieve prospectie georganiseerd in de metaal-
verwerkende nijverheid. De classificatie voor
deze nijverheidstak werd in 1998 in samen-
spraak met de beroepsorganisatie Fabrimetal
aangepast.

Op verzoek van de EC werd een ad hoc-en-
quête over de arbeidsmarkt in België georgani-
seerd. Het laatste gelijksoortige onderzoek van
de Commissie dateerde van 1994.

6.4 NATIONALE REKENINGEN

De regionale rekeningen 1987-1997 werden
voor het laatst gepubliceerd volgens de oude
ESER-79 methodologie.

De verordening 2223/96 van de Europese
Raad betreffende het Europees systeem van
nationale en regionale rekeningen – ESR95 –
verplicht de lidstaten om de nationale rekenin-
gen vanaf het referentiejaar 1998 op te stellen
volgens de nieuwe methodologie. In overeen-
stemming met de verordening heeft de Bank in
april 1999 voor rekening van het INR de be-
langrijkste jaaraggregaten 1989-1998 gepubli-
ceerd. Deze aggregaten zijn gebaseerd op de
resultaten van de kwartaalrekeningen, die even-
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eens voor het eerst in april 1999 zijn opge-
maakt volgens de nieuwe ESR95-definities. In
juli 1999 volgden de gedetailleerde rekeningen
1989-1998 van de overheid en haar sub-
sectoren (federale overheid, gemeenschappen
en gewesten, lagere overheid en wettelijke so-
ciale verzekeringsinstellingen). Voor elk van die
gegevens heeft de Bank ook de retrospectieve
reeksen meegedeeld aan Eurostat. In december
ten slotte werden ook de sectorrekeningen en
bedrijfstakresultaten afgerond, negen maanden
eerder dan de Europese vervaldag. De publicatie
ervan vond plaats in januari 2000.

Deze opmerkelijke inspanningen van België zijn
aan Eurostat niet onopgemerkt voorbijgegaan.
Het INR, en de Bank in het bijzonder, werden
geprezen voor de belangrijke inspanningen die
geleverd werden om de Belgische macro-eco-
nomische statistieken, met inbegrip van de bui-
tenlandse handel (waarvan sprake in punt 6.5),
op een kwalitatief hoog peil te brengen : zo was
België één van de vier Lid-Staten van de EU die
de invoering van het nieuwe stelsel van natio-
nale rekeningen tijdig afrondde.

6.5 BUITENLANDSE HANDEL

Na een fase van opbouw in de voorbije jaren
werd tijdens het verslagjaar vooral de nadruk
gelegd op een consolidatie van de eerder inge-
voerde veranderingen. In het bijzonder werd ge-
tracht de efficiëntie van het verzamelings- en
verwerkingsproces te verhogen. De verzameling
via elektronische weg werd verder gepromoot.
Ook het verwerkingsproces werd verbeterd door
optische lezing van de aangiften op papier. Naar
de aangevers toe werd bovendien alle informatie
die ze nodig hebben om de gegevens correct te
verstrekken gebundeld op een cd-rom.

Op het vlak van de statistieken zelf werd op-
nieuw, bij een aantal aangevers die in meerdere
regio’s actief zijn, een enquête gehouden om de
regionale verdeling van de uitvoer te kunnen
verfijnen. Ook werd onderzoek gedaan naar en
vooruitgang gemaakt in de integratie van de bui-

tenlandse handelsstatistieken in de betalingsba-
lans en de nationale rekeningen. Op Europees
vlak werd actief meegewerkt aan initiatieven van
Eurostat in het kader van o.m. kwaliteits-
verbetering en lasten- en kostenverlaging voor
aangevers. Een bijzondere inspanning werd ge-
leverd om sneller informatie ter beschikking te
stellen van zowel Eurostat als de ECB. Hiertoe
werd een methode van versnelde bijschatting
uitgewerkt, waardoor geaggregeerde cijfers na
zes weken beschikbaar zijn. Dit gebeurde de
eerste keer voor de cijfers m.b.t. de statistiek-
maand januari 2000.

6.6 BETALINGSBALANS

Vanaf 1999 werd sneller op de behoeften van
de gebruikers, in het bijzonder de ECB, inge-
speeld. De maand- en de kwartaalgegevens
worden thans geleverd, respectievelijk zes we-
ken en drie maanden na de betrokken periode.
De Bank heeft haar berekeningsmethode aan-
gepast om de resultaten binnen de afgesproken
termijn te leveren. Ook de internationale
investeringspositie van de BLEU wordt voortaan
na negen maanden geproduceerd ten behoeve
van de ECB.

Voor de tweede maal werd op verzoek van het
IMF een enquête gehouden naar de beleggin-
gen door ingezetenen in effecten uitgegeven
door niet-ingezetenen. Terzelfder tijd werden de
resultaten van de enquête per einde 1997 ge-
publiceerd.

In het kader van haar opdracht om het dagelijks
beheer van het Belgisch-Luxemburgs Wissel-
instituut (BLWI) waar te nemen, is de Bank
voortgegaan met het verzamelen bij de
Belgische en Luxemburgse ingezetenen van de
afzonderlijke gegevens die nodig zijn voor het
opstellen van de betalingsbalans van de BLEU,
en van de lopende rekeningen van België en het
Groothertogdom Luxemburg.

Op zijn vergadering van 17 december 1999,
heeft de Raad van het BLWI besloten aan de
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bevoegde autoriteiten van de twee landen voor
te stellen de werkzaamheden van het Instituut
stop te zetten, op het ogenblik dat de monetaire
associatie tussen België en Luxemburg ontbon-
den wordt, wat in de loop van 2002 gepland is.
Vanaf deze datum zal het verzamelen van de ge-
gevens worden overgenomen door elk van beide
landen.

6.7 PUBLICATIES

De economische analyses van de Bank worden
in de eerste plaats gebruikt bij de opstelling van
het jaarverslag, haar voornaamste publicatie.

Daarnaast publiceert de Bank ook het « Econo-
misch Tijdschrift », waarvan de inhoud over het
algemeen bestaat uit regelmatig terugkerende
artikelen. De overige studies betreffen thema’s
die voor een breder publiek bestemd zijn en/of
meer rechtstreeks te maken hebben met de ac-
tiviteiten van de Bank. In 1999 verscheen het
« Economisch Tijdschrift » driemaal en de arti-
kels hadden betrekking op de lopende rekening
van België en de betalingsbalans van de BLEU
in 1998, de financiële resultaten van de ven-
nootschappen in 1998, de resultaten van de so-
ciale balansen 1997 en 1998 en de Belgische
economie in 1999.

De in deze publicaties verschenen artikels verte-
genwoordigen slechts een fractie van de econo-
mische analyse van de Bank. Om de toegan-
kelijkheid tot haar onderzoekswerkzaamheden
te bevorderen, werd besloten om met ingang
van 2000 een nieuwe vorm van publicatie in te
voeren, onder de benaming « Working Papers ».
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen
een reeks « Research » en een reeks « Docu-
ments ». In de eerste reeks, die voor een meer
gespecialiseerd publiek bestemd is, wordt vooral
aandacht besteed aan fundamentele onder-
zoeksthema’s die relevant zijn voor het mone-
taire beleid. De reeks « Documents » bevat veel-
eer informatie of reflexie van meer algemene of
beschrijvende aard.

Daarnaast staat de Bank ook in voor volgende
publicaties van statistische aard :

– het « Statistisch Tijdschrift », dat ieder kwar-
taal wordt verspreid. Er verschijnt ook een
maandelijkse bijwerking van een reeks tabel-
len met gegevens die frequenter beschikbaar
zijn;

– de wekelijkse gepubliceerde « Economische
indicatoren voor België »;

– de voor rekening van het INR uitgegeven
publicaties in verband met de nationale reke-
ningen en de buitenlandse handel.

De Bank beschikt over een Internetsite
(http://www.nbb.be), die toegang verleent tot
Belgostat, een gegevensbank met een ruime
waaier van economische en financiële statistie-
ken, die dagelijks wordt bijgewerkt. De site
wordt aangevuld met een driemaandelijkse
cd-rom.

Daarnaast verleent de Bank haar medewerking
aan de vertaling in het Frans en in het Neder-
lands van de publicaties van de ECB alsook aan
de verspreiding van deze publicaties in België.

6.8 WETENSCHAPPELIJKE BIBLIOTHEEK

In 1999 is de bibliotheek een actief beleid blij-
ven voeren in het vlak van de aankoop van boe-
ken, tijdschriften en verslagen. Op deze wijze
kan ze het publiek en de interne gebruikers in
de Bank een rijkgevulde verzameling economi-
sche en financiële publicaties aanbieden. Zo
kunnen de bezoekers van de bibliotheek meer
dan 110.000 werken en 1.200 gespecialiseerde
tijdschriften raadplegen.

De ontwikkeling van de documentaire opzoe-
kingsmogelijkheden op Internet was ongetwij-
feld de belangrijkste oorzaak van de afname
van het aantal lezers in 1998. Deze daling
heeft zich in 1999 evenwel niet voortgezet. In-
tegendeel, het aantal externe bezoekers is ge-
stegen ten opzichte van het voorgaande jaar
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(+7 pct.). Deze toename van de belangstelling
is vermoedelijk voor een deel toe te schrijven
aan de actualiteit van de monetaire kwesties,
als gevolg van de invoering van de euro.

Om het publiek beter vertrouwd te maken met
de wetenschappelijke bibliotheek, zal in de loop
van 2000 de cataloog van de beschikbare wer-
ken via de website van de Bank kunnen worden
geraadpleegd.

7. RIJKSKASSIER

De Rijkskassier centraliseert de ontvangsten en
uitgaven van de Staat op de rekening die deze
laatste bij de Bank aanhoudt. Op deze rekening
worden ook de operaties geboekt die de Bank
verricht voor rekening van de Staat en wordt
eveneens het saldo van de operaties van de
Postcheque geïntegreerd.

Daarnaast verzekert de Bank als Rijkskassier
ook de financiële dienst van de door de Staat
uitgegeven leningen, hetgeen de materiële uit-
voering van de emissies, de aflossingen en de
uitbetaling van de interesten behelst.

Net als de voorgaande jaren is de financie-
ringsbehoefte van de Staat hoofdzakelijk gedekt
met schatkistcertificaten en OLO’s. Zij brachten
bruto respectievelijk 72,8 en 28,3 miljard euro
op, tegenover 115,8 en 23,3 miljard in 1998.

De Bank verleende voorts haar medewerking
aan vier emissies van staatsbons. Dit zijn uitslui-
tend voor particulieren openstaande staats-
leningen op middellange termijn, met jaarlijkse
coupon. Het totale uitgiftebedrag beliep 1 mil-
jard euro tegen 1,6 miljard in 1998.

8. RENTENFONDS

De Bank is belast met het dagelijkse beheer van
het Rentenfonds. Dit Fonds waarborgt, voorna-
melijk ten gunste van de niet-professionele

belegger, de liquiditeit van de overheidsleningen
op de dagelijkse fixing op de Beurs van Brussel.
De omzet op de fixingmarkt is gestegen van
475 miljoen euro in 1998 tot meer dan 500 mil-
joen in 1999. Het aantal transacties bedroeg
ongeveer 46.000, tegenover 42.000 in 1998.
Ruim 85 pct. van de transacties had betrekking
op staatsbons en klassieke leningen. De lineaire
obligaties namen het saldo voor hun rekening.

Het Rentenfonds is tevens marktautoriteit van
de secundaire buitenbeursmarkt van de lineaire
obligaties, de gesplitste effecten en schatkist-
certificaten. In die hoedanigheid voerde het
Fonds enquêtes ter plaatse uit bij de in België
gevestigde marktleden die een beduidende
marktactiviteit ontwikkelen. Het Fonds trad daar-
naast toe tot het « Multilateral memorandum of
understanding on the exchange of information
and surveillance of securities activities », dat een
kader creëert voor de uitwisseling van informatie
en voor de samenwerking tussen toezicht-
houdende autoriteiten van zeventien Europese
landen.

Ten slotte ziet het Rentenfonds toe op de instel-
lingen die gedematerialiseerde effecten van de
overheidsschuld bijhouden voor derden. In de
loop van het verslagjaar werden een vijftigtal
schriftelijke informatieverzoeken gericht aan ver-
schillende instellingen om na te gaan of de voor
de bewaarneming geldende regels werden na-
geleefd.

9. CENTRALE VOOR KREDIETEN
 AAN ONDERNEMINGEN

De Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen
registreert, per kredietnemer, inlichtingen betref-
fende de kredieten van ten minste één miljoen
Belgische frank die door de kredietinstellingen
aan de natuurlijke en rechtspersonen, ingezete-
nen en niet-ingezetenen, voor beroepsdoel-
einden worden verstrekt. Zowel de toegestane
als de opgenomen bedragen worden opgete-
kend. Door aan de deelnemende krediet-
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instellingen de mogelijkheid te bieden de gere-
gistreerde inlichtingen per kredietnemer te raad-
plegen, vormt de Centrale een belangrijk hulp-
middel bij de beoordeling van hun kredietrisico’s
zowel op het ogenblik van de toekenning van
het krediet als bij de verdere opvolging ervan. Zo
werden in 1999 1,7 miljoen ondervragingen be-
antwoord, tegen 1,3 miljoen het voorgaande jaar.
Eind 1999 waren er in het gegevensbestand
326.000 kredietnemers geregistreerd (waarvan
2,3 pct. niet-ingezetenen), aan wie 638.000 kre-
dieten werden toegekend.

Bij koninklijk besluit van 15 januari 1999 werd
het deelnemersveld van de Centrale, met ingang
van 1 september 1999, uitgebreid tot de in Bel-
gië gevestigde verzekeringsmaatschappijen die
erkend zijn inzake kredietverzekering en
borgtochtverzekering. De door die maatschap-
pijen mede te delen inlichtingen hebben betrek-
king op de verzekerde leverancierskredieten en
de verstrekte borgstellingen, verrichtingen die,
vanuit economisch oogpunt, beschouwd kunnen
worden als substitutie van bancaire kredieten.
De mededelingsfrequentie voor de opgenomen
kredieten werd, eveneens ingevolge voormeld
koninklijk besluit, verhoogd. De mededeling vindt
namelijk niet langer driemaandelijks, maar
maandelijks plaats.

De besprekingen betreffende de gegevens-
uitwisselingen tussen Europese risicocentrales
werden in het kader van de in de ECB opgerichte
werkgroep voortgezet. Vooraleer de nagestreefde
systematische gegevensuitwisseling te kunnen
opstarten, dienen nog een aantal praktische en
juridische problemen te worden opgelost.

10. CENTRALE VOOR KREDIETEN
 AAN PARTICULIEREN

De Centrale voor kredieten aan particulieren
heeft tot doel de verzwaring van de schuldenlast
bij particulieren af te remmen door aan de deel-
nemende instellingen inlichtingen te verstrekken
betreffende terugbetalingsmoeilijkheden inzake

consumentenkredieten en hypothecaire lenin-
gen voor privé-doeleinden.

In de loop van het verslagjaar steeg het aantal
geregistreerde contracten met ca. 18.000 een-
heden tot 496.000. Die aangroei is de resul-
tante van 101.000 nieuwe registraties en
83.000 schrappingen van geregulariseerde con-
tracten. De inlichtingen betreffende die
geregulariseerde contracten worden immers uit
het gegevensbestand geschrapt bij het verstrij-
ken van de reglementaire bewaartermijnen. Eind
1999 waren 375.000 personen in de Centrale
geregistreerd, tegenover 368.000 aan het einde
van het voorgaande jaar. Het aantal personen
voor wie meer dan één contract werd gemeld,
beliep, eind 1999, 135.000 of 36 pct. van het
totale aantal geregistreerde personen.

Sinds 1 juli 1999 registreert de Centrale even-
eens inlichtingen inzake berichten van collec-
tieve schuldenregeling. In de laatste zes maan-
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den van het voorbije jaar werden meer dan
4.500 dergelijke berichten door de griffies van
de rechtbank van eerste aanleg aan de Centrale
toegestuurd. Een collectieve schuldenregeling is
bedoeld om personen die op duurzame wijze
niet in staat zijn hun schulden af te betalen, via
een minnelijke of gerechtelijke aanzuiverings-
regeling een herschikking van de schulden toe
te kennen, met eventueel, onder bepaalde voor-
waarden, een vermindering van de rentevoet of
een (gedeeltelijke) kwijtschelding.

Het aantal raadplegingen per werkdag is tijdens
het afgelopen jaar gestegen tot 17.160 (tegen
14.530 in 1998). Nagenoeg alle raadplegingen
worden « on line » verricht. Voor ca. 6,0 pct. van
het totale aantal raadplegingen werd een
« affirmatief » antwoord verstrekt, d.w.z. dat de
persoon die het voorwerp was van de raadple-
ging, geregistreerd was.

De Centrale heeft, tijdens het voorbije jaar, per
dag gemiddeld 188 aanvragen van geregis-
treerde personen gekregen in het kader van de
uitoefening van het inzagerecht waarover zij
overeenkomstig de wettelijke en reglementaire
bepalingen beschikken.

11. BALANSCENTRALE

Krachtens de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen is de Bank belast met
de verzameling en de publicatie van de jaar-
rekeningen van de ondernemingen met be-
perkte aansprakelijkheid. De wet van 22 decem-
ber 1995 betreffende de uitvoering van het
meerjarenplan voor de werkgelegenheid heeft
deze opdracht uitgebreid tot de sociale balans,
die voortaan integrerend deel uitmaakt van de
neer te leggen jaarrekeningen. Ook onderne-
mingen die geen jaarrekening bij de Bank moe-
ten neerleggen (ziekenhuizen, verenigingen zon-
der winstoogmerk waarvan het personeelsbe-
stand ten minste 20 personen telt, enz.) dienen
een sociale balans op te maken en aan de Bank
te bezorgen.

In 1999 werden ongeveer 246.000 jaarreke-
ningen bij de Bank neergelegd, alsook ruim
1.000 sociale balansen van ondernemingen die
er niet toe gehouden zijn een jaarrekening neer
te leggen. Bijna driekwart van de neergelegde
jaarrekeningen werd op diskette aangeboden.

Sedert juni 1999 geeft de Bank een nieuwe
cd-rom uit die statistieken betreffende de indus-
triële en commerciële ondernemingen bevat.
Deze statistieken bestaan uit globalisaties,
financiële ratio’s en tabellen van middelen en
bestedingen. Ze zijn zowel per activiteitssector
als per rechtsvorm van de ondernemingen ge-
groepeerd. Deze cd-rom vormt dan ook een
aanvulling op de cd-rom « Jaarrekeningen van
Belgische ondernemingen » die de Bank sedert
1998 uitbrengt.

Voorts heeft de Bank microfilms door cd-roms
vervangen als officiële dragers voor de versprei-
ding van de beelden van alle (integraal opgeno-
men) jaarrekeningen en geconsolideerde jaarre-
keningen zoals die vanaf 1 januari 2000 worden
neergelegd. Deze drager zal de toegankelijkheid
tot de gegevens vergroten en verdere ontwikke-
lingen in elektronische informatieverspreiding
mogelijk maken.

12. ACTIVITEITEN OP EUROPEES
 EN INTERNATIONAAL VLAK

De integratie van de Bank, sinds begin 1999, in
het ESCB heeft aanleiding gegeven tot belang-
rijke wijzigingen in de aard van het werk dat
door haar diensten wordt verricht :

– de deelname van de Gouverneur aan de
Raad van bestuur alsook aan de Algemene
Raad van de ECB impliceert dat hij er een
coherente visie moet kunnen ontvouwen op
het eurogebied of op de EU als geheel. Dit
vergt van de diensten van de Bank een ana-
lyse die hoe langer hoe meer Europees en in-
ternationaal gericht is. Bovendien vereist een
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en ander belangrijke coördinatiewerkzaam-
heden met het oog op de voorbereiding van
de voormelde vergaderingen en de medede-
ling van de op die vergaderingen genomen
beslissingen aan alle betrokken diensten;

– de Bank is betrokken bij alle werkzaamheden
van de ECB, via de verschillende comités die,
ieder op hun terrein, de naderhand te nemen
beslissingen voorbereiden. Deze comités, die
veelal worden voorgezeten door een verte-
genwoordiger van de ECB, bieden de NCB’s
de mogelijkheid hun standpunt omtrent de
behandelde onderwerpen te formuleren, zo-
dat alle elementen die door de diverse landen
van het eurogebied naar voren zijn gebracht,
hun neerslag vinden in de dossiers die aan
de autoriteiten van het ESCB worden voorge-
legd. Aldus neemt de Bank deel aan de werk-
zaamheden van de volgende comités : het
Comité voor administratieve verslagleggings-
vraagstukken en monetaire inkomsten
(AMICO); het Comité voor bankentoezicht
(BSC); het Comité bankbiljetten (BANCO);
het Begrotingscomité (BUCOM); het Comité
voor externe communicatie (ECCO); het
Automatiseringscomité (ITC); het Comité van
interne accountants (IAC); het Comité voor
internationale betrekkingen (IRC); het Juri-
disch Comité (LEGCO); het Comité markt-
transacties (MOC); het Comité voor het mo-
netaire beleid (MPC); het Comité voor
betalings- en vereveningssystemen (PSSC);
het Comité statistieken (STC), alsmede aan
de thematische werkgroepen die onder deze
comités ressorteren;

– ten slotte heeft de Bank, in het kader van
haar deelname aan de werkzaamheden van
internationale organisaties en organen een
nieuwe activiteit ontplooid. Zij draagt met
name bij tot de uitwerking van gemeenschap-
pelijke standpunten in materies die vallen on-
der de bevoegdheid van het ESCB. Het gaat
meer in het algemeen om de ontwikkeling
van gemeenschappelijke standpunten over
een aantal onderwerpen die verband houden
met de NCB’s in het kader van hun deelname
aan het ESCB.

Buiten het ESCB neemt de Bank actief deel
aan een aantal comités en werkgroepen die res-
sorteren onder de Raad van de EU of de Euro-
pese Commissie :

– op economisch vlak in ruime zin, is de Bank
betrokken bij de voorbereiding van de maan-
delijkse vergaderingen van de Ecofin-Raad,
die wordt gevormd door de Ministers van Fi-
nanciën van de Lid-Staten van de EU. Zij
neemt meer bepaald deel aan de werkzaam-
heden van het « Economisch en Financieel
Comité », dat begin 1999, als gevolg van de
invoering van de eenheidsmunt, in de plaats
is gekomen van het « Monetair Comité ». Zon-
der afbreuk te doen aan de onafhankelijkheid
van de ECB, heeft dit comité onder meer tot
taak adviezen te formuleren ten behoeve van
de Raad of de Commissie en de economi-
sche en financiële ontwikkeling in de Ge-
meenschap op te volgen. Een steeds groter
deel van het werk van dit comité betreft de
voorbereiding van de vergaderingen van de
Ecofin-Raad en de formulering van de stand-
punten die de EU inneemt op de verschil-
lende internationale fora zoals de G7, het IMF,
of meer recent de G20. De Bank neemt
eveneens deel aan de werkzaamheden van
het « Comité voor economische politiek » van
de EU, dat de structurele ontwikkelingen van
de Europese economie onderzoekt;

– op het vlak van de bancaire en financiële wet-
geving, neemt de Bank deel aan de werk-
zaamheden van het « Raadgevend Comité voor
het Bankwezen », dat tot taak heeft de Com-
missie te helpen bij de opstelling van de Euro-
pese bankwetgeving, en van het « High-level
Securities Supervisors Committee », dat de-
zelfde rol speelt op het vlak van de effecten;

– de Bank is eveneens aanwezig in tal van
werkgroepen van de Raad van de EU en de
Europese Commissie, die de richtlijnen in ver-
band met financiële aangelegenheden voor-
bereiden en erover onderhandelen. In 1999
heeft zij aldus haar medewerking verleend
aan de belangrijke werkzaamheden met be-
trekking tot de richtlijn betreffende de instel-
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lingen die elektronisch geld uitgeven alsook
aan de werkzaamheden in verband met de in-
stellingen voor collectieve belegging in effec-
ten (ICBE), de sanering en de liquidatie van
kredietinstellingen, de afstandsverkoop van fi-
nanciële diensten en het witwassen van geld.

Op het vlak van het IMF, is de Bank actief be-
trokken gebleven bij de voorbereiding, in overleg
met de Belgische beleidsinstanties, van de
standpunten van de Belgische bewindvoerder,
die aan het hoofd staat van een constituency
van tien landen (België, Hongarije, Kazachstan,
Luxemburg, Oostenrijk, Slovenië, Slowakije,
Tsjechische Republiek, Turkije en Wit-Rusland).

Ten slotte heeft de Bank deelgenomen aan de
werkzaamheden van de verschillende comités
die ressorteren onder het Comité van centrale-
bankpresidenten van de G10. In dit verband
dient in het bijzonder het Bazelse « Comité voor
het bankentoezicht » te worden vermeld, waar-
van de activiteit aanzienlijk is toegenomen. Zo
beraadt dit Comité zich met name over de her-
vorming van de bepalingen inzake de aan de
kredietinstellingen opgelegde kapitaalvereisten.
Voorts valt ook het « Comité voor de betalings-
en vereveningsstelsels » te vermelden, dat re-
centelijk « Core principles » betreffende de con-
figuratie en de werking van de betalingsstelsels
heeft opgesteld, alsook het « Comité voor het
mondiaal financieel stelsel », dat in de plaats is
gekomen van het « Euro-Currency Standing
Committee » en dat de ontwikkelingen op de fi-
nanciële markten op de voet volgt.

13. INVOERING VAN DE EURO IN
BELGIË

De inspanningen van het Commissariaat-gene-
raal voor de euro, dat in november 1996 werd
opgericht om de voorbereidingen voor de invoe-
ring van de euro in België te stimuleren en te
coördineren, werden begin 1999 met succes
bekroond : de eerste fase van de overgang op
de eenheidsmunt is in ons land zonder proble-

men verlopen, binnen het vastgestelde tijds-
schema. Dit succes is in grote mate toe te
schrijven aan het feit dat België het vroegst met
de voorbereidingen begonnen is en dat het
Commissariaat heeft kunnen rekenen op de me-
dewerking van alle betrokken partijen.

Het welslagen van deze eerste fase mag even-
wel niet uit het oog doen verliezen dat er tussen
nu en 2002 nog heel wat taken moeten worden
vervuld om de Belgische frank definitief te ver-
vangen door de euro. Zoals voor de eerste fase
van de overgang naar de euro, heeft het Com-
missariaat-generaal voor de euro, in 1999, zijn
werkzaamheden voortgezet rond de in vier cen-
trale werkgroepen behandelde thema’s : de
overheidsbesturen (ADMI EURO), de financiële
sector (FIN EURO), de niet-financiële onderne-
mingen en consumenten (ECO EURO) en de
voorlichting (COM EURO COM).

Op 1 april 1999 heeft de h. Smets, directeur
van de Bank, Gouverneur Quaden opgevolgd als
Commissaris-generaal voor de euro. Op dezelfde
datum werd de h. Bertholomé, Coördinator voor
de geldcirculatie, aangewezen als Adjunct-Com-
missaris-generaal voor de euro, ter vervanging
van de h. Michielsen, die met pensioen is ge-
gaan. Net als de voorgaande jaren heeft de
Bank de nodige personeelsleden en logistieke
middelen ter beschikking van het Commissa-
riaat-generaal voor de euro gesteld.

In mei heeft de werkgroep ADMI EURO een
« Bijwerking van de krachtlijnen van juli 1997
inzake de definitieve fase van de overgang van
de overheidsbesturen naar de euro » gepubli-
ceerd. Deze algemene krachtlijnen werden in
juni aangevuld met de « Krachtlijnen van de so-
ciale sector voor de overgang naar de euro »,
terwijl ook de lokale overheden (provincies, ge-
meenten, OCMW’s, enz.) bijkomende, op hun
sector afgestemde richtlijnen en aanbevelingen
opstelden.

Op basis van deze richtlijnen zijn de overheids-
besturen begonnen met de nodige aanpassin-
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gen. De belangrijkste wijzigingen zullen betrek-
king hebben op de informatica en de regelge-
ving. Teneinde de nodige rechtszekerheid te ver-
schaffen opdat op die twee gebieden spoedige
en doeltreffende voorbereidselen kunnen wor-
den getroffen, werden twee wetsontwerpen op-
gesteld betreffende enerzijds de invoering van
de euro in de wetgeving en, anderzijds, de ver-
eiste decimalisering van de Belgische frank voor
deze invoering. Deze wetsontwerpen werden op
23 december 1999 door de Ministerraad van de
federale regering goedgekeurd.

Wat de financiële sector betreft, zijn de werk-
zaamheden van FIN EURO, na de geslaagde in-
voering van de girale euro, voortaan bijna uitslui-
tend toegespitst op het in omloop brengen van
de euromunten en -bankbiljetten op 1 januari
2002. De subgroep « Munten en bankbiljetten »
van het Commissariaat-generaal voor de euro,
die alle betrokken partijen van zowel de finan-
ciële sector (banken, Post, Nationale Bank van
België, Koninklijke Munt, enz.) als de niet-finan-
ciële sector (middenstand, distributie, geld-
koeriers, automatenfabrikanten, overheden, con-
sumenten, enz.) verenigt, heeft een voorlopig
scenario uitgewerkt dat op 15 januari 1999
door de Minister van Financiën aan de Minister-
raad is voorgelegd. Bij die gelegenheid heeft de
Raad kennis genomen van het geplande scena-
rio en het Commissariaat-generaal voor de euro
verzocht zijn werkzaamheden verder uit te die-
pen. De werkzaamheden werden voortgezet en
het plan voor de overgang van België op de
chartale euro werd verder uitgewerkt, met name
in het licht van de beslissingen die op de Ecofin-
top van 8 november 1999 werden genomen in
verband met de voorafbevoorrading van het
grote publiek met munten. Op 11 februari 2000
heeft de Minister van Financiën het definitieve
overgangsplan voorgelegd aan de Ministerraad
van de federale regering, die er nota van heeft
genomen.

De groep ECO EURO, die onder auspiciën staat
van het Ministerie van Economische Zaken, heeft
in april het « Eurolabel » gelanceerd, waarmee de

handelaars blijk kunnen geven van hun bereidheid
om de klanten te helpen bij de overschakeling op
de euro. Iedere handelaar die het eurolabel heeft
aangenomen toont zo aan dat hij zich vrijwillig
heeft verbonden tot het naleven van een aantal
regels inzake omrekening, prijsaanduiding in euro,
opleiding van personeel en voorlichting van de
consumenten, welke regels zijn opgenomen in
een gedragscode. Voorts werden elf observatoria
voor de overgang op de euro opgericht. Het gaat
om uitkijkposten die de invoering van de euro bij
de bevolking opvolgen. Ze zijn gehuisvest in het
hoofdbestuur en in de vestigingen van de Bank in
de provinciehoofdplaatsen. Ze zijn vooral bedoeld
als ontmoetings- en uitwisselingsplaats voor
beroepsmensen en consumenten. Hun taak be-
staat vooral in het verzamelen en verspreiden van
informatie.

De informatiecampagnes, die moeten zorgen
voor een harmonieuze overgang op de euro, wer-
den in 1999 voortgezet en zullen in de aanloop
naar 2002 worden opgevoerd. Tot de door COM
EURO COM genomen initiatieven behoren de
verspreiding van een op meer dan 1,5 miljoen
exemplaren gedrukte folder, de voortdurende bij-
werking van de Internetsite van de regering en
de oprichting van het call center over de euro op
11 januari 1999. Sindsdien kan de burger met al
zijn vragen over de eenheidsmunt terecht op het
groene telefoonnummer 0800/1 2002. Het pro-
gramma « Eurochallenger », dat bestemd is voor
de KMO’s, werd in april bijgewerkt. Ten slotte
werd, teneinde rekening te houden met de bij-
zondere aspecten van de overgang op de euro
voor sommige bevolkingslagen, op 18 november
in de Bank een studiedag georganiseerd voor de
professionele dienstverleners ten behoeve van
visueel gehandicapten, met als thema « Hoe de
komst van de euro voorbereiden bij blinde en
slechtziende personen? ».

Het Commissariaat-generaal voor de euro heeft
in 1999 een plenaire vergadering gewijd aan
« De voorbereiding van de ondernemingen op de
euro » en heeft bij deze gelegenheid zijn vijfde
nieuwsbrief gepubliceerd. Deze vergadering
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heeft het mogelijk gemaakt, aan de hand van
« euro-indicatoren » die gedurende heel de
overgangsperiode zullen worden gebruikt, de
verspreiding van de euro in de verschillende
sectoren van de economie te beoordelen.

14. OVERNAME VAN DE
 ACTIVITEITEN VAN HET
 HWI

14.1 CENTRALE VERWERKING VAN
HANDELSPAPIER

Met het systeem van de Centrale Verwerking van
Handelspapier (CVH), een activiteit die voorheen
werd uitgeoefend door het HWI, wordt be-
oogd de materiële overdracht van handelspapier
in het interbancaire circuit uit te schakelen en te
vervangen door een geautomatiseerde uitwisse-
ling van gegevens. Hiertoe wordt het handels-
papier dat gedomicilieerd werd bij de financiële
instellingen die vertegenwoordigd zijn in de
Verrekenkamer, gecentraliseerd en bewaard door
de CVH, die tevens instaat voor het automatische
incasso ervan.

In geval van niet-betaling van handelspapier ver-
vult de CVH bijkomend de rol van centrale
depositaris van protestakten, hetgeen een taak
is waarmee zij bij wet werd belast. In dit kader
neemt zij de administratieve taken waar met be-
trekking tot de voorbereiding, de registratie en
de openbaarmaking van de protestaktes. De
openbaarmaking gebeurt in de vorm van een
lijst die maandelijks naar de griffies van de
Rechtbanken van Koophandel wordt verzonden.
De CVH zorgt tevens voor de verspreiding naar
derden van informatie omtrent gepubliceerde
protesten.

Gedurende het afgelopen jaar werden circa
700.000 handelswissels behandeld voor reke-
ning van 60 financiële instellingen. Er werden
ongeveer 30.000 protestaktes opgesteld, waar-
van de helft openbaar werd gemaakt; de andere
helft werd vóór de publicatie geregulariseerd.

14.2  BESCHERMINGSFONDS
 VOOR DEPOSITO’S
 EN FINANCIELE INSTRUMENTEN

Bij wet van 17 december 1998, werd het
« Beschermingsfonds voor deposito’s en finan-
ciële instrumenten » opgericht. Dit fonds is een
openbare instelling en wordt bestuurd door een
Bestuurscomité waarin vertegenwoordigers zit-
ting hebben van de openbare sector en van de
sector van de kredietinstellingen en beleggings-
ondernemingen. De opdracht van het Bescher-
mingsfonds bestaat erin financiële tegemoetko-
mingen te verlenen aan deposanten en beleg-
gers die schade lijden n.a.v. de deficiëntie van
een kredietinstelling of beleggingsonderneming.
Deze tegemoetkoming is begrensd en wordt
toegekend mits de voorwaarden worden nage-
leefd die zijn vastgelegd in de « Mededeling »
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
25 februari 1999.

Het Beschermingsfonds startte zijn werkzaam-
heden op 15 februari 1999 en nam van rechts-
wege de rechten en verplichtingen over van het
HWI op het gebied van depositobescherming, en
van het Interventiefonds van de beursvennoot-
schappen, dat vroeger de beleggersbescherming
behartigde.

De Bank is belast met het dagelijks admini-
stratief bestuur van het Beschermingsfonds.
De taken die het dient te verrichten zijn vast-
gelegd in een bij koninklijk besluit goedge-
keurd organisatiereglement en betreffen voor-
namelijk de opvolging van de toetreding tot de
beschermingsregeling van kredietinstellingen
en beleggingsondernemingen, de inning en de
controle van de jaarlijkse financieringsbij-
dragen, de uitvoering van het financieel beheer
van de middelen van het Beschermingsfonds,
de voorbereiding en uitvoering van eventuele
tegemoetkomingen ten gunste van deposanten
en beleggers en het beheer van de dossiers
overgenomen van het HWI en het Interventie-
fonds.
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III. INGEZETTE MIDDELEN

1. PERSONEEL 1

De technologische ontwikkeling en de hergroe-
peringen in de bankwereld hebben in het voor-
bije decennium, op sociaal vlak, geleid tot een
gestage vermindering van de personeels-
behoefte. Tussen 1990 en 1999 werd daarom
een gemiddelde netto-afvloeiing vooropgesteld
van circa 50 personeelseenheden per jaar. Het
vaste personeelsbestand (in voltijdse equivalen-
ten) is tussen eind 1991 en eind 1999 met 476
eenheden teruggedrongen, niettegenstaande
de indienstneming van personeel wegens de
overname van bepaalde statistische opdrachten
van het NIS in 1995 en de overname van

45 personeelsleden van het HWI in 1998 en
1999. De personeelsafvloeiing is geheel op na-
tuurlijke wijze verlopen. Deze afslanking hield
voor de Bank een reorganisatie en rationalisatie
van haar activiteiten in. Dit ging gepaard met
een begeleidingsprogramma voor het betrokken
personeel, waarbij men erin geslaagd is de
meeste vrijgekomen personeelsleden een nieuwe
aanstelling te geven.

Aan het einde van 1999 bedroeg de reële
personeelssterkte, uitgedrukt in voltijdse equiva-
lenten, 2.445 eenheden, een terugval met
88 eenheden tegenover begin januari. Zoals vo-
rig jaar was de personeelsdaling meer uitge-
sproken in de provincievestigingen dan bij het
hoofdbestuur. Met het oog op de sluiting van di-
verse representatiekantoren op 1 januari 2000
diende een vrij groot aantal personeelsleden te
worden overgeheveld, hetzij naar een naburige
vestiging, hetzij naar het hoofdbestuur.

1 De in dit hoofdstuk vermelde en besproken cijfers kunnen niet worden
vergeleken met die in de sociale balans (zie punt V. van de Jaarrekening)
omdat in de onderstaande cijfers geen rekening is gehouden met de
arbeidsovereenkomsten voor studenten en omdat de volledige
loopbaanonderbrekingen op een andere wijze zijn behandeld.
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De Bank levert een grote opleidingsin-
spanning om haar personeel voortdurend bij te
scholen, aangezien het vereiste scholings- en
bekwaamheidsniveau constant toeneemt. Dit
komt ook tot uitdrukking in de indienst-
nemingen die de Bank verricht : het betreft
vooral personen met een hogere opleiding
en specialisten. In 1999 werd ongeveer
52.000 uur opleiding verstrekt. De informatica
blijft het domein bij uitstek, met 33 pct. van
de gevolgde opleidingen. Daarna volgen de
bancaire en financiële opleidingen (17 pct.) en
de taalcursussen (17 pct.). Twee derde van de
programma’s wordt georganiseerd in de Bank;
de overige opleidingen worden toevertrouwd
aan externe instellingen.

De leeftijdsstructuur van het personeel vertoont
een sterke concentratie (54 pct.) in de groep
van 35 tot 44 jaar. Het personeel van 50 jaar
en ouder vertegenwoordigt daarentegen slechts
17 pct. van het totaal.

Bijna een kwart van het personeel maakt ge-
bruik van de diverse mogelijkheden die de Bank
biedt om deeltijds te werken.

De aanpassing aan de werking van het ESCB
vraagt van een groot aantal personeelsleden
een grotere flexibiliteit. De regels daaromtrent
zijn vastgelegd in een bedrijfsovereenkomst van
6 januari 1999.

Op 22 juni 1999 werd een nieuwe collectieve
arbeidsovereenkomst gesloten voor de sector
van de openbare kredietinstellingen, waartoe
de Bank behoort, voor de periode van 1 juni
1999 tot 31 december 2000. Een aantal van
de maatregelen en bepalingen van deze over-
eenkomst werden op het niveau van de Bank
vertaald in de bedrijfsovereenkomst van 31 au-
gustus 1999. Daarin werd onder meer een har-
monisatie van de premies voor deeltijdarbeid
doorgevoerd; bovendien betaalt de Bank nu
volledig de kosten van het woon-werkverkeer
terug als daarvoor het openbaar vervoer wordt
gebruikt.

De Ondernemingsraad heeft tijdens het voorbije
jaar negenmaal vergaderd. Tijdens deze bijeen-
komsten heeft de werkgever de wettelijk voor-
geschreven economische, financiële en sociale
informatie verstrekt. Bovendien wordt de
werknemersvertegenwoordiging er regelmatig
voorgelicht over de belangrijke reorganisaties in
de Bank, waaronder die welke voortvloeit uit de
oprichting van de ECB. Het sociale overleg zal
een belangrijke rol blijven spelen in de toe-
komst.

2. AGENTSCHAPPENNET

Op internationaal vlak heeft de Europese inte-
gratie, zoals eerder vermeld, mee de omgeving
hertekend waarin de Bank, net als alle andere
centrale banken van de eurozone, haar activitei-
ten ontplooit. In deze context is gebleken dat de
Bank over een bijzonder dicht net beschikte dat,
bij de onvermijdelijke vergelijking met de andere
leden van het ESCB, enigszins als overmatig
werd ervaren en dat door de vooruitgang van de
technologische en communicatiemiddelen niet
langer kon worden verantwoord.

Op nationaal vlak werd de Bank geconfronteerd
met een ingrijpende en snelle verandering van
het financiële landschap als gevolg van de
concentratiebeweging van de commerciële ban-
ken, die te kampen hebben met een verbrede
en meer concurrerende markt. Sinds enige tijd
diende rekening te worden gehouden met de
hergroepering van de operaties op bepaalde
geografische punten en met de ontwikkeling
van het elektronische geld, waar de gebruikers
zich in toenemende mate toe aangetrokken voe-
len. Bovendien is de activiteit van de represen-
tatiekantoren reeds verschillende jaren aan het
afbrokkelen.

In deze context heeft de Bank besloten aan het
begin van het jaar 2000 acht van haar repre-
sentatiekantoren te sluiten, met name Mechelen,
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Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Malmedy,
Marche-en-Famenne, Doornik en Verviers, waar-
van de infrastructuur geenszins geschikt was
om de voor 2002 voorziene omwisselings-
operaties euro/Belgische frank te organiseren.
Hierbij dient te worden onderstreept dat, op so-
ciaal vlak, deze herstructurering niet gepaard is
gegaan met afdankingen. De betrokken perso-
neelsleden hebben in de beste omstandigheden
een nieuwe functie toegewezen gekregen in
overeenstemming met de behoeften van de
Bank.

Samen met de beslissing om acht kantoren te
sluiten, is ook besloten een net van bijbanken
en agentschappen te behouden en effectief
aanwezig te blijven in elke provincie, waardoor
het net over het hele land evenwichtig gespreid
blijft. De diensten aan ondernemingen en aan
particulieren (Balans- en Kredietcentrales, Rijks-
kassier, …) zullen decentraal aangeboden blij-
ven.

De aldus vernieuwde structuur beantwoordt
enerzijds aan de noodzaak tot rationalisatie en
anderzijds aan de wens om lokaal aanwezig te
blijven. De Bank is ervan overtuigd dat dankzij
die vernieuwing zal kunnen worden voorzien in
de behoeften van de financiële instellingen en
van het publiek, zowel betreffende de betalings-
middelen als de verschillende opdrachten van al-
gemeen belang, die de Bank nauw aan het hart
liggen.

3. ORGANISATIE- EN
INFORMATICAWERKZAAMHEDEN

Het op rationalisatie en productiviteitsver-
betering gerichte organisatieonderzoek werd
voortgezet. In de loop van 1999 werd de door-
lichting van de activiteiten van de diensten Se-
cretariaat, Documentatie en Uitrusting en Tech-
nieken voltooid, terwijl een aanvang werd geno-
men met het onderzoek van het domein van de

Overheidsfondsen. Het stelsel van de activiteits-
normen voor de vestigingen in de provincie werd
herzien, in samenwerking met het departement
Bijbanken en agentschappen.

De informaticawerkzaamheden werden geken-
merkt door, enerzijds, de effectieve start van het
ESCB en de ingebruikname van de naar de
euro omgezette toepassingen en, anderzijds
door de voortgang van de voorbereidingen voor
de overgang naar het jaar 2000.

Op het vlak van de toepassingen, bleven de
aanpassingen voor het jaar 2000 beperkt omdat
men reeds heel lang overgeschakeld was op
volledige data, inclusief de aanduiding van de
eeuw. Bovendien werden de wijzigingen in de
meeste gevallen aangebracht samen met de
vereiste aanpassingen voor de invoering van de
euro. De voorbereidselen waren dan ook vooral
toegespitst op tests. Daartoe werden specifieke
omgevingen geïnstalleerd voor de realisatie van
de compatibiliteitstests. De tests van de toepas-
singen werden in twee fasen verricht : de in-
terne tests, en sinds februari 1999, de externe
tests, o.m. met andere financiële instellingen en
het ESCB.

De Bank heeft systematisch de hardware, de
systeemsoftware, de netwerkinfrastructuur en
de toepassingssoftware getest. Ze heeft even-
eens een aantal noodmaatregelen getroffen om
een eventuele onderbreking van haar diensten
zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen
betreffen zowel de informaticaomgeving als de
andere uitrusting van de Bank.

Voorts dient de aandacht te worden gevestigd
op het groeiend belang van het gebruik van de
WEB/INTERNET-technologie (zie punt III.4)
alsook op de belangrijke ontwikkelingen inzake
de publicatie van statistische gegevens.

Het project « IT Service Management », dat in
1999 werd opgezet, heeft tot doel de informa-
ticadiensten voor interne en externe klanten te
optimaliseren. Het gaat vooral om de verbetering
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van de kwaliteit van de ondersteuning van ge-
bruikers in geval van incidenten of bij wijzigingen
in de toepassingen of technische aanpassingen.

Ter aanvulling van het nieuwe noodplan, dat
sinds maart 1998 in werking is getreden, werd
in maart 1999 in een vestiging in de provincie
een informatica-infrastructuur in gebruik geno-
men, die het mogelijk maakt een eventuele to-
tale onbereikbaarheid van de hoofdzetel op te
vangen en de continuïteit van de kritische toe-
passingen te waarborgen. Op geregelde tijdstip-
pen worden tests verricht om de goede werking
van de vastgelegde procedures te controleren.

In 1999 is de verwerkings- en opslagcapaciteit
met respectievelijk 27 pct. en 74 pct. toegeno-
men.

4. ONTWIKKELING VAN DE
INTERNETSITE

De viertalige website van de Bank bevat mo-
menteel, naast algemene inlichtingen en prakti-
sche informatie, eveneens een groot aanbod
aan financiële en statistische gegevens. De al-
gemene inlichtingen hebben betrekking op de
taken van de Bank, haar bestuur, het organo-

gram en de contactpersonen. Het aanbod van
statistische gegevens slaat vooral op de buiten-
landse handel, conjunctuuronderzoek en finan-
ciële statistieken, aangevuld met specifieke
financiële informatie. Op het gebied van de
Balanscentrale wordt informatie ter beschikking
gesteld over individuele jaarrekeningen van
Belgische ondernemingen, de neerleggings-
modaliteiten en globaal sectoraal statistisch ma-
teriaal. Daarenboven worden links geboden met
binnen- en buitenlandse instellingen uit de fi-
nanciële en economische sector.

De Bank streeft ernaar deze website verder uit
te bouwen en er zodoende een waardevol, mo-
dern en aangepast communicatiemiddel van te
maken. Bestaande toepassingen zullen uitge-
breid worden, internet zal verder geïntegreerd
worden in het verwerkingsproces van statistie-
ken en nieuwe domeinen zullen ontworpen wor-
den, ondermeer m.b.t. de betalingssystemen, de
effectenverrekening, de centrale voor kredieten
aan particulieren, de catalogus van de weten-
schappelijke bibliotheek en het 150-jarig be-
staan van de Bank.

Het aantal « bezoekers » (een of meerdere blad-
zijden die door dezelfde computer gedurende
een sessie zijn bezocht) van de website van de
Bank gaat in stijgende lijn. In 1999 schommelde
dit aantal tussen 2.000 en 3.000 per week.
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IV. BEHEER EN TOEZICHT

Eind februari 1999 heeft de Bank afscheid genomen van gouverneur Alfons Verplaetse en
vice-gouverneur William Fraeys.

Het mandaat van de heer Verplaetse nam een einde na een laatste verlenging van 19 tot en met
28 februari 1999. De heer Fraeys wenste zijn mandaat eveneens neer te leggen met ingang van
1 maart 1999. Bij koninklijke besluiten van 29 januari 1999 werden beiden gemachtigd de eretitel
van hun ambt te dragen.

Als licentiaat in de handels- en consulaire wetenschappen begon de heer Verplaetse zijn loopbaan in
1953 bij de dienst Buitencontrole van de Bank en drie jaar later ging hij over naar de dienst voor
Documentatie en Statistiek van het Krediet. Vanaf juli 1965 was hij verbonden aan de dienst
Voorlichting, die later werd omgevormd tot het departement Studiën. Hij werd er achtereenvolgens
afdelingshoofd, inspecteur-generaal en in 1980 senior economist. Begin 1982 werd hij aangesteld
tot adviseur bij voornoemd departement en door de Bank gedetacheerd bij het Kabinet van de Eerste
Minister. Hij was er eerst adjunct-kabinetschef en daarna, in december 1983, chef van het Sociaal-
Economisch Kabinet waar hij een dynamische en drijvende kracht was achter het toenmalig
herstelbeleid.

Hij vervulde de functie van directeur van de Bank sedert 18 januari 1988. Het departement Studiën
viel meteen onder zijn bevoegdheid. Op 1 mei 1988 werd hij tot vice-gouverneur benoemd en met
ingang van 3 juli 1989 tot gouverneur van de Bank.

Tijdens zijn loopbaan heeft Gouverneur Verplaetse talrijke mandaten opgenomen, zowel in het natio-
nale als het internationale vlak. Hij was voorzitter van de Raad van het Belgisch-Luxemburgs
Wisselinstituut, lid van het Comité van het Rentenfonds en van de Hoge Raad van Financiën, alsook
van zijn afdeling « Financieringsbehoeften van de overheid ». Hij was bovendien lid en voorzitter van
de Beroepsvereniging en van de Raad van de Openbare Kredietinstellingen. Sinds de oprichting in
1995 had hij zitting in de Raad van bestuur van het INR.

Bovendien was hij vanaf het begin van zijn gouverneurschap bestuurder van de BIB. Vanaf juli 1997
werd hij voorzitter van de Raad van bestuur en tevens president van de BIB. Hij was eveneens
bestuurder van het Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking en lid van het Comité van
presidenten van de centrale banken van de Lid-Staten van de EEG. Begin 1994 werd hij lid van de
Raad van het EMI en nadien, op 1 juni 1998, lid van de Raad van bestuur en van de Algemene Raad
van de ECB.

Hij bekleedde eveneens het ambt van gouverneur van het IMF en van plaatsvervangend gouverneur
van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (Wereldbank), van de Internationale
Financieringsmaatschappij en van de Internationale Ontwikkelingsassociatie.

Op de hem kenmerkende en unieke wijze heeft gouverneur Verplaetse de Bank daadkrachtig geleid
zodat zij zich tijdig kon aanpassen aan de ingrijpende wijzigingen die de totstandkoming van het
ESCB met zich meebracht. Hij was een bezielende leider die met creatieve geest en niet-aflatend
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doorzettingsvermogen noodzakelijke vernieuwingen van de structuren van de Bank heeft
doorgevoerd. Hij heeft daarbij het personeel gestimuleerd zich onvoorwaardelijk en vakkundig in te
zetten voor de taken die het voortaan in het ESCB zal verwezenlijken.

De heer Verplaetse heeft een zeer vooraanstaande rol gespeeld bij het economisch en financieel
gebeuren van ons land. Met bijzondere betrokkenheid en overtuigingskracht heeft hij meegewerkt
aan de toetreding van België tot de derde fase van de EMU. Als gedreven onderhandelaar met een
voorspellende kijk op de zaken combineerde hij doordachte onderlegdheid met innovatieve ideeën
om tot oplossingen te komen. Zijn prestige en autoriteit stelde hij in dienst van het algemeen belang,
en bovendien onttrok hij zich nooit aan zijn sociale verantwoordelijkheid.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Verplaetse voor zijn grote verdiensten de titel
van burggraaf te verlenen.

*
*

*

De heer William Fraeys is handelsingenieur en licentiaat in de economische en financiële
wetenschappen. Hij trad in 1957 in dienst bij het Emile Vandervelde Instituut dat hij acht jaar later als
directeur zou verlaten. In de periode 1965-1969 werd hij achtereenvolgens kabinetschef van de
Staatssecretaris voor Begroting, secretaris van de Voorzitter van de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven, adviseur bij het Overlegcomité voor de staalnijverheid en kabinetschef van de Minister
van Begroting. In mei 1969 kreeg hij de functie van directeur-generaal van de Nationale
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid toevertrouwd, die hij heeft uitgeoefend tot mei 1980. Hij
werd met ingang van 1 mei 1980 tot directeur van de Bank benoemd. Het ambt van vice-gouverneur
bekleedde hij sedert 3 juli 1989.

Toen hij directeur van de Bank werd, had de heer Fraeys reeds meer dan negen jaar lang
deelgenomen aan de werkzaamheden van de Regentenraad. Hij was immers door de algemene
vergadering van aandeelhouders op 22 februari 1971 tot regent van de Bank verkozen en dit
mandaat was steeds vernieuwd geweest.

De heer Fraeys werd belast met het toezicht over verschillende departementen, in het bijzonder de
Bijbanken en agentschappen, het Krediet, de Gegevensuitwisselingscentrales, de Overheidsfondsen
en de Financiële markten.

Vice-gouverneur Fraeys, die zich onderscheidde door een uitgebreide kennis van de nationale
financiële wereld en een opmerkelijk organisatievermogen, kreeg verscheidene mandaten
toegewezen. Reeds in 1969 werd hij aangesteld tot lid van de Hoge Raad van Financiën, waarin hij
de Bank vertegenwoordigde vanaf 1987. Hij maakte vanaf 1971 deel uit van de Commissie die
belast was met de studie van de despecialisatie van de financiële instellingen. Hij werd in 1980 lid
van het directiecomité van het HWI en nam vanaf 1990 het voorzitterschap ervan waar. Daarnaast
was hij lid van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en van het Comité van het
Rentenfonds, en had hij zitting in de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk.

Na enkele jaren waarin de Bank vrijwel alleen nog de Schatkist, via het Rentenfonds, herfinancierde,
werd een eerste hervorming doorgevoerd, waarbij de kredietinstellingen opnieuw werden opgenomen
in het circuit van financiering door de Bank. Deze hervorming was de voorbode van een ingrijpende
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wijziging van het monetaire-beleidsinstrumentarium, die plaatsvond op 29 januari 1991. Vice-gouver-
neur Fraeys speelde hierin een sleutelrol die hij graag vergeleek met die van « regisseur ». Hij was
niet de auteur van de hervorming want ze stoelde op principes die reeds in het buitenland werden
toegepast en die goed bekend waren bij de betrokken departementen van de Bank, noch de
uitvoerder ervan want de praktische toepassing vereiste de medewerking van vele diensten. Hij nam
echter de coördinatie van de werkzaamheden waar en zorgde dat zowel de financiële instellingen als
de vertegenwoordigers van de Schatkist erbij betrokken werden opdat de hervorming vlot zou verlopen.

Zijn activiteit beperkte zich niet tot de Bank. Hij is sinds 1974 lid van de « Commission du Patrimoine
de l’Université Libre de Bruxelles » en sedert 1986 lid van het Comité voor de Financiën van de
Koning Boudewijnstichting.

Vice-gouverneur Fraeys wist op een diplomatische en integere manier invloed uit te oefenen op de
besluitvorming. Met zijn grondige dossierkennis en verheven plichtsbesef pleitte hij voor wat hij als
rechtvaardig beschouwde. Hoffelijk en verzoenend streefde hij naar een aanvaardbaar vergelijk voor
alle partijen.

De Bank is de heer Alfons Verplaetse en de heer William Fraeys onnoemelijk dankbaar voor hun
totale inzet en toewijding. Zij hadden beiden een hoge opvatting van hun ambt en waren veeleisend
voor hun medewerkers, doch waren dit in de eerste plaats voor henzelf. Zij konden besprekingen met
hun dossierkennis domineren. Met hun grote deskundigheid, enorme ervaring en inspirerende
inbreng hebben zij onze Instelling en haar personeel vastberaden voorbereid op de opdrachten die zij
in de toekomst zullen moeten vervullen.

*
*

*

De heer Guy Quaden, directeur, werd tot Gouverneur benoemd bij koninklijk besluit van 29 januari
1999, voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 maart 1999. In die hoedanigheid is hij lid van
de Raad van bestuur van de ECB.

Bij hetzelfde koninklijk besluit werden Mevrouw Marcia De Wachter, Mevrouw Françoise Masai, de
heer Jan Smets, en de heer Jean Hilgers tot directeur aangesteld voor een termijn van zes jaar,
ingaande 1 maart 1999. Aan Mevrouw De Wachter werd bovendien de titel van vice-gouverneur
toegekend.

Met toepassing van artikel 43, lid 3, van de statuten oefenen de Directeurs Masai en Hilgers de
functies uit van respectievelijk schatbewaarder en secretaris.

*
*

*

Krachtens het koninklijk besluit van 12 juli 1999 werd, met ingang van 1 september 1999, het
mandaat van directeur van de heer Jean-Pierre Pauwels vernieuwd.

*
*

*

Met droefheid maakt de Bank melding van het overlijden in 1999 van acht van haar
personeelsleden : de heer Marc Bils, de heer Marc Deveseleer, de heer Guido De Wilde, de heer
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Bernard Lignel, de heer Lodewijk Monsieur, mevrouw Marie-Thérèse Van Obbergen, de heer Guy
Vermeir en de heer Rudi Vermeulen.

Hun gedachtenis zal in ere worden gehouden.

*
*

*

De Bank wenst uiting te geven aan haar erkentelijkheid ten aanzien van de leden van het
kaderpersoneel die hun loopbaan hebben beëindigd :

de heer Jan Michielsen, adviseur van de Directie, de heer Jean-Claude Pauwels, inspecteur-generaal,
de heer Robert Beutels, inspecteur-generaal, de heer Luc Vercruysse, systeem-programmeur, de heer
Laurent Van den Berghe, adviseur-statisticus en de heer Gustaaf Tuyaerts, adviseur-statisticus.

Zij dankt ook de leden van het uitvoerend personeel wier loopbaan in het afgelopen jaar een einde nam :

de heer Jean-Claude Aelvoet, de heer Gérard Aigret, de heer Robert Arickx, de heer Guy Barbier, de
heer André Bilteryst, de heer Raymond Boeckstijns, mevrouw Anne-Marie Bottu, mevrouw Hermanda
Brunel, de heer Victor Cautaerts, mevrouw Anny Cleemput, de heer Robert Collard, de heer André
Cruypelinck, mevrouw Françoise Dal, de heer Marnix Decroos, de heer Francis Defosse, mevrouw
Annie De Muynck, de heer Pierre Deneumostier, de heer Isidore Dierickx, mevrouw Edwige Dockx, de
heer Raphaël Dupont, mevrouw Jacqueline Electeur, de heer Herman Goossens, de heer Marc
Henau, de heer Fernand Heydens, mevrouw Danielle Hoevenagel, de heer Jean Jacquemart, de heer
Charles Jaenen, de heer Henri Janssens, de heer Lucien Jonckeau, de heer Joseph Kegels, de heer
Louis Knuts, de heer Frans Lambeau, de heer Henri Ledent, de heer Jacques Lievens, mevrouw
Yvette Louis, mevrouw Monique Luffin, mevrouw Maria Machiels, mevrouw Jeannine Mertens,
mevrouw Raymonde Mertens, de heer Ludovicus Mombers, de heer Pierre Monsieur, mevrouw Lea
Pauwels, de heer Alphonse Pierard, de heer Marian Pisvin, mevrouw Philomène Reisen, mevrouw
Denise Renard, de heer René Robert, mevrouw Micheline Servais, mevrouw Jeannine Sevrin, de heer
Hervé Stas, de heer Fernand Sternon, mevrouw Maria Thijs, de heer Fernand Thomas, de heer Jules
Tombal, mevrouw Annie Van Cutsem, de heer Robert Van der Biest, de heer François Vanderstraeten,
de heer Eric Van Durme, mevrouw Leona Van Hoeck, de heer André Van Limbergen, de heer
Lodewijk Van Noppen, de heer François Van Ransbeeck, de heer Pieter Verhest, mevrouw Liliane
Verlaine, de heer Gustaaf Vidts, de heer Guillaume Wauters, de heer Jean-Pierre Zevers.

*
*

*

Zoals vermeld in het vorige jaarverslag 1  heeft de Algemene Raad van 23 december 1998 de
statuten van de Bank aan de vanaf 1 januari 1999 geldende bepalingen van haar organieke wet
aangepast. Deze statutenwijziging werd goedgekeurd bij koninklijk besluit van 10 januari 1999
waarvan de tekst in het Belgisch Staatsblad van 29 januari 1999 werd gepubliceerd (zie bijlage 1).
De nieuwe statutaire beschikkingen traden in werking op 1 januari 1999.

Om aan de nieuwe statuten nog enkele bepalingen toe te voegen en om er andere in te schrappen
werd, overeenkomstig artikel 70, lid 2, van de statuten, op 3 februari 1999 een buitengewone
vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

1 Zie jaarverslag over 1998, blz. 182.
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De voorgestelde wijzigingen hadden betrekking op :

– de verandering van het huisnummer in het adres van de maatschappelijke zetel van de Bank;
– de niet-vermelding van de nominale waarde op de aandelen van de Bank;
– de nationaliteitsvereiste van de leden van het Directiecomité, de regenten en de censoren : (zij

moeten Belg zijn, doch niet meer van « geboorte »);
– het aantal vergaderingen van de Regentenraad en het College van censoren;
– de verschuiving van de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders naar de

maand maart;
– de uitkering van het dividend binnen de maand die op de algemene vergadering volgt, op een

datum door deze laatste bepaald i.p.v. op 1 maart;
– de afschaffing van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de weekstaat van de Bank.

De algemene vergadering van 3 februari kon op grond van artikel 70, lid 3, van de statuten niet
geldig beraadslagen, daar de aanwezige aandeelhouders, persoonlijk of als volmachthebber, niet de
drie vijfden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigden. Een tweede buitengewone
algemene vergadering met dezelfde agenda vond plaats op maandag 22 februari 1999, vóór de
gewone algemene vergadering.

De statutenwijziging werd door de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen aangenomen en
later goedgekeurd bij koninklijk besluit van 9 maart 1999 dat in het Belgisch Staatsblad van 3 april
1999 verscheen (zie bijlage 2).

*
*

*

De in de organieke wet van de Bank, met name in artikel 33, vermelde verplichting om de weekstaat
van de Bank te publiceren in het Belgisch Staatsblad, moest eveneens geschrapt worden. Door
artikel 38 van de wet van 3 mei 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen werd dit artikel
33 opgeheven (Belgisch Staatsblad van 4 mei 1999).

*
*

*

De gewone algemene vergadering werd voor de laatste keer gehouden op de laatste maandag van
de maand februari 1999, te weten op 22 februari. Ingevolge de hiervoren vermelde statutenwijziging
zal de gewone algemene vergadering voortaan plaatsvinden op de laatste maandag van de maand
maart of op de volgende bankwerkdag indien het een feestdag betreft.

De gouverneur heeft eerst aan de vergadering verslag uitgebracht over de verrichtingen van het
boekjaar 1998 en daarna de vragen van de aandeelhouders beantwoord. Vervolgens heeft hij het
verslag van de Ondernemingsraad voorgelezen, die in de vergadering van 12 februari 1999 de
jaarinformatie had onderzocht. Daarop heeft hij de namen van de kandidaat-regenten en -censoren
meegedeeld met het oog op de invulling van de mandaten die kwamen te vervallen of vacant werden.

Het mandaat van de bedrijfsrevisoren nam eveneens een einde. De gouverneur wees erop dat voor hun
vervanging een procedure werd gevolgd waarbij de wetgeving op de overheidsopdrachten, die de Bank
voortaan verplicht was toe te passen, werd nageleefd alsook de wettelijke bepalingen m.b.t. de
voordracht van de kandidaten door de Ondernemingsraad aan de algemene vergadering.
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De regenten Philippe Wilmès en Eddy Wymeersch, beiden voorgesteld door de Minister van
Financiën, werden herkozen. De heer Jacques Forest, voorgedragen door de meest vooraanstaande
organisaties van de handel, werd verkozen tot regent om de heer Roger Ramaekers op te volgen, die
niet meer herkiesbaar was. Aangezien de heer Forest reeds censor van de Bank was, viel zijn
mandaat van censor open en moest er voorzien worden in zijn vervanging.

De mandaten van de censoren Christian D’Hoogh, Petrus Thys en Paul-F. Smets werden vernieuwd.
De vergadering verkoos tot censor de heer Rik Branson ter opvolging van de heer Hubert
Detremmerie, wiens mandaat niet meer kon worden verlengd, en de heer Jean-François Hoffelt ter
vervanging van de heer Jacques Forest.

Al deze mandaten verstrijken na de jaarvergadering van eind maart 2002, uitgezonderd het mandaat
van de heer Hoffelt dat afloopt na de gewone algemene vergadering van 27 maart 2000. Hij moet
immers krachtens artikel 36, derde lid van punt 2, van de statuten het mandaat van zijn voorganger
beëindigen.

De heer Pierre Berger en mevrouw Danielle Jacobs, die respectievelijk de revisorenvennootschappen
KPMG en Deloitte & Touche vertegenwoordigen, werden als bedrijfsrevisoren aangesteld voor een
termijn van drie jaar.

*
*

*

Zoals hierboven vermeld, hebben de heer Roger Ramaekers, regent, en de heer Hubert Detremmerie,
voorzitter van het College van censoren, wegens de leeftijdsgrens, hun mandaat bij de Bank
neergelegd. Zij werden beiden voor de eerste keer gekozen door de algemene vergadering van
24 februari 1969 en hun mandaat werd sindsdien steeds vernieuwd. Gedurende tien volledige
ambtstermijnen hebben zij zonder onderbreking deelgenomen aan de activiteiten van de Raden van
de Bank.

De heer Detremmerie werd bovendien in maart 1992 door het College van Censoren tot secretaris
benoemd en kreeg drie jaar later het voorzitterschap ervan toegewezen.

De samenwerking met deze twee leden gebeurde van meet af aan in een geest van openheid en
vertrouwen en getuigde van hun ruim inzicht en hun opmerkelijke inzet. De heer Ramaekers
beschikte over een rijke ervaring en een diepe kennis van het economisch en sociaal beleid van ons
land, in het bijzonder in het vlak van de handel. De grote deskundigheid van de heer Detremmerie
inzake het Belgisch financieel en maatschappelijk bestel was voor de Bank van onschatbare waarde.
Zij hadden eveneens een sterk plichtsgevoel tegenover de gemeenschap en hun tussenkomsten
weerspiegelden dan ook hun bijzondere aandacht voor het algemeen belang.

Als blijk van achting en dankbaarheid voor hun hoog gewaardeerde constructieve bijdrage heeft de
algemene vergadering hun de eretitel van hun ambt toegekend.

*
*

*
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Gouverneur : Dhr. Guy QUADEN 1.

Vice-Gouverneur : Mevr. Marcia DE WACHTER 2.

Directeuren : HH. Jean-Pierre PAUWELS,
Jean-Jacques REY,
Robert REYNDERS,
Jan SMETS 3,

Mevr. Françoise MASAI 3, directeur-schatbewaarder,
Dhr. Jean HILGERS 3, directeur-secretaris.

Regenten : Censoren :
HH. Willy PEIRENS, HH. Christian D’HOOGH, voorzitter 4,

Tony VANDEPUTTE, Philippe GRULOIS, secretaris 4,
Philippe WILMES, Maurice CHARLOTEAUX,
Eddy WYMEERSCH, Herman VERWILST,
Noël DEVISCH, Baron Paul BUYSSE,
François MARTOU, Petrus THYS,
Michel NOLLET, Baron Dominique COLLINET,
Christian DUMOLIN, Paul-F. SMETS,
Gérald FRERE, Rik BRANSON 5,
Jacques FOREST 5. Jean-François HOFFELT 6.

Regeringscommissaris : Dhr. Grégoire BROUHNS.

Coördinator voor de geldcirculatie : Dhr. Serge BERTHOLOME.

ADVISEURS VAN DE DIRECTIE

HH. Henri BARBE,
Jos LEEMANS.

*
*

*

1 Sedert 1 maart 1999; tot die datum, Burggraaf Alfons Verplaetse.
2 Sedert 1 maart 1999; tot die datum, de heer William Fraeys.
3 Sedert 1 maart 1999.
4 In de vergadering van 24 februari 1999 heeft het College van censoren de heer Christian D’Hoogh, secretaris van het College, tot voorzitter

aangesteld ter vervanging van de heer Hubert Detremmerie en de heer Philippe Grulois tot secretaris benoemd.
5 De heren Jacques Forest en Rik Branson werden door de gewone algemene vergadering van 22 februari 1999 verkozen om respectievelijk

de heren Roger Ramaekers en Hubert Detremmerie op te volgen, die wegens de leeftijdsgrens niet meer herkiesbaar waren.
6 Verkozen door de gewone algemene vergadering van 22 februari 1999, ter vervanging van de heer Jacques Forest die tot regent werd verkozen.
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BEDRIJFSREVISOREN 1

KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr. Pierre BERGER,
Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevr. Danielle JACOBS.

DEPARTEMENTEN EN DIENSTEN

Departement Algemeen secretariaat – Dhr. L. GHEKIERE, inspecteur-generaal.

Inspecteur-generaal Dhr. J. MAKART.

Secretariaat
Dienstchef Dhr. M. VAN CAMPEN, afdelingshoofd,
Afdelingshoofden Mevr. D. CAPPUYNS, Dhr. J. CALLEBAUT.

Secretariaat van de Directie
Dienstchef Dhr. L. AELES, afdelingshoofd,
Afdelingshoofd Dhr. A. BEVERNAGE.

Departement Algemene statistiek – Dhr. B. MEGANCK, onderdirecteur.

Inspecteur-generaal Dhr. G. POULLET,
Afdelingshoofd Dhr. J. TAVERNIER.

Cel Gegevensbanken
Inspecteur-generaal Dhr. A. WOUTERS,
Adviseur Dhr. J. PALATE.

Betalingsbalans
Dienstchef Dhr. G. MELIS, inspecteur-generaal,
Afdelingshoofden HH. M. EECKHOUT, P. LAMBOT, P. SARLET,

R. DE BOECK, P. D’HAVE,
B. VEREERTBRUGGHEN.

Financiële en economische statistieken
Dienstchef Dhr. R. ACX, inspecteur-generaal,
Adviseurs HH. H. SAUVENIERE, G. DETOMBE,
Afdelingshoofden HH. J. WIELEMANS, G. VAN GASTEL,

B. DEKEYSER, M. JOOS.
Statistiek buitenlandse handel

Dienstchef Dhr. J. DAENEN, afdelingshoofd,
Afdelingshoofd Dhr. P. BOBYR.

1 Benoemd door de gewone algemene vergadering van 22 februari 1999 voor de duur van drie jaar. Ze zijn aangesteld om de Ondernemingsraad
bij te staan en belast met de certificatie van de jaarrekening en van diverse inlichtingen die door de ECB worden gevraagd.
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Departement Boekhouding en budgetcontrole – Dhr. C. DEKEYSER, onderdirecteur.

Boekhouding
Dienstchef Dhr. L. HENRY, afdelingshoofd,
Afdelingshoofd Dhr. M. HINCK.

Budgetcontrole
Dienstchef Dhr. J. VANDEUREN, inspecteur-generaal,
Afdelingshoofd Dhr. R. VAN KEYMEULEN.

Departement Drukkerij – Dhr. M. SALADE, onderdirecteur.

Administratieve dienst van de drukkerij
Dienstchef Dhr. Y. TIMMERMANS, afdelingshoofd.

Technische dienst van de drukkerij
Dienstchef Dhr. G. PONNET, afdelingshoofd.

Departement Financiële markten – Mevr. A. VAN DEN BERGE, inspecteur-generaal.

Departementsadviseur Dhr. H. DEBREMAEKER,
Afdelingshoofd Dhr. Y. PIRLET.

Back Office
Dienstchef Dhr. F. DEPUYDT, inspecteur-generaal,
Analist-raadgever Mevr. S. MASKENS,
Afdelingshoofd Dhr. F. WITHOFS.

Effectenrekeningen
Dienstchef Dhr. W. STEPPE, inspecteur-generaal,
Afdelingshoofden HH. R. ROOTHANS, L. EICHER,

G. TEMMERMAN.

Front Office
Dienstchef Dhr. E. DE KOKER, afdelingshoofd,
Adviseurs HH. N. VANDECAN, E. LAVIGNE,
Senior systeemingenieur Mevr. M. HUART.

Rijkskassier
Dienstchef Dhr. H. SMISSAERT, afdelingshoofd,
Afdelingshoofden HH. R. VAN HEMELRIJCK, M. RUBENS.
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Departement Gegevensuitwisselingscentrales – Dhr. P. TELLIER, onderdirecteur.

Balanscentrale
Dienstchef Dhr. A. LENAERT, afdelingshoofd.
Adviseur Dhr. C. RUBENS,
Afdelingshoofden Mevr. E. DE GROOTE, Mevr. C. BUYDENS.

Giraal geldverkeer
Dienstchef Dhr. A. VAES, inspecteur-generaal,
Afdelingshoofd Dhr. V. DECONINCK.

Kredietcentrales
Dienstchef Dhr. R. TROGH, afdelingshoofd,
Afdelingshoofden HH. D. MURAILLE, P. BISSOT.

Departement Planning, organisatie en informatica – Dhr. H.-J. BARBE, adviseur van de Directie.

Cel Informaticaplanning
Analist-raadgever Mevr. A.-M. LEJEUNE.

Data Security Management
Inspecteur-generaal Dhr. A. HUET,
Adviseur Dhr. L. DELAISSE.

Elektronisch centrum
Dienstchef Dhr. L. DUFRESNE, inspecteur-generaal,
Senior systeemingenieurs HH. M. CHARLIER, L. ESPAGNET.

Informatica systeeminfrastructuur
Dienstchef Dhr. J. MOERMAN, inspecteur-generaal,
Inspecteur-generaal Dhr. G. VANGHELUWE,
Senior systeemingenieurs HH. G. DUMAY, U. MOMMEN.

Ontwikkeling van informaticaprojecten
Dienstchef Dhr. J.-P. HOYOS, inspecteur-generaal,
Inspecteurs-generaal HH. P. LAUWERS, B. GROETEMBRIL,
Analisten-raadgevers Mevr. H. VAN HECKE, HH. J. FRANCOIS,

J.-M. PLISNIER, E. DE SMET, M. DUCHATEAU,
Afdelingshoofd Dhr. P. SAPART,
Senior systeemingenieur Dhr. P. MARECHAL,
Adviseurs HH. M. ZWAENEPOEL, P. DEHOORNE.

Organisatie
Dienstchef Dhr. H. DEVRIESE, afdelingshoofd,
Afdelingshoofd Dhr. P. MOUS.
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Departement Sociale zaken – Dhr. J. LEEMANS, adviseur van de Directie, chef van het personeel.

Loon- en sociale administratie
Dienstchef Dhr. A. REITER, inspecteur-generaal.

Opleiding
Dienstchef Dhr. J.-L. LION, afdelingshoofd,
Adviseur Mej. S. ZONIOS,
Afdelingshoofden HH. L. LAGAE, Y. RANDAXHE.

Personeelsbeleid
Dienstchef Dhr. R. VAN KEYMEULEN, inspecteur-generaal,
Afdelingshoofden HH. R. THIRION, M. DRION, G. VAN CAMP.

Departement Studiën – Mevr. A.-M. PEETERS, eerste adviseur.

Eerste adviseur Dhr. H. FAMEREE.

Afgevaardigde van Dhr. J.-J. VANHAELEN, inspecteur-generaal.
de departementschef

Belast met speciale Dhr. W. VERTONGEN, inspecteur-generaal.
opdrachten

Departementsadviseurs HH. A. NYSSENS,
E. JACOBS, J. CLAEYS, Mevr. F. DONKERS,
HH. V. PERILLEUX, M. DOMBRECHT,
T. TIMMERMANS.

Economen HH. D. GOSSET, P. DELHEZ, L. AUCREMANNE.

Documentatie
Dienstchef Dhr. G. DE RIDDER, inspecteur-generaal,
Afdelingshoofd Mevr. G. VAN HOVE.

Departement Uitrusting en algemene diensten – Dhr. K. VANDENEEDE, onderdirecteur.

Algemene diensten
Dienstchef Dhr. A. KOZYNS, inspecteur-generaal,
Afdelingshoofd Dhr. J.-M. BRAET.

Uitrusting en technieken
Dienstchef Dhr. P. LAUWERS, inspecteur-generaal,
Architecten HH. J.-C. NAVEZ, J.-M. DE VOS,
Afdelingshoofden HH. H. DE TROYER, D. VANDE PUTTE,

R. VAN CAUWENBERGE.
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Diensten die rechtstreeks onder een lid van het Directiecomité ressorteren

Audit
Dienstchef Dhr. L. JANSSENS, inspecteur-generaal,
Inspecteur Dhr. M. MATTENS,
Afdelingshoofden HH. P. DE PICKER, P. VAN GYSEGEM.

Eurocel
Afdelingshoofd Dhr. J. DELPEREE.

Inspectie
Dienstchef Dhr. D. VERMEIREN, inspecteur-generaal,
Inspecteurs Mevr. J. SIMAR, Dhr. L. BODRANGHIEN.

Internationale samenwerking
Dienstchef Dhr. D. SERVAIS, afdelingshoofd,
Inspecteur-generaal Dhr. P. VIGNERON,
Adviseurs Mevr. G. BIRON, HH. P. LEFEVRE, D. OOMS,

J. PISSENS,
Afdelingshoofd Dhr. B. BOURTEMBOURG.

Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
Dienstchef Dhr. D. DENEE, afdelingshoofd,
Chef van het Dhr. A. DE LANDTSHEER,
medisch toezicht
Geneesheren HH. V. DONS, C. VAN LAETHEM.

Juridische dienst
Dienstchef Dhr. J.-P. BRISE, onderdirecteur,
Adviseurs Mevr. A. del MARMOL, Dhr. D. DEVOS.

Kabinet van de Gouverneur
Afdelingshoofd Dhr. P. QUINTIN.

Verzamelingen, kunstwerken Mej. C. LOGIE, inspecteur-generaal.
en tentoonstellingen

Diensten die onder de Coördinator voor de geldcirculatie ressorteren

Afdelingshoofd Dhr. E. COLMAN.

Hoofdkas
Hoofdkassier Dhr. M. VAN BAELEN, inspecteur-generaal,
Afdelingshoofden HH. G. PIROT, M. VANVOOREN.

Veiligheid en toezicht
Dienstchef Dhr. J.-P. DE JONGE, afdelingshoofd.
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Departement Bijbanken en agentschappen – Dhr. M. SIMAL, onderdirecteur.

Departementsadviseur Dhr. J. HELFGOTT,
Gedetacheerd agent Dhr. A. VERHELST.

Bijbanken

Antwerpen
Beheerder Dhr. L. VAN DER VEKEN,
Inspecteur-generaal Dhr. F. SERCKX,
Afdelingshoofden HH. F. VAN NIEUWENHOVE,

D. VANDEN BROECK, J. LIBENS.
Luik

Beheerder Dhr. Y. LEBLANC.

Agentschappen

Aarlen
Agent Dhr. R. HAENECOUR.

Bergen
Agent Dhr. R. COLSON.

Brugge
Agent Dhr. P. TACK,
Afdelingshoofd Dhr. P. BOGAERT.

Charleroi
Agent Mevr. J. DE BEER.

Gent
Agent Dhr. J. VICTOR.

Hasselt
Agent Dhr. T. DE ROOVER,
Afdelingshoofd Dhr. R. MAES.

Kortrijk
Agent Dhr. L. MUYLAERT,
Afdelingshoofd Dhr. J. PANNEEL.

Leuven
Agent Dhr. M. DE GEYTER.

Namen
Agent Mevr. J. ROUMA.

Representatiekantoren

Aalst
Zaakgelastigde Dhr. O. VANDEN DOOREN.

Turnhout
Zaakgelastigde Dhr. J. VAN DEN EYNDE.

Waver
Zaakgelastigde Dhr. P. DEGEMBE.
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*
*

*

Kaderlid gedetacheerd bij het Kabinet van de heer Verhofstadt, Eerste Minister,
Dhr. L. COENE, departementsadviseur.

Kaderlid gedetacheerd bij het Kabinet van de heer Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister
van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie,

Dhr. J. DE WOLF, adviseur m.r.v. afdelingshoofd.

Kaderlid met opdracht bij het Kabinet van mevrouw Durant, Vice-Eerste Minister en Minister van
Mobiliteit en Vervoer

Dhr. J. MONT, adviseur m.r.v. afdelingshoofd.

Kaderlid gedetacheerd bij het Kabinet van de heer Reynders, Minister van Financiën,
Dhr. M. MARECHAL, econoom m.r.v. afdelingshoofd.

Kaderlid met opdracht bij de Permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie,
Dhr. H. BUSSERS, departementsadviseur.

Kaderlid met opdracht bij de Permanente vertegenwoordiging van België bij de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling te Parijs,

Dhr. D. SLAATS, adviseur m.r.v. afdelingshoofd.

Kaderlid met opdracht bij de Nationale Bank van Cambodja,
Dhr. R. BEERENS, afdelingshoofd.
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I. VERSLAG VAN DE REGENTENRAAD
OVER DE JAARREKENING

De Regentenraad heeft de waarderingsregels voor het opmaken van de jaarrekening, de
openingsbalans per 1 januari 1999 en de jaarrekening per 31 december 1999 onderzocht. Deze
documenten werden hem door het Directiecomité voorgelegd, overeenkomstig de in artikel 44
vastgestelde statutaire bepalingen.

De Raad heeft kennis genomen van het verslag van de bedrijfsrevisoren over het boekjaar 1999
betreffende de financiële situatie van de Bank, haar jaarrekening en de regelmatigheid van de
transacties over het boekjaar. Vervolgens heeft de Raad, op 23 februari 2000, de waarderingsregels,
de openingsbalans en de jaarrekening over het boekjaar 1999 goedgekeurd en het bestuur
decharge verleend. Ten slotte heeft hij, op dezelfde vergadering, definitief de winstverdeling voor het
boekjaar geregeld.

De Regentenraad :

H. Guy QUADEN, gouverneur
Mw. Marcia DE WACHTER, vice-gouverneur
HH. Jean-Pierre PAUWELS, directeur

Jean-Jacques REY, directeur
Robert REYNDERS, directeur

Jan SMETS, directeur
Mw. Françoise MASAI, directeur
HH. Jean HILGERS, directeur

Willy PEIRENS, regent
Tony VANDEPUTTE, regent

Philippe WILMES, regent
Eddy WYMEERSCH, regent
Noël DEVISCH, regent

François MARTOU, regent
Michel NOLLET, regent

Christian DUMOLIN, regent
Gérald FRERE, regent

Jacques FOREST, regent
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II. WAARDERINGSGRONDSLAGEN

1. WAARDERINGSGRONDSLAGEN

De rekeningen, opgesteld op basis van de historische kostprijs, worden aangepast om rekening te
houden met de waardering tegen marktprijs van de verhandelbare waardepapieren – met uitzonde-
ring van die uit de portefeuille statutaire beleggingen –, het goud en alle bestanddelen luidende in
vreemde valuta in de balans en buiten de balans.

De transacties in financiële activa en passiva worden in de rekeningen van de Bank opgenomen op
de dag waarop ze worden vereffend.

1.1 GOUD, ACTIVA EN PASSIVA IN VREEMDE VALUTA

Activa en passiva luidende in goud en deviezen worden omgerekend in euro tegen de wisselkoers
per balansdatum. Baten en lasten worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.

Herwaardering van vreemde valuta geschiedt per valuta en omvat zowel de bestanddelen op de
balans als buiten balanstelling.

De herwaardering van waardepapieren tegen marktprijs geschiedt apart van de valutakoers-
herwaardering.

Voor het goud geschiedt de herwaardering op basis van de prijs in euro per ons goud die is afgeleid
van de notering in USD op de Londense fixing op de laatste werkdag van het jaar.

1.2 WAARDEPAPIEREN

De verhandelbare vastrentende waardepapieren in deviezen en in euro worden gewaardeerd tegen de
marktprijs op de datum van afsluiting van de balans. Prijsherwaardering vindt voor waardepapieren plaats
op basis van de fondscode met uitzondering van de waardepapieren van de statutaire beleggingen, opge-
nomen in de post « Andere financiële activa », die worden behandeld als een aparte portefeuille.

1.3 REPURCHASE AGREEMENTS

Repurchase agreements worden in de balans geboekt als ontleningen die zijn gedekt door een
onderpand van effecten; deze laatste blijven op de actiefzijde van de balans staan. Het ontleende
bedrag verschijnt op de passiefzijde terwijl de ontvangen bedragen op de actiefzijde van de balans
worden opgenomen.

Reverse repurchase agreements worden in de balans geboekt als door onderpand gedekte leningen.
De waardepapieren verkregen in het kader van reverse repurchase agreements worden opgenomen
in de posten buiten balanstelling.
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Repurchase agreements en reverse repurchase agreements die betrekking hebben op waarde-
papieren luidende in deviezen hebben geen invloed op de gemiddelde kostprijs van de deviezen-
positie.

1.4 RESULTAATBEPALING

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Gerealiseerde winsten en verliezen worden in de resultatenrekening opgenomen. Aan het einde van
het jaar worden de positieve herwaarderingsverschillen niet in resultaat genomen maar op de
herwaarderingsrekening geboekt. De negatieve herwaarderingsverschillen vallen ten laste van het
resultaat, voorzover zij de positieve overtreffen. Compensatie met eventuele positieve herwaarderings-
verschillen vindt niet plaats in latere jaren. Negatieve herwaarderingsverschillen op een waardepapier,
valuta of goud worden niet gecompenseerd met positieve herwaarderingsverschillen op andere
waardepapieren, valuta of goud.

De methode van de gemiddelde kostprijs wordt op dagelijkse basis gebruikt voor het berekenen van
de aanschaffingsprijs van de verkochte waardepapieren of deviezen. Indien aan het einde van het
jaar negatieve herwaarderingsverschillen ten laste van de resultatenrekening worden gebracht, wordt
de gemiddelde kostprijs van het activum (goud, valuta of waardepapier) verminderd tot het niveau van
de marktkoers of de marktprijs van dat activum.

Het agio of disagio voortvloeiend uit het verschil tussen de gemiddelde aanschaffingsprijs en de
terugbetalingsprijs van de waardepapieren wordt over de resterende looptijd van de waardepapieren
gespreid en als rentebestandeel in de resultaten verwerkt.

1.5 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Activa en passiva worden aangepast in het licht van gebeurtenissen die zich voordoen tussen de
datum van afsluiting van het boekjaar en de datum waarop de jaarrekening door de Regentenraad
wordt goedgekeurd voorzover die gebeurtenissen een significante invloed hebben op de waarde van
die activa en passiva per balansdatum.

1.6 BEHANDELING VAN MATERIELE VASTE ACTIVA

De gronden, gebouwen, uitrustingen en meubelen worden tegen aanschaffingsprijs geboekt.
Gebouwen in aanbouw worden opgenomen tegen de werkelijk bestede bedragen. Met uitzondering
van de gronden worden de investeringen, inclusief bijkomende kosten, volledig afgeschreven in het
jaar van aanschaf.

1.7 INSTRUMENTEN BUITEN DE BALANS

Instrumenten buiten de balans worden geboekt volgens de onderstaande regels. Deviezentermijn-
transacties, het termijnluik van deviezenswaps en andere deviezeninstrumenten die een omwisseling
van een bepaalde valuta tegen een andere valuta op een toekomstige datum inhouden, worden op-
genomen in de netto-deviezenpositie voor het berekenen van wisselkoerswinsten en –verliezen.
Rente-instrumenten worden per instrument geherwaardeerd en op dezelfde wijze behandeld als



65

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

waardepapieren. Winsten en verliezen voortvloeiend uit instrumenten buiten de balans worden op
soortgelijke wijze vastgesteld en verwerkt als die welke voortvloeien uit instrumenten op de balans.

2. WEERSLAG VAN DE WAARDERINGSREGELS
OP DE RESULTATENREKENING

Als gevolg van de asymmetrische verwerking van de herwaarderingsverschillen op waardepapieren
en deviezen, worden de niet-gerealiseerde verliezen onmiddellijk in resultaat genomen terwijl de niet-
gerealiseerde winsten worden uitgesteld.

Deze voorzichtige benadering brengt met zich mee dat de resultaten van de Bank, in vergelijking met
het verleden, volatieler worden, aangezien de herwaardering gebeurt tegen prijzen en koersen per
einde jaar die van jaar tot jaar grote schommelingen kunnen vertonen.

Deze volatiliteit heeft onvermijdelijk een weerslag op het aandeel van de Staat in de opbrengsten van
de Bank en op de winst van het boekjaar.
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III. OPENINGSBALANS PER 1 JANUARI 1999

1. INLEIDING

Bij het ingaan van de derde fase van de EMU is de Bank overgeschakeld op de nieuwe
geharmoniseerde boekhoudregels die gelden voor het Europees Stelsel van Centrale Banken. Als
deelnemer aan dit Stelsel wordt de balans van de Bank met die van de Europese Centrale Bank en
de andere centrale banken van het Eurosysteem geconsolideerd. Om deze balansen op een zinvolle
wijze te kunnen consolideren werd in ESCB-verband overgegaan tot een harmonisatie van de
boekhoudregels en balanspresentatie. De voorschriften ter zake, die zijn vastgelegd in een ECB-
richtsnoer, hebben enkel een bindend karakter voor alle activa en passiva die verband houden met
het ESCB.

In dit kader heeft de Bank besloten de waarderingsgrondslagen inzake de materiële vaste activa en
« andere financiële activa » (de vroegere post statutaire beleggingen) – die niet tot de categorie van
de ESCB-activa behoren – ongewijzigd te handhaven, namelijk integrale afschrijving van de materiële
vaste activa in het jaar van aanschaf en waardering tegen aanschaffingsprijs van de waardepapieren
en aandelen waarin het kapitaal en het reservefonds worden belegd. Krachtens genoemd richtsnoer
wordt de balans, in tegenstelling tot de voorgaande boekjaren, vanaf het boekjaar 1999
weergegeven vóór de winstverdeling over het boekjaar.
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2. JAARREKENINGSGRONDSLAGEN

In de navolgende tabel zijn de belangrijkste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling die de
Bank voor de jaarrekening van het boekjaar 1998 heeft toegepast en die welke gelden vanaf
1 januari 1999 naast elkaar weergegeven.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Omschrijving Boekjaar 1998 Boekjaar 1999

1. Algemeen

2. Beleggingen in waar-
depapieren, luidende
in vreemde valuta en
in euro (niet behoren-
de tot de statutaire
beleggingen)

Activa en passiva worden opgeno-
men tegen nominale waarde, tenzij
anders aangegeven.

Waardering tegen aanschaffings-
prijs, vermeerderd/verminderd met
het over de looptijd van het waar-
depapier afgeboekte gedeelte van
het verschil (agio/disagio) tussen
de aanschaffingswaarde en de af-
lossingswaarde.

Activa en passiva worden gewaar-
deerd tegen marktwaarde tenzij
een andere waarderingsgrondslag
is vermeld.

Waardering tegen marktprijs.

Herwaarderingsverschillen voortvloeiend uit de omrekening in franken (boekjaar 1998) en euro
(boekjaar 1999) van de nettoposities van externe reserves in vreemde valuta, ten belope van het
verschil tussen hun marktwaarde en hun waarde tegen de gemiddelde kostprijs, per balansdatum.

Boekjaar 1998 Boekjaar 1999

Herwaarderingsverschillen worden als volgt geboekt :

– positieve verschillen worden ten gunste van de « Herwaar-
deringsrekeningen » op de passiefzijde gebracht;

– negatieve verschillen op een valuta worden eerst in mindering
gebracht van de « Herwaarderingsrekening » voor die valuta,
het eventuele overschot komt vervolgens ten laste van de
resultatenrekening;

– er vindt geen compensatie plaats van negatieve verschillen van
de ene valuta met positieve verschillen van een andere valuta,
van goud of op waardepapieren.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Positieve en negatieve herwaar-
deringsverschillen worden beide
geboekt in de balanspost « Her-
waarderingsrekeningen » (vroe-
gere benaming : « Waarderings-
verschillen op goud en vreemde
valuta’s »).
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Verschillen voortvloeiend uit de jaarlijkse herwaardering van waardepapieren luidende in vreemde
valuta en in euro, ten belope van het verschil tussen hun waarde tegen marktprijs en die tegen
gemiddelde kostprijs, per balansdatum.

Boekjaar 1998 Boekjaar 1999

Vaststelling van de herwaarderingsverschillen per fondscode :

– positieve verschillen worden ten gunste van de « Herwaar-
deringsrekeningen » op de passiefzijde gebracht;

– negatieve verschillen op een waardepapier worden eerst in
mindering gebracht van de « Herwaarderingsrekening » voor
dat waardepapier (fondscode), het eventuele overschot komt
vervolgens ten laste van de resultatenrekening;

– er vindt geen compensatie plaats van negatieve verschillen met
positieve verschillen van andere waardepapieren evenmin als
met positieve verschillen van deviezen of van goud.

Geen herwaardering van waarde-
papieren tegen marktprijs
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3. OPENINGSBALANS
(vóór winstverdeling)

ACTIVA
Duizenden franken Duizenden euro

1. Goud en goudvorderingen 94.659.014 2.346.536

2. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende
in vreemde valuta 439.650.084 10.898.642

2.1 Vorderingen op het IMF 95.310.258 2.362.680

2.2 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe
leningen en overige externe activa 344.339.826 8.535.962

3. Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in
vreemde valuta 1.914.800 47.467

4. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende
in euro 37.421.055 927.644

5. Kredietverlening aan tegenpartijen uit de financiële sector bin-
nen het eurogebied 200.886.671 4.979.851

5.1 Basis-herfinancieringstransacties 184.925.000 4.584.171

5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties

5.3 «Fine-tuning»-transacties met wederinkoop

5.4 Structurele transacties met wederinkoop

5.5 Marginale beleningsfaciliteit 143.041 3.546

5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen

5.7 Overige leningen 15.818.630 392.134

6. Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het euro-
gebied, luidende in euro 152.461.905 3.779.431

7. Intra-ESCB vorderingen 5.783.719 143.375

7.1 Deelneming in het kapitaal van de ECB 5.780.304 143.290

7.2 Vorderingen overeenkomend met de transfer van externe
reserves

7.3 Overige vorderingen in het ESCB 3.415 85

8. Overige activa 81.882.020 2.029.800

8.1 Munten 229.461 5.688

8.2 Materiële vaste activa 12.570.636 311.618

8.3 Andere financiële activa 53.439.982 1.324.743

8.4 Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans

8.5 Overlopende rekeningen 10.369.657 257.057

8.6 Andere posten 5.272.284 130.694

Totaal activa 1.014.659.268 25.152.746
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PASSIVA
Duizenden franken Duizenden euro

1. Bankbiljetten in omloop 482.919.952 11.971.273

2. Verplichtingen aan tegenpartijen uit de financiële sector binnen
het eurogebied, luidende in euro 279.006.076 6.916.380

2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 278.764.068 6.910.381

2.2 Depositofaciliteit 242.008 5.999

2.3 Termijndeposito’s

2.4 «Fine-tuning»-transacties met wederinkoop

2.5 Deposito’s uit hoofde van margestortingen

3. Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied,
luidende in euro 6.806.307 168.724

3.1 Overheid 3.577.666 88.688

3.2 Overige verplichtingen 3.228.641 80.036

4. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, lui-
dende in euro 6.727.601 166.773

5. Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende
in vreemde valuta

6. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, lui-
dende in vreemde valuta 4.385.961 108.725

7. Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het
IMF 23.577.036 584.459

8. Intra-ESCB schulden 69.746 1.729

8.1 Schulden ingevolge de uitgifte van promessen als zekerheid-
stelling voor door de ECB uitgegeven schuldbewijzen

8.2 Overige schulden in het ESCB 69.746 1.729

9. Overige passiva 36.271.833 899.155

9.1 Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans 920.155 22.810

9.2 Overlopende rekeningen 350.183 8.681

9.3 Andere posten 35.001.495 867.664

10. Voorzieningen 27.296.981 676.674

10.1 Voor toekomstige wisselkoersverliezen 13.200.000 327.219

10.2 Voor nieuwbouw 1.396.981 34.630

10.3 Voor diverse risico’s 12.700.000 314.825

10.4 Voor verlies van de ECB

11. Herwaarderingsrekeningen 92.710.793 2.298.241

12. Kapitaal en reservefonds 53.433.650 1.324.586

12.1 Kapitaal 400.000 9.916

12.2 Reservefonds

Statutaire reserve 3.463.737 85.864

Buitengewone reserve 37.621.631 932.616

Afschrijvingsrekeningen voor materiële vaste activa 11.948.282 296.190

13. Te bestemmen winst 1.453.332 36.027

Totaal passiva 1.014.659.268 25.152.746
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4. TOELICHTING BIJ DE OPENINGSBALANS

De mutaties die voor sommige balansposten hebben plaatsgevonden bij de overgang van de balans
voor het boekjaar 1998 naar de openingsbalans per 1 januari 1999 worden hierna nader toegelicht.

Voor de toelichting bij de balansposten wordt verwezen naar de balans over het boekjaar 1999.

Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta  (2)

Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa  (2.2)

Duizenden franken Duizenden euro

Stand per 31 december 1998 518.693.131 12.858.067

Herwaardering waardepapieren tegen marktprijs 2.751.184 68.200

521.444.315 12.926.267

Omzetting in waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het
eurogebied, luidende in euro (6) –126.051.405 –3.124.733

Overige herclassificaties in andere activa (3, 4, 5.7, 7.3 en 8.3) en
passiva (6 en 8.2) –51.053.084 –1.265.572

Stand per 1 januari 1999 344.339.826 8.535.962

Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro (6)

Duizenden franken Duizenden euro

Stand per 31 december 1998 25.687.561 636.777

Herwaardering waardepapieren in BEF tegen marktprijs 722.939 17.921

Omzetting in euro van de portefeuille in DEM 126.051.405 3.124.733

Stand per 1 januari 1999 152.461.905 3.779.431

Overige passiva, andere posten (9.3)

Duizenden franken Duizenden euro

Stand per 31 december 1998 32.830.797 813.854

Opname per 1 januari 1999 van de herwaarderingswinsten op de
waardepapieren luidende in vreemde valuta en in euro in het resul-
taat 3.474.123 86.121

36.304.920 899.975

Voorstelling in  1999  van de jaarrekening vóór winstverdeling,
conform het richtsnoer van de ECB: bedrag vermeld in post 13 «Te
bestemmen winst» –1.303.425 –32.311

Stand per 1 januari 1999 35.001.495 867.664
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Reservefonds, statutaire reserve (12.2)

Duizenden franken Duizenden euro

Stand per 31 december 1998 3.613.644 89.580

Voorstelling in 1999 van de jaarrekening vóór winstverdeling, con-
form het richtsnoer van de ECB: bedrag vermeld in post 13 «Te
bestemmen winst» –149.907 –3.716

Stand per 1 januari 1999 3.463.737 85.864
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IV. JAARREKENING PER 31 DECEMBER 1999

ACTIVA

(duizenden euro) 31.12.1999 01.01.1999

1. Goud en goudvorderingen 2.402.507 2.346.536

2. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, lui-
dende in vreemde valuta 10.885.054 10.898.642

2.1 Vorderingen op het IMF 2.807.152 2.362.680

2.2 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren,
externe leningen en overige externe activa 8.077.902 8.535.962

3. Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende
in vreemde valuta 138.167 47.467

4. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, lui-
dende in euro 255.913 927.644

5. Kredietverlening aan tegenpartijen uit de financiële sector
binnen het eurogebied 20.458.240 4.979.851

5.1 Basis-herfinancieringstransacties 5.436.956 4.584.171

5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 15.015.000

5.3 «Fine-tuning»-transacties met wederinkoop –

5.4 Structurele transacties met wederinkoop –

5.5 Marginale beleningsfaciliteit 4.996 3.546

5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen –

5.7 Overige leningen 1.288 392.134

6. Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het
eurogebied, luidende in euro 3.683.056 3.779.431

7. Intra-ESCB vorderingen 5.431.420 143.375

7.1 Deelneming in het kapitaal van de ECB 143.290 143.290

7.2 Vorderingen overeenkomend met de transfer van externe
reserves 1.432.900

7.3 Overige vorderingen in het ESCB 3.855.230 85

8. Overige activa 2.159.441 2.029.800

8.1 Munten 9.966 5.688

8.2 Materiële vaste activa 320.235 311.618

8.3 Andere financiële activa 1.325.696 1.324.743

8.4 Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de
balans – –

8.5 Overlopende rekeningen 308.924 257.057

8.6 Andere posten 194.620 130.694

TOTAAL ACTIVA 45.413.798 25.152.746

1. JAARREKENING

BALANS

(vóór winstverdeling en vergeleken met de openingsbalans per 1 januari 1999)
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PASSIVA

(duizenden euro) 31.12.1999 01.01.1999

1. Bankbiljetten in omloop 12.947.255 11.971.273

2. Verplichtingen aan tegenpartijen uit de financiële sector
binnen het eurogebied, luidende in euro 3.509.187 6.916.380

2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtin-
gen) 3.458.846 6.910.381

2.2 Depositofaciliteit 50.341 5.999

2.3 Termijndeposito’s –

2.4 «Fine-tuning»-transacties met wederinkoop –

2.5 Deposito’s uit hoofde van margestortingen –

3. Verplichtingen aan overige ingezetenen van het euroge-
bied, luidende in euro 95.880 168.724

3.1 Overheid 64.270 88.688

3.2 Overige verplichtingen 31.610 80.036

4. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied,
luidende in euro 6.737.427 166.773

5. Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, lui-
dende in vreemde valuta –

6. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied,
luidende in vreemde valuta 569.854 108.725

7. Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in
het IMF 662.349 584.459

8. Intra-ESCB schulden 13.977.960 1.729

8.1 Schulden ingevolge de uitgifte van promessen als zeker-
heidstelling voor door de ECB uitgegeven schuldbewijzen –

8.2 Overige schulden in het ESCB 13.977.960 1.729

9. Overige passiva 1.046.929 899.155

9.1 Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de
balans 10.049 22.810

9.2 Overlopende rekeningen 8.523 8.681

9.3 Andere posten 1.028.357 867.664

10. Voorzieningen 798.141 676.674

10.1 Voor toekomstige wisselkoersverliezen 441.120 327.219

10.2 Voor nieuwbouw 19.040 34.630

10.3 Voor diverse risico’s 330.003 314.825

10.4 Voor verlies van de ECB 7.978

11. Herwaarderingsrekeningen

 

3.674.206 2.298.241

 

12. Kapitaal en reservefonds

 

1.337.721 1.324.586

 

12.1 Kapitaal

 

9.916 9.916

 

12.2 Reservefonds:

Statutaire reserve

 

89.580 85.864

 

Buitengewone reserve

 

932.616 932.616

 

Afschrijvingsrekeningen voor materiële vaste activa

 

305.609 296.190

 

13. Winst van het boekjaar

 

56.889 36.027

 

TOTAAL PASSIVA

 

45.413.798 25.152.746
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RESULTATENREKENING

(duizenden euro) 1999 1998

I. Opbrengsten van de netto rentegevende activa 349.234 667.633

1. Rentebaten 900.427 851.180

2. Rentelasten –321.109 –228.891

3. Kapitaalwinsten/ -verliezen op waardepapieren –222.278 45.344

4. Toedeling van monetaire inkomsten van het ESCB 172

5. Toevoeging aan de voorziening voor de dekking van het
ECB-verlies –7.978

II. Wisselkoersresultaten 260.956 153.975

1. Wisselkoersresultaten 374.856 481.194

2. Toevoeging aan / Terugneming op de voorziening voor
toekomstige wisselkoersverliezen –113.900 –327.219

III. Provisies 2.576 2.514

1. Ontvangen provisies 3.251 3.509

2. Betaalde provisies –675 –995

IV. Terugwinningen bij derden 50.553 49.184

V. Opbrengsten van de statutaire beleggingen 95.857 105.893

VI. Overige opbrengsten 404 7.953

VII. Aandeel van de Staat –123.526 –338.330

1. Opbrengsten van de netto rentegevende activa (art. 29) –86.121 –218.124

 

2. Opbrengsten die volledig aan de Staat toekomen

 

–29.981 –117.713

 

3. Wisselkoersresultaten

 

–7.424 –2.493

 

VIII. Overboeking naar de onbeschikbare reserve meerwaarde
op goud

 

–177.115

 

IX. Algemene kosten

 

–213.580 –215.825

 

1. Bezoldigingen en sociale lasten

 

–175.277 –172.487

 

2. Overige kosten

 

–38.303 –43.338

 

X. Uitzonderlijke kosten

 

–28.192 –52.580

 

XI. Afschrijvingen van materiële vaste activa

 

–30.456 –22.874

 

XII. Toevoeging aan / Terugneming op voorzieningen

 

411 –22.261

 

1. Voor nieuwbouw

 

15.590 –3.669

 

2. Voor diverse risico’s

 

–15.179 –18.592

 

XIII. Belastingen, taksen en heffingen

 

–130.233 –299.255

 

WINST VAN HET BOEKJAAR

 

56.889 36.027
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POSTEN BUITEN BALANSTELLING

(duizenden euro) 31.12.1999 01.01.1999

Termijntransacties in vreemde valuta

Termijnvorderingen 364.672 5.829.974

Termijnverplichtingen 369.902 489.364

Verbintenissen die kunnen aanleiding geven tot een krediet-
risico

Verbintenissen tegenover internationale instellingen 571.622

Aan de instelling toevertrouwde waarden en vorderingen

Ter inning 1.074 126

Tegoeden beheerd voor rekening van de Schatkist 89.780 109.119

Tegoeden beheerd voor rekening van de ECB 1.721.235

In open bewaarneming 277.735.007 243.382.177

Nog te storten kapitaal op aandelen van de BIB 111.292 95.825

Verbintenis ter dekking van het eventuele verlies van de ECB p.m.
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WINSTVERDELING

(duizenden euro) 1999 1998

Winst van het boekjaar 56.889 36.027

De winstverdeling is als volgt:

Toevoeging aan de buitengewone reserve 20.500 –

Verdeling van het saldo, overeenkomstig art. 49 van de statuten:

1. Aan de aandeelhouders, een eerste dividend van 6 % 595 595

2. Van het overschot:

 a) 10 % aan de statutaire reserve 3.579 3.543

b)  8 % aan het personeel 2.864 2.835

3. Van het overschot:

a)  aan het Rijk, één vijfde 5.870 5.811

b)  aan de aandeelhouders, een tweede dividend 23.353 23.070

c)  het saldo aan de statutaire reserve 128 173

brutobedrag
roerende

voorheffing nettobedrag

Dividend in euro per aandeel 59,87 14,97 44,90

Onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van 27 maart 2000, zal het
dividend betaalbaar zijn vanaf 28 maart 2000 tegen afgifte van coupon nr. 198 :
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BALANS

2. TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING
ACTIVA

1. GOUD EN GOUDVORDERINGEN

Per 31 december 1999 bedraagt de goudvoorraad, inclusief de goudvorderingen, 258,1 ton, d.i. een
daling met 38,1 ton ten opzichte van 1 januari 1999.

Deze vermindering van de goudvoorraad is toe te schrijven aan de overdracht, tegen een vordering
in euro, van 27,1 ton goud, tegen marktwaarde, aan de Europese Centrale Bank, overeenkomstig
artikel 30 van de ESCB/ECB-statuten, de overdracht, eveneens tegen een vordering in euro, van
11 ton goud, tegen de historische kostprijs, aan de Banque centrale du Luxembourg, ingevolge de
wet van 13 mei 1999 houdende instemming met het Intergouvernementeel Akkoord en Uitvoerings-
protocol over een gemeenschappelijke interpretatie van de Protocollen met betrekking tot de mone-
taire associatie tussen België en Luxemburg, en ten slotte een verkoop van 25 kg goud, tegen
marktwaarde, aan de Koninklijke Munt van België.

De meerwaarden voortvloeiend uit de goudoverdracht aan de ECB belopen € 177,1 miljoen.
Ze stemmen overeen met het verschil tussen de marktwaarde en de gemiddelde historische
aanschaffingswaarde van het overgedragen goud.

Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut
van de Bank, werden deze meerwaarden geboekt op een bijzondere onbeschikbare reserverekening,
opgenomen onder subpost 9.3 « Overige passiva, andere posten ».

Ingevolge artikel 37 van diezelfde wet, werd aan de Staat de meerwaarde gestort die bij de verkoop
van goud aan de Koninklijke Munt van België werd gerealiseerd. De overdrachten van goud aan
deze Instelling, met het oog op de uitgifte door de Staat van verzamelaars- of herdenkingsmunten,
mogen niet meer bedragen dan het niet-gebruikte saldo van 2,75 % van het gewicht in goud dat op
1 januari 1987 in de activa van de Bank voorkomt. Per 31 december 1999 blijft nog 0,73 % van dat
goudgewicht beschikbaar, zijnde 9,7 ton.

Per balansdatum is het goud gewaardeerd op basis van de prijs in euro per ons goud die is afgeleid
van de notering in USD op de Londense fixing van 30 december 1999.

De door de ECB meegedeelde goudprijs bedraagt € 289,518 per ons goud (€ 9.308,22 per kilo-
gram), tegen € 246,368 per ons goud (€ 7.920,91 per kilogram) het jaar voordien.

2. VORDERINGEN OP NIET-INGEZETENEN VAN HET EUROGEBIED, LUIDENDE
IN VREEMDE VALUTA

Deze post heeft betrekking op de externe-reservetegoeden van de Bank aangehouden op
buiten het eurogebied gevestigde tegenpartijen (met inbegrip van de internationale en supra-
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nationale instellingen alsmede de centrale banken die geen deel uitmaken van het Euro-
systeem).

Deze post omvat twee subposten :
– de vorderingen op het Internationaal Monetair Fonds (IMF);
– de tegoeden aangehouden op rekeningen bij banken die niet tot het eurogebied behoren alsmede

door niet-ingezetenen van het eurogebied uitgegeven waardepapieren, leningen en andere activa,
luidende in vreemde valuta.

2.1. Vorderingen op het IMF

Krachtens artikel 1 van de overeenkomst van 14 januari 1999 tussen de Belgische Staat en de
Bank dat de regels bepaalt voor de toepassing van artikel 9 van haar organieke wet, neemt de Bank
de rechten die de Staat als lid van het IMF bezit, in haar boeken op als eigen tegoeden. Artikel 9,
lid 2, van de voornoemde organieke wet bepaalt bovendien dat de Staat de Bank waarborgt tegen
ieder verlies en de terugbetaling waarborgt van ieder krediet dat de Bank in het kader van haar
transacties verleend heeft.

Bijzondere trekkingsrechten (special drawing rights – SDR’s)

SDR’s zijn reserveactiva die ex nihilo door het IMF zijn gecreëerd en door dit Fonds aan zijn leden
worden toegewezen. SDR’s worden aangewend bij transacties tussen officiële monetaire instanties.
Deze activa ondergaan mutaties als gevolg van de inning en de betaling van rente en door transac-
ties met andere landen en met het Fonds. De laatste toewijzing dateert uit 1981.

De SDR’s zijn op de balans geboekt tegen de marktkoers zoals die door de ECB op 30 decem-
ber 1999 werd medegedeeld. Per balansdatum bedraagt die koers € 1,3650  voor 1 SDR
(€ 1,2045 ultimo 1998).

Het tegoed op de rekening Bijzondere trekkingsrechten bedraagt per 31 december 1999
SDR 197,1 miljoen, tegen SDR 433,2 miljoen een jaar eerder. De netto-aanwending van het SDR-
tegoed per balansdatum beloopt SDR 288,1 miljoen.

Deelneming in het IMF

Deze vordering vertegenwoordigt de tegenwaarde, in euro, van de reservetranche van België, d.w.z.
de rechten die de Belgische Staat bezit als lid van het IMF. Deze rechten zijn gelijk aan het verschil
tussen het quotum van België bij het IMF, dat in 1999 van SDR 3.102,3 miljoen op
SDR 4.605,2 miljoen werd gebracht, en de tegoeden van het Fonds in euro bij de Bank. Ze kunnen
te allen tijde worden gecedeerd aan het IMF om convertibele valuta’s te krijgen ter financiering van
een tekort op de betalingsbalans.

De wijziging van deze rechten kan ook het gevolg zijn van kredietverstrekkingen in euro door het
IMF aan lidstaten die met zo’n tekort worden geconfronteerd, van terugbetalingen van dergelijke kre-
dieten door deze landen, alsook van transacties in euro die het Fonds voor eigen rekening heeft
uitgevoerd.
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De reservetranche is omgerekend in euro tegen dezelfde koers als die welke voor het tegoed in de
SDR-rekening is toegepast. Per balansdatum bedraagt die tranche SDR 1.668,4 miljoen, tegen
SDR 1.208,7 miljoen een jaar eerder.

Leningen aan het IMF

Deze vorderingen vertegenwoordigen de tegenwaarde in euro van de leningen die de Bank in
eigen naam aan het Fonds heeft toegestaan, alsook de vorderingen van de Belgische Staat op het
IMF in geval van tenuitvoerlegging van de leningsovereenkomsten ter versterking van de werk-
middelen van het IMF, met name de Algemene Leningsovereenkomsten en de Nieuwe Lenings-
overeenkomsten.

De leningen die de Bank in dit verband tijdens het voorgaande boekjaar had verstrekt, werden in de
loop van het verslagjaar voor het volledige bedrag vervroegd afgelost dankzij de verbetering van de
liquiditeitspositie van het IMF tengevolge van de verhoging van de quota van de lidstaten.

Leningen aan de PRGF Trust

Onder dit hoofd is de tegenwaarde opgenomen van de SDR’s die de Bank geleend heeft aan het door
het IMF beheerde Trustfonds « Faciliteit voor Armoedebestrijding en Groei (Poverty Reduction and
Growth Facility – PRGF) ». Deze kredietfaciliteit, die vroeger aangeduid werd als de Uitgebreide structu-
rele aanpassingsfaciliteit (USAF), is bedoeld ter ondersteuning van de inspanningen die ontwikkelings-
landen met laag inkomen leveren in het kader van structurele en macro-economische aanpassings-
programma’s. De aldus verschafte middelen worden aangewend om de hoofdsom te financieren van de
leningen die in het kader van deze faciliteit aan de ontwikkelingslanden worden verstrekt.

Krachtens de op 2 juli 1999 gesloten leningsovereenkomst beschikt de PRGF Trust over een
kredietlijn van SDR 200 miljoen bij de Bank. Deze leningen, die tegen dezelfde koers worden ge-
waardeerd als die welke wordt gebruikt voor de tegoeden in SDR, bedragen, per 31 december 1999,
SDR 11,1 miljoen.

Deposito’s bij het IMF in het kader van de PRGF

Het betreft de tegenwaarde van de SDR’s die de Bank op een bijzondere depositorekening bij het
IMF heeft gestort uit hoofde van de Belgische deelname in de financiering van de verleende rente-
subsidies in het kader van de PRGF.

Er zij op gewezen dat drie van die deposito’s, voor een totaalbedrag van SDR 100 miljoen, op hun
eindvervaldag zijn gekomen. Ze werden voorlopig echter verlengd tegen dezelfde voorwaarden, in
afwachting van beslissingen omtrent de financiering van een verlenging van de PRGF en van het
initiatief om de schuldenlast van de arme landen met zware schulden te verlichten.

De deposito’s zijn gewaardeerd tegen dezelfde koers als die welke wordt toegepast voor de tegoe-
den in SDR. Per balansdatum bedragen deze deposito’s SDR 180 miljoen.
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2.2. Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige
externe activa

De in deze subpost opgenomen tegoeden in vreemde valuta, aangehouden bij niet-ingezetenen van
het eurogebied, zijn belegd in termijndeposito’s, gemakkelijk mobiliseerbare externe waardepapieren
en in de vorm van reverse repurchase agreements.

UITSPLITSING  VAN  DE  TEGOEDEN  IN  VREEMDE  VALUTA  BIJ  NIET-INGEZETENEN  NAAR  VALUTA

(miljoenen)

31/12/1999 01/01/1999

Tegoeden
(in vreemde valuta)

Marktwaarde
(in euro)

Tegoeden
(in vreemde valuta)

Marktwaarde
(in euro)

USD 6.904,2 6.872,5 8.379,6 7.182,0

JPY 121.582,6 1.183,5 177.449,7 1.336,2

CHF 30,1 18,8 25,0 15,5

Overige 3,1 2,3

8.077,9 8.536,0

De tegoeden in vreemde valuta zijn in deze subpost opgenomen voor hun tegenwaarde in euro bere-
kend tegen de marktkoers op 30 december 1999. In de balans zijn de waardepapieren gewaardeerd
tegen marktprijs. Per balansdatum ligt hun waarde € 88 miljoen lager dan die tegen historische kost-
prijs vanwege de sterke hausse van de rendementen op de Amerikaanse obligatiemarkt.

3. VORDERINGEN OP INGEZETENEN VAN HET EUROGEBIED, LUIDENDE IN
VREEMDE VALUTA

Deze post omvat de tegoeden in vreemde valuta die bij ingezetenen van het eurogebied worden
aangehouden in de vorm van termijndeposito’s, reverse repurchase agreements en waardepapieren.

UITSPLITSING  VAN  DE  TEGOEDEN  IN  VREEMDE  VALUTA  NAAR  SOORT  BELEGGING

(miljoenen euro)

31/12/1999 01/01/1999

Zichtrekeningen 3,3 2,6

Termijndeposito’s 862,6 184,8

Reverse repurchase agreements 913,1 544,7

Waardepapieren 6.298,9 7.803,9

8.077,9 8.536,0

Gedurende het voorbije jaar zijn de belangrijkste bewegingen in deze subpost :
– de overdracht van deviezen (USD 1.279 miljoen en JPY 16.174,5 miljoen) aan de ECB tegen een

vordering in euro (€ 1.218 miljoen), overeenkomstig artikel 30 van de ESCB/ECB-statuten;
– de belegging van deviezen verkregen in het kader van repurchase agreements;
– de verkoop van USD en JPY tegen euro in de markt en aan een centrale bank voor een bedrag

van omgerekend € 909,3 miljoen;
– de verkoop van USD tegen SDR voor een tegenwaarde van € 58,6 miljoen;
– de inning van de opbrengst van beleggingen.



83

JAARREKENING PER 31 DECEMBER 1999

4. VORDERINGEN OP NIET-INGEZETENEN VAN HET EUROGEBIED, LUIDENDE IN
EURO

In deze post zijn opgenomen de tegoeden op termijnrekeningen alsook de debetsaldi van de rekenin-
gen van de niet aan het Eurosysteem deelnemende centrale banken in het TARGET-betalings-
systeem. Een betaling via TARGET afkomstig uit het buitenland komt tot uitdrukking in een vordering
van de Bank op de centrale bank van het land van oorsprong. Per 31 december 1999 bedragen de
in deze post opgenomen TARGET-saldi € 246,8 miljoen (zie eveneens toelichting bij de passief-
post 8.2).

5. KREDIETVERLENING AAN TEGENPARTIJEN UIT DE FINANCIELE SECTOR
BINNEN HET EUROGEBIED

Deze post omvat de kredieten die het Eurosysteem verleent om de liquiditeit in het eurogebied te
verruimen.

De post is onderverdeeld in verschillende subposten, naargelang het soort instrument dat wordt
gebruikt voor het verstrekken van kredieten aan de financiële instellingen.

5.1 Basis-herfinancieringstransacties

Onder deze subpost is het bedrag vermeld van de liquiditeiten die aan de kredietinstellingen worden
verschaft via wekelijkse aanbestedingen met een looptijd van twee weken.

5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties

In deze subpost zijn de kredieten opgenomen die aan de kredietinstellingen worden verstrekt door
middel van maandelijkse tenders met een looptijd van drie maanden.

5.3 « Fine-tuning »-transacties met wederinkoop

Deze subpost betreft de op niet-regelmatige basis uitgevoerde open-markttransacties die vooral
dienen om onverwachte fluctuaties in de liquiditeitsverhoudingen op de markt op te vangen.
Dergelijke transacties zijn het voorbije jaar niet verricht.

UITSPLITSING  VAN  DE  TEGOEDEN  IN  VREEMDE  VALUTA  BIJ  INGEZETENEN  NAAR VALUTA

(miljoenen)

31/12/1999 01/01/1999

Tegoeden
(in vreemde valuta)

Marktwaarde
(in euro)

Tegoeden
(in vreemde valuta)

Marktwaarde
(in euro)

USD 89,9 89,5 54,4 47,5

JPY 5.000,5 48,7 – –

138,2 47,5
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5.4 Structurele transacties met wederinkoop

Het gaat om open-markttransacties die hoofdzakelijk bedoeld zijn om de structurele liquiditeitspositie
van de financiële sector ten opzichte van het Eurosysteem op duurzame wijze te beïnvloeden.
Dergelijke transacties zijn het voorbije jaar niet verricht.

5.5 Marginale beleningsfaciliteit

Een permanente faciliteit die door tegenpartijen kan worden benut voor het verkrijgen, op onderpand
van beleenbare activa, van krediet tot de volgende ochtend tegen een vooraf vastgestelde rentevoet.

5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen

Supplementair krediet dat aan tegenpartijen uit de financiële sector wordt verschaft als gevolg van
waardestijgingen van de in onderpand gegeven effecten ten opzichte van de aan die tegenpartijen
verstrekte kredieten.
Tijdens het afgelopen jaar had geen operatie van die aard plaats.

5.7 Overige leningen

Tegoeden van de Bank in rekeningen-courant (nostri), aangehouden bij buitenlandse correspon-
denten van het eurogebied.

6. WAARDEPAPIEREN UITGEGEVEN DOOR INGEZETENEN VAN HET
EUROGEBIED, LUIDENDE IN EURO

Portefeuille waardepapieren in euro van de Bank, die wordt aangehouden voor beleggingsdoeleinden
en die, indien nodig, kan worden gebruikt voor monetaire beleidstransacties.

Deze portefeuille omvat uitsluitend in euro luidende overheidseffecten uitgegeven door lidstaten van
de Europese Unie. In de balans zijn de waardepapieren gewaardeerd tegen marktprijs. Per balans-
datum ligt hun waarde € 104,2 miljoen lager dan hun waarde tegen historische kostprijs als gevolg
van de sterke hausse van de rendementen op de euro-obligatiemarkt.

7. INTRA ESCB-VORDERINGEN

7.1 Deelneming in het kapitaal van de ECB

In deze subpost is de deelneming van de Bank in het kapitaal (€ 5 miljard) van de Europese Centrale
Bank opgenomen. Zij bedraagt 2,8658 %, of € 143,3 miljoen.

7.2 Vorderingen overeenkomend met de transfer van externe reserves

Deze subpost heeft betrekking op het bedrag van de vordering in euro die de Bank heeft uitstaan op
de ECB tengevolge van de overdracht van een deel van haar externe reserves aan deze Instelling.
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Tussen 4 en 7 januari 1999 is een bedrag van omgerekend € 1.432,9 miljoen overgedragen, in de
vorm van goud en vreemde valuta.

Het gedeelte in vreemde valuta, namelijk 85 % van het totale overgedragen bedrag, luidde voor
90 % in USD en voor 10 % in JPY.

De vergoeding op de vordering in euro beloopt 85 % van de basis-herfinancieringsrente, d.i. 2,55 %
per balansdatum.

7.3 Overige vorderingen in het ESCB

In deze subpost zijn de debetsaldi opgenomen van de rekeningen van de aan het Eurosysteem deel-
nemende centrale banken (met inbegrip van de ECB) in het TARGET-betalingssysteem. De vorderin-
gen van de Bank uit dien hoofde zijn een gevolg van betalingen afkomstig uit het eurogebied (zie
eveneens toelichting bij de passiefpost 8.2).

8. OVERIGE ACTIVA

8.1 Munten

De Bank brengt de munten in omloop voor rekening van de Schatkist. Volgens de bepalingen van
een akkoord tussen de Minister van Financiën en de Bank, wordt het plafond voor de kasvoorraad
munten van de Bank vastgesteld op 10 % van de per 31 december van het voorgaande jaar in
omloop zijnde munten; voor 1999 bedraagt dat plafond € 57,5 miljoen.

Bijzondere bepalingen regelen de terugbetalingsmodaliteiten ingeval het contractuele plafond wordt
overschreden; zij dienden in 1999 niet te worden toegepast.

8.2 Materiële vaste activa

De gronden, gebouwen, uitrusting, meubelen en het rollend materieel worden tegen hun
aanschaffingsprijs geboekt.

In 1999 bedroegen de investeringen van de Bank, bijkomende kosten inbegrepen, in totaal
€ 30,5 miljoen. Met uitzondering van de gronden werden ze integraal afgeschreven in het jaar van
aanschaf. Overigens is van de rekening « Materiële vaste activa » een bedrag afgeboekt dat gelijk is
aan de boekwaarde van de activa die verkocht of buiten gebruik gesteld werden.

8.3 Andere financiële activa

Deze post omvat de effecten die de Bank heeft verworven als tegenwaarde van haar kapitaal,
reserves en afschrijvingsrekeningen. Het betreft overheidspapier en, met toestemming van de
Minister van Financiën, effecten die het kapitaal vertegenwoordigen van financiële instellingen
waarvoor bijzondere wettelijke bepalingen gelden of die onder de garantie of de controle van de
Staat vallen, alsmede aandelen van de BIB te Bazel, en alle andere effecten die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de uitoefening van de taken van de Bank.
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Bij de verwerving worden de overheidseffecten tegen hun aanschaffingsprijs geboekt. In de balans
zijn ze gewaardeerd op grond van hun actuarieel rendement bij aankoop en rekening houdend
met hun terugbetalingswaarde op de vervaldag.

Het verschil (agio of disagio) tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde wordt pro
rata temporis voor de resterende looptijd van de effecten toegerekend aan het resultaat als bestand-
deel van de renteopbrengst van deze effecten. Deze toerekening aan het resultaat geschiedt op
geactualiseerde basis, uitgaande van het reële rendementspercentage bij aankoop.

De aandelen zijn tegen hun aanschaffingsprijs in de balans opgenomen.

8.4 Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans

Onder deze subpost zijn de positieve herwaarderingsverschillen op termijntransacties in vreemde
valuta opgenomen. Deze verschillen hebben als tegenpost de passiefpost « Herwaarderings-
rekeningen ».

8.5 Overlopende rekeningen

Deze subpost omvat de over te dragen lasten, de niet-ontvangen verlopen rente op waardepapieren
en andere activa.

8.6 Andere posten

Het gaat hoofdzakelijk om commerciële of andere vorderingen, voorraden en lopende bestellingen bij
de Drukkerij en om de vordering op de Banque centrale du Luxembourg voor een bedrag van
€ 15,3 miljoen, ten gevolge van de cessie van goud aan deze laatste.
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BALANS

PASSIVA

1. BANKBILJETTEN IN OMLOOP

Van deze post werd het theoretische bedrag afgetrokken van de circulatie van Belgische bankbiljet-
ten in het Groothertogdom Luxemburg, dat is opgenomen in de subpost 9.3 « Overige passiva,
andere posten ».
Dit bedrag, dat in 1999 € 484,8 miljoen bedraagt, is berekend in toepassing van artikel 1 e) van het
Intergouvernementeel Akkoord van 23 november 1998 tussen de twee landen, op basis van de
omloop van de door beide centrale banken uitgegeven bankbiljetten en de verhouding tussen hun
gestorte aandelen in het kapitaal van de ECB.

Het totaalbedrag van de Belgische bankbiljetten in omloop, uitgedrukt als daggemiddelde, bedraagt in 1999
€ 12.142,2 miljoen, tegen € 11.420,8 miljoen in 1998, wat overeenstemt met een stijging van 6,3 %.

2. VERPLICHTINGEN AAN TEGENPARTIJEN UIT DE FINANCIELE SECTOR BIN-
NEN HET EUROGEBIED, LUIDENDE IN EURO

Deze post omvat hoofdzakelijk de tegoeden die de financiële instellingen aanhouden in het kader
van het stelsel van de monetaire reserveverplichtingen.

2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen)

Rekeningen in euro van de financiële instellingen die hoofdzakelijk dienen om te voldoen aan hun
reserveverplichtingen. Deze verplichtingen moeten gemiddeld over een aanhoudingsperiode van een
maand worden nagekomen, welke periode loopt van de 24ste van de maand tot de 23ste van de
volgende maand.

2.2 Depositofaciliteit

Een permanente faciliteit die door tegenpartijen kan worden benut om zichtdeposito’s te plaatsen
tegen een vooraf vastgestelde rentevoet.

2.3 Termijndeposito’s

Bij de Bank geplaatste deposito’s met het oog op de afroming van liquiditeiten in de markt in het
kader van « fine tuning »-transacties van het Eurosysteem. In 1999 is dit instrument niet gebruikt.

2.4 « Fine-tuning »-transacties met wederinkoop

Andere monetaire beleidstransacties ter verkrapping van de liquiditeit. In 1999 is dit instrument niet gebruikt.
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2.5 Deposito’s uit hoofde van margestortingen

Het betreft deposito’s die tegenpartijen uit de financiële sector hebben gevormd ter compensatie van
de waardedaling van de in onderpand gegeven effecten ten opzichte van de aan die tegenpartijen
verstrekte kredieten. Deze techniek werd tijdens het beschouwde jaar niet aangewend.

3. VERPLICHTINGEN AAN OVERIGE INGEZETENEN VAN HET EUROGEBIED,
LUIDENDE IN EURO

3.1 Overheid

Deze post omvat de saldi van de rekeningen-courant op naam van de Staat en de overheidsbesturen.
Het saldo van de rekening-courant van de Schatkist is rentegevend, krachtens de overeenkomst van
12 maart 1999, tot een maximumbedrag van € 50 miljoen. Het bedraagt per 31 december 1999
€ 0,8 miljoen.

3.2 Overige verplichtingen

Deze post heeft betrekking op de rekeningen-courant van de financiële tussenpersonen die geen
toegang hebben tot de permanente faciliteiten.

4. VERPLICHTINGEN AAN NIET-INGEZETENEN VAN HET EUROGEBIED,
LUIDENDE IN EURO

Deze post omvat de rekeningen-courant aangehouden door centrale banken en andere banken,
internationale en supranationale instellingen en andere rekeninghouders die geen ingezetenen van
het eurogebied zijn.

In deze post zijn ook de creditsaldi opgenomen van de rekeningen van de niet aan het Eurosysteem
deelnemende centrale banken in het TARGET-betalingssysteem. Betalingen, via TARGET, aan het
buitenland worden geboekt als een verplichting van de Bank tegenover de nationale centrale bank
van het land van bestemming. Bij de afsluiting van het boekjaar belopen de in deze post opgenomen
TARGET-saldi € 6.400,1 miljoen (zie eveneens toelichting bij de passiefpost 8.2).

5. VERPLICHTINGEN AAN INGEZETENEN VAN HET EUROGEBIED, LUIDENDE
IN VREEMDE VALUTA

Het betreft hoofdzakelijk verplichtingen ten gevolge van repurchase agreements die met ingezetenen
van het eurogebied worden afgesloten. Tijdens het afgelopen jaar is geen gebruik gemaakt van dit
soort transacties waarbij waardepapieren in deviezen of goud, in ruil voor liquiditeiten in vreemde
valuta, in onderpand worden gegeven.

6. VERPLICHTINGEN AAN NIET-INGEZETENEN VAN HET EUROGEBIED,
LUIDENDE IN VREEMDE VALUTA

In deze post zijn hetzelfde soort transacties opgenomen als die vermeld onder post 5 hierboven, maar
afgesloten met niet-ingezetenen van het eurogebied.
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7. TEGENWAARDE TOEGEWEZEN BIJZONDERE TREKKINGSRECHTEN
IN HET IMF

Het bedrag dat is opgegeven vertegenwoordigt de tegenwaarde van de SDR’s – geboekt tegen de
marktkoers die ook van toepassing is op de SDR-tegoeden – die aan het IMF moeten worden terug-
gestort indien SDR’s worden geannuleerd, indien de door het Fonds ingestelde SDR-afdeling zou
worden opgeheven of indien België zou besluiten zich eruit terug te trekken. Deze verplichting van
onbepaalde duur beloopt SDR 485,2 miljoen.

8. INTRA-ESCB SCHULDEN

8.1 Schulden ingevolge de uitgifte van promessen als zekerheidstelling voor door de ECB
uitgegeven schuldbewijzen

In deze subpost is het nominale bedrag opgenomen van de door de nationale centrale banken
uitgeschreven promessen waarop de ECB heeft ingetekend en die als zekerheidstelling dienen voor
de door deze Instelling uitgegeven schuldbewijzen. Tijdens het afgelopen jaar heeft de ECB dit
monetaire beleidsinstrument niet aangewend.

8.2 Overige schulden in het ESCB

Deze subpost omvat de creditsaldi van de rekeningen van de aan het Eurosysteem deelnemende
centrale banken (met inbegrip van de ECB) in het TARGET-betalingssysteem. De schulden van de
Bank uit dien hoofde zijn een gevolg van betalingen aan het eurogebied. Het geheel van de rekenin-
gen opgenomen onder de actiefposten 4 en 7.3 en de passiefposten 4 en 8.2 betreffende het
TARGET-betalingssysteem, vertoont een nettoschuld van de Bank ten belope van € 16.275,9 mil-
joen; die schuld resulteert uit de nettobetalingen, via het TARGET-systeem, aan het buitenland. Deze
nettobetalingen zijn in hoofdzaak toe te schrijven van de relatieve overvloed aan liquide middelen die
de Belgische kredietinstellingen verkregen hebben bij de toewijzingen van het Eurosysteem, en die
ze hebben belegd in de euro-interbankenmarkt.

9. OVERIGE PASSIVA

9.1 Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans

In deze subpost staan negatieve herwaarderingsverschillen op termijnverrichtingen in vreemde valuta
geboekt. De post « Herwaarderingsrekeningen » vormt de tegenpost van deze verschillen.

31/12/1999 01/01/1999

(miljoenen) (miljoenen)

Verplichtingen
(in deviezen)

Marktwaarde
(in euro)

Verplichtingen
(in deviezen)

Marktwaarde
(in euro)

USD 572,5 569,9 126,9 108,7
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9.2 Overlopende rekeningen

Deze subpost omvat de toe te rekenen kosten wegens te betalen verlopen rente en de over te
dragen opbrengsten.

9.3 Andere posten

Deze subpost omvat de schulden met betrekking tot belastingen en sociale lasten, de aan de Staat
verschuldigde bedragen voor het beschouwde boekjaar met betrekking tot het aandeel van de Staat
in de opbrengsten en kosten van de Bank, de door de Bank naar aanleiding van arbitragetransacties
van activa in goud tegen andere externe reservebestanddelen gerealiseerde meerwaarde, die krach-
tens artikel 30 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de
Nationale Bank van België op een bijzondere onbeschikbare reserverekening (€ 177,1 miljoen) is
geboekt, de verplichtingen ingevolge de toepassing van het Intergouvernementeel Akkoord tussen de
Belgische en de Luxemburgse regering (€ 19,8 miljoen) en de niet-rentedragende verplichting voort-
vloeiend uit de boeking op de balans van de BCL van een theoretisch bedrag aan Belgische bankbil-
jetten die in het Groothertogdom Luxemburg in omloop zijn (€ 484,8 miljoen).

10. VOORZIENINGEN

10.1 Voorzieningen voor toekomstige wisselkoersverliezen

Krachtens de overeenkomst van 8 juli 1998 tussen de Staat en de Bank draagt deze laatste
voortaan alle risico’s met betrekking tot haar transacties, in het kader van het autonome beheer van
haar valutategoeden. Daartoe heeft de Bank in 1998 een voorziening aangelegd ter dekking van
eventuele wisselkoersverliezen. Deze laatste maakt, samen met de positieve herwaarderings-
verschillen op vreemde valuta, deel uit van een buffer waarmee dergelijke verliezen worden ingedekt.

10.2 Voorziening voor nieuwbouw

Deze voorziening moet de Bank in staat stellen het hoofd te bieden aan de uitgaven in verband met
de uitvoering van haar investeringsprogramma inzake nieuwbouw.

(miljoenen euro)

Saldo per 1 januari 1999 327,2

Terugneming –

Toevoeging 113,9

Saldo aan het einde van het boekjaar 1999 441,1

(miljoenen euro)

Saldo per 1 januari 1999 34,6

Terugneming –15,6

Toevoeging –

Saldo aan het einde van het boekjaar 1999 19,0
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10.3 Maatschappelijke voorziening voor diverse risico’s

Deze voorziening omvat de bedragen voor de dekking van de onderstaande risico’s en kosten :

Het bedrag van de terugneming heeft betrekking op de interventies van de Bank in het kader van
het voormelde artikel 52. De toevoeging slaat hoofdzakelijk op een storting in het Voorzieningsfonds.

10.4 Voorziening voor verlies van de ECB

Het eventuele verlies van de ECB wordt door het algemeen reservefonds van deze laatste gedekt
krachtens artikel 33.2 van de ESCB/ECB-statuten en, indien nodig, door de nationale centrale
banken volgens de dekkingsmechanismen beschreven in de post buiten balanstelling « Verbintenis
ter dekking van het eventuele verlies van de ECB ».

Er blijft voor het boekjaar 1999 nog een geraamd verlies van € 219,8 miljoen over, dat door de
nationale centrale banken moet worden gedekt. Het aandeel van de Bank in het ECB-verlies
bedraagt € 8,0 miljoen. Dit bedrag zal worden vereffend bij de afsluiting van de jaarrekening van de
Europese Centrale Bank in maart 2000.

De toevoeging aan de voorziening is bestemd om in het volgende boekjaar de uitgaven te dekken in
verband met de aanwending van de onderstaande mechanismen :

(miljoenen euro)

Voorzieningsfonds ingesteld eind 1957 met het oog op de risico’s verbonden aan de acti-
viteiten van de Bank en de schommelingen waaraan haar resultaten onderhevig zijn: 229,3

Kosten verbonden aan de invoering van de euro:
– tegemoetkoming in de dienstverlening met betrekking tot de inwisseling en repatriëring

van de bankbiljetten uit het eurogebied ingevolge de toepassing van artikel 52 van de
ESCB/ECB-statuten 55,8

– vervoer-, opslag- en sorteerkosten in verband met de omwisseling in 2002 van de
Belgische bankbiljetten en munten tegen euro 29,7

85,5

Saldo per 1 januari 1999 314,8

Terugneming –17,1

Toevoeging 32,3

Saldo aan het einde van het boekjaar 1999 330,0

(miljoenen euro)

aan de Bank toegedeelde monetaire inkomsten 1,3

rechtstreekse tenlasteneming 6,7

totaal bedrag van de toevoeging 8,0

11. HERWAARDERINGSREKENINGEN

In deze post worden de positieve prijs- en koersherwaarderingsverschillen geboekt die overeenstem-
men met het verschil tussen, enerzijds, de marktwaarde per balansdatum van de effectenportefeuille
(met uitzondering van die van de statutaire beleggingen) en de nettoposities van externe reserves en,
anderzijds, hun waarde tegen de gemiddelde kostprijs.
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De marktprijs op het ogenblik van de afsluiting van het voorgaande boekjaar is de kostprijs geworden bij
de opening van het huidige boekjaar, zodat het onderscheid kon worden gemaakt tussen herwaarderings-
verschillen vóór en na de invoering van het Europees Stelsel van Centrale Banken (1 januari 1999). Naar
gelang het geval zal men spreken van verschillen « pre-systeem » en « post-systeem ».

De positieve pre-systeem koersherwaarderingsverschillen, die in deze post geboekt staan, worden,
overeenkomstig het ECB-richtsnoer van 1 december 1998, ten gunste van het resultaat gebracht
naarmate de desbetreffende activa te gelde worden gemaakt.

Wat de positieve pre-systeem prijsherwaarderingsverschillen (€ 86,1 miljoen) betreft, heeft de Bank
gekozen voor een vereenvoudigde procedure waarbij deze verschillen, gezien de snelle roulatie van
de effectenportefeuille, in 1999 in resultaat werden genomen.

Saldo op
31/12/1999

Saldo op
01/01/1999

Mutaties

(miljoenen euro)

Positieve koersherwaarderingsverschillen op:

– goud 2.042,8 1.933,6 +109,2

– contant- en termijnposities in deviezen 1.375,7 341,5 +1.034,2

– nettopositie in SDR 254,6 23,1 +231,5

Positieve prijsherwaarderingsverschillen op:

– waardepapieren in deviezen 1,1 – +1,1

– waardepapieren in euro (met uitzondering van de
statutaire beleggingen) – – –

3.674,2 2.298,2 +1.376,0

12. KAPITAAL EN RESERVEFONDS

12.1 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal, ten belope van BEF 400 miljoen (€ 9,9 miljoen), is vertegenwoordigd
door 400.000 aandelen, waarvan er 200.000 nominatief en onoverdraagbaar ingeschreven zijn op
naam van de Staat. De aandelen hebben geen nominale waarde.

12.2 Reservefonds

Het reservefonds, waarvan sprake in artikel 46 van de statuten van de Bank, omvat de statutaire
reserve, de buitengewone reserve en de afschrijvingsrekeningen voor materiële vaste activa.

De statutaire reserve stijgt ten gevolge van de verdeling van de winst van het voorgaande boekjaar.
De afschrijvingsrekeningen voor materiële vaste activa stijgen met € 9,4 miljoen; deze toename
stemt overeen met de in 1999 gedane investeringen, verminderd met een bedrag gelijk aan de
boekwaarde van de verkochte of buiten gebruik gestelde activa. Het fiscaal vrijgestelde gedeelte van
de buitengewone reserve bedraagt € 14,3 miljoen.
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POSTEN BUITEN BALANSTELLING

TERMIJNTRANSACTIES IN VREEMDE VALUTA

De termijnpositie in vreemde valuta per 31 december 1999 is als volgt samengesteld :

Deze termijntransacties in vreemde valuta werden gesloten in het kader van het beheer van de
deviezentegoeden van de Bank. Ze werden geherwaardeerd in euro tegen dezelfde koersen als die
voor de contante deviezentegoeden.

VERBINTENISSEN DIE KUNNEN AANLEIDING GEVEN TOT EEN KREDIETRISICO

(miljoenen)

in deviezen in euro

termijnvorderingen in USD 366,3 364,7

termijnverplichtingen in JPY 38.000,0 369,9

(miljoenen euro)

Verbintenissen tegenover internationale instellingen 571,6

Deze post omvat de door de Bank aangegane verbintenis om SDR 200 miljoen (€ 273 miljoen) te
lenen aan de PRGF Trust. Deze lening is door de Belgische Staat gewaarborgd.

In deze post is voorts de substitutieverplichting opgenomen die de Bank tegenover de BIB heeft
aangegaan in het kader van de kredietfaciliteit ten gunste van de Braziliaanse centrale bank. De
Bank heeft zich verbonden tot een bedrag van USD 300 miljoen (€ 298,6 miljoen). Eind 1999
beliep het nog openstaande bedrag van de trekkingen USD 71,2 miljoen. Deze verbintenis is even-
eens door de Belgische Staat gewaarborgd.

AAN DE INSTELLING TOEVERTROUWDE WAARDEN EN VORDERINGEN

(miljoenen euro)

Ter inning 1,1

Tegoeden beheerd voor rekening van de Schatkist 89,8

Tegoeden beheerd voor rekening van de ECB 1.721,2

Deze laatste post omvat de nominale waarde van de externe reserves die staan geboekt in de actief-
post « Vorderingen uit hoofde van de overdracht van externe reserves » en die door de Bank worden
beheerd voor rekening van de ECB.



94

JAARREKENING PER 31 DECEMBER 1999

Deze post omvat hoofdzakelijk de nominale waarde van de effecten (schatkistcertificaten, lineaire
obligaties, effecten verkregen als gevolg van de splitsing van lineaire obligaties, thesaurie- en
depositobewijzen en bepaalde klassieke leningen) ingeschreven in het effectenclearingstelsel en
bewaard voor rekening van derden.

NOG TE STORTEN KAPITAAL OP AANDELEN VAN DE BIB

Op de aandelen met betrekking tot de deelneming van de Bank in de BIB is 25 % gestort. De post
omvat het bedrag van het niet-opgevraagde kapitaal van USD 111,8 miljoen (€ 111,3 miljoen).

VERBINTENIS TER DEKKING VAN HET EVENTUELE VERLIES VAN DE ECB

Over de periode 1999-2001 zullen de eventuele verliezen van de Europese Centrale Bank worden
gedekt door drie mechanismen, met inachtneming van de onderstaande volgorde :
– mechanisme bedoeld in artikel 33.2 van de ECB-statuten;
– afstand van de vordering uit hoofde van de overdracht van externe reserves;
– rechtstreekse tenlasteneming.

1. Mechanisme bedoeld in artikel 33.2 van de ECB-statuten

Artikel 33.2 van de ECB-statuten bepaalt dat, in geval van een verlies van de ECB, dit tekort gedekt
wordt uit het algemeen reservefonds van de ECB en door de monetaire inkomsten van het ESCB
van het betrokken boekjaar naar rato en tot beloop van de aan de nationale centrale banken
toebedeelde inkomsten.

2. Afstand van de vordering uit hoofde van de overdracht van externe reserves

Indien het verlies van het boekjaar niet is aangezuiverd door de toepassing van de voorgaande para-
graaf, wordt het overblijvende tekort, voorzover dat aan niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen is toe
te schrijven, eerst aangezuiverd door de gedeeltelijke vermindering van de oorspronkelijke vordering
van de nationale centrale banken in euro op de ECB uit hoofde van de overdracht van externe reser-
ves. Deze vermindering mag, per nationale centrale bank, voor de betrokken periode niet meer bedra-
gen dan 20 % van de oorspronkelijke vordering.

Indien wordt overgegaan tot de afstand van de vordering, moeten de centrale banken, in maart, na de
goedkeuring van de ECB-jaarrekening, de vordering uit hoofde van de overdracht van externe reser-
ves verminderen en het verlies op de resultatenrekening boeken. Bovendien zullen zij de voorziening
die daartoe aan het einde van het voorgaande boekjaar was aangelegd, terugnemen.

3. Rechtstreekse tenlasteneming

Indien het verlies nog niet volledig gedekt is, wordt het saldo, overeenkomstig artikel 4.1 van de
beschikking van de ECB van 3 november 1998, rechtstreeks ten laste genomen door de NCB’s.
Deze beschikking geeft de ECB het recht gebruik te maken van de seigneuriage van de nationale

(miljoenen euro)

In open bewaarneming 277.735,0
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centrale banken, m.a.w. van de inkomsten van de activa voortvloeiend uit de bankbiljettencirculatie,
om de verliezen van de ECB over de boekjaren 1999 tot 2001 te dekken.

Artikel 4.3 van dezelfde beschikking bepaalt dat de rechtstreekse tenlasteneming begrensd is tot de
toename van de monetaire inkomsten van het ESCB die het resultaat zou zijn geweest van de opne-
ming van de nationale bankbiljetten in de monetaire basis. Het bedrag ten laste van iedere aan het
Eurosysteem deelnemende nationale centrale bank is evenredig met haar aandeel in het kapitaal van
de ECB, welk aandeel berekend wordt met uitsluiting van het bedrag dat door de niet aan het Sys-
teem deelnemende nationale centrale banken is onderschreven. Desnoods zal deze grens worden
verlaagd om ervoor te zorgen dat geen enkele nationale centrale bank méér verschuldigd is dan het
totaal van de seigneuriage-inkomsten voortvloeiend uit de nationale bankbiljettencirculatie voor het
desbetreffende boekjaar.
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RESULTATENREKENING
(presentatie in lijstvorm)

I OPBRENGSTEN VAN DE NETTO RENTEGEVENDE ACTIVA

De netto rentegevende activa omvatten het geheel van de activa en passiva in vreemde valuta en in
euro waarvan de baten en de lasten onderworpen zijn aan een verdeling tussen de Staat en de Bank,
volgens de voorwaarden die worden toegelicht in rubriek VII « Aandeel van de Staat ».

1. Rentebaten

De rentebaten bestaan uit de opbrengst van de beleggingen in vreemde valuta, van de krediet-
verrichtingen en de beleggingen in euro. Daarnaast omvatten zij de opbrengst van de vordering op de
ECB ten gevolge van de overdracht van reserves.

De stijging van deze baten ten opzichte van het vorige boekjaar is hoofdzakelijk toe te schrijven aan
de buitenlandse beleggingen en de transacties voor rekening van het IMF.

De toename van de renteopbrengsten van de beleggingen in vreemde valuta is vooral te verklaren
door de onafgebroken stijging van de koers van de Amerikaanse dollar tegenover de euro tijdens het
beschouwde jaar en de aanwas van het gemiddelde volume van de beleggingen in die munt. Dit
gunstig effect werd echter gedeeltelijk geneutraliseerd door een daling van het gemiddelde rente-
percentage op de deviezenbeleggingen. Daarenboven heeft de stijging van het volume van de activa
die de Bank aanhoudt voor de uitvoering van transacties voor rekening van het IMF, een positieve
weerslag gehad op deze deelpost.

Wat de rentebaten van de kredietverrichtingen en de beleggingen in euro betreft, wordt een vermin-
dering vastgesteld ten opzichte van 1998 als gevolg van een daling van het gemiddelde volume van
de portefeuille waardepapieren in euro. Daarentegen werd deze vermindering meer dan gecompen-
seerd door de opbrengst van de vordering op de ECB tengevolge van de overdracht van reserves.

2. Rentelasten

De rentelasten hebben betrekking op de monetaire reserverekeningen, de nettoverplichtingen ten
opzichte van de deelnemers in het betalingssysteem TARGET, de netto-aanwending van het SDR-
tegoed, de repurchase agreements in vreemde valuta en, in mindere mate, op de depositofaciliteit en
het deposito van de Belgische Staat.

3. Kapitaalwinsten en -verliezen op waardepapieren

Tijdens de beschouwde boekhoudperiode werd een netto-kapitaalverlies van € 222,3 miljoen opge-
tekend. Aan de oorsprong liggen de gerealiseerde verliezen op de verkoop van waardepapieren
(€ 115,1 miljoen), de opname in het resultaat, conform de nieuwe boekhoudregels van het ESCB,
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van de negatieve herwaarderingsverschillen op waardepapieren in vreemde valuta en in euro
(€ 193,3 miljoen), alsook de positieve herwaarderingsverschillen « pre-systeem », waarvan sprake in
passiefpost 11 « Herwaarderingsrekeningen ».

4. Toedeling van monetaire inkomsten van het ESCB

Artikel 32 van de ESCB/ECB-statuten bepaalt dat de monetaire inkomsten van elke nationale cen-
trale bank gelijk zijn aan de jaarinkomsten die zij verkrijgt uit de activa die worden aangehouden als
tegenwaarde voor de in omloop zijnde bankbiljetten en de verplichtingen jegens kredietinstellingen
uit hoofde van deposito’s. Op het bedrag van de monetaire inkomsten van elke nationale centrale
bank worden de rentelasten in mindering gebracht die door de betrokken centrale bank zijn betaald
over de verplichtingen jegens kredietinstellingen uit hoofde van deposito’s. Vervolgens wordt de som
van de monetaire inkomsten van de nationale centrale banken aan deze laatste toegedeeld naar rato
van hun aandeel in het kapitaal van de ECB, welk aandeel wordt berekend met uitsluiting van het
bedrag dat door de niet aan het Systeem deelnemende nationale centrale banken is onderschreven.

Op grond van artikel 32.3 van die statuten heeft de Raad van Bestuur echter beslist dat de mone-
taire inkomsten gedurende de eerste drie jaar van de derde fase volgens een indirecte methode
zullen worden bepaald.

Volgens die methode worden de monetaire inkomsten berekend door toepassing van een referentie-
rentevoet op alle bestanddelen van passiefpost 2 en de schulden ingevolge de uitgifte van promessen
als zekerheidstelling voor door de ECB uitgegeven schuldbewijzen (passiefpost 8.1). De door de NCB’s
op deze passiva betaalde rente wordt van het bedrag van de monetaire inkomsten in mindering gebracht.

(miljoenen euro)

Monetaire inkomsten voor het boekjaar 1999:

– overgedragen aan het ESCB –1,1

– toegedeeld aan de Bank +1,3

Netto monetaire inkomsten +0,2

II WISSELKOERSRESULTATEN

1. Wisselkoersresultaten

In deze deelpost worden de wisselkoersresultaten geboekt betreffende transacties in vreemde valuta
verricht hetzij in het kader van haar autonoom beheer, hetzij in het kader van internationale akkoor-
den waartoe België zich heeft verbonden of van operaties uit hoofde van internationale monetaire
samenwerking waarbij de Bank, met de goedkeuring van de Belgische Staat, partij is.

In het eerste geval komen de wisselkoersresultaten toe aan de Bank, in het tweede geval zijn ze
bestemd voor de Staat.

Deze deelpost omvat ook de gerealiseerde meerwaarden op goudverkopen.

Naast de wisselkoersresultaten van het afgesloten boekjaar (€ 118,3 miljoen), die hoofdzakelijk wer-
den gerealiseerd op transacties in USD, en de meerwaarden op de goudoverdrachten aan de ECB
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(€ 177,1 miljoen) en de Koninklijke Munt van België (€ 0,2 miljoen), omvat deze post ook een gedeel-
telijke terugneming op de « pre-systeem » positieve herwaarderingsverschillen per 31 december 1998
als gevolg van de daling in 1999 van de nettopositie in sommige vreemde valuta en in goud.

III PROVISIES

Deze post omvat de door de Bank ontvangen vergoedingen voor haar dienstverlening als financieel
bemiddelaar alsook de door de Bank betaalde vergoedingen voor financiële diensten door derden
verleend aan de Bank.

IV TERUGWINNINGEN BIJ DERDEN

De terugwinningen bij derden hebben betrekking op de levering van goederen en de dienstverlening
in diverse domeinen, zoals :
– de Balanscentrale en de Centrales voor Kredieten aan Particulieren en aan Ondernemingen;
– de Currency en de Bond centers;
– het effectenclearingstelsel (Clearing);
– de betalingssystemen : TARGET, ELLIPS, UCV en Verrekenkamer;
– de centrale verwerking van handelspapier;
– de werken uitgevoerd door de Drukkerij;
– de diensten geleverd door het departement Algemene Statistiek.

V OPBRENGSTEN VAN DE STATUTAIRE BELEGGINGEN

Krachtens artikel 53 van de statuten staat het provenu van de fondsen en effecten verkregen ter
vertegenwoordiging van het kapitaal, van de reserves en van de afschrijvingsrekeningen, vrij ter
beschikking van de Bank.

De daling van dat provenu in vergelijking met het vorige boekjaar is voornamelijk het gevolg van
geringere meerwaarden op de verkoop van effecten.

VI OVERIGE OPBRENGSTEN

De overige opbrengsten omvatten de opbrengst van de tegeldemaking van buiten gebruik gesteld
materieel en meubilair, van de verkoop van gebouwen en andere uitzonderlijke opbrengsten.

VII AANDEEL VAN DE STAAT

1. Opbrengsten van de netto rentegevende activa

Op grond van artikel 29 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut
van de Bank worden aan de Staat toegekend de netto financiële opbrengsten die 3 % overschrijden
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van het verschil tussen het op jaarbasis berekend gemiddelde bedrag van de rentegevende activa en
de vergoede passiva van de Bank. Deze opbrengsten omvatten dus niet het deel dat de Schatkist
toevalt in de verdeling van de nettowinst.

Onder netto financiële opbrengsten wordt verstaan :
1° het gedeelte van de aan de Bank toebedeelde monetaire inkomsten bij toepassing van

artikel 32.5 van de statuten van het ESCB;
2° het gedeelte van de aan de Bank toebedeelde nettowinst van de ECB krachtens artikel 33.1 van

de statuten van het ESCB;
3° de opbrengst van de rentegevende activa van de Bank en van haar financiële beheerstransacties,

verminderd met de financiële lasten die voortvloeien uit de rentegevende passiva en van de
verrichtingen van financieel beheer die niet in verband staan met de activa- en
passiva-bestanddelen welke de berekeningsbasis vormen voor de opbrengsten bedoeld onder 1°
en 2° hierboven.

Het aandeel van de Staat in de opbrengst van de netto rentegevende activa bedraagt € 86,1 miljoen,
wat precies overeenstemt met het bedrag van de positieve pre-systeem herwaarderingsverschillen,
die op 1 januari 1999 in het resultaat werden opgenomen naar aanleiding van de herwaardering
tegen marktprijs van de effectenportefeuille aan het einde van het voorgaande boekjaar.

De toewijzing van deze positieve herwaarderingsverschillen aan de Staat vindt zijn economische
grondslag in het richtsnoer van de ECB van 1 december 1998 en zijn juridische grondslag in de wet
van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Bank.

Krachtens artikel 29 van het voormelde richtsnoer zijn de nationale centrale banken immers niet al-
leen verplicht al hun activa en passiva per 1 januari 1999 te herwaarderen tegen marktwaarde; het
bepaalt ook dat de positieve herwaarderingsverschillen die optraden vóór of op 1 januari 1999 aan
de nationale centrale banken toebehoren vermits ze betrekking hebben op de periode die voorafgaat
aan de overgang op de derde fase van de EMU.

Anderzijds bepaalt artikel 29 van de bovengenoemde wet dat de financiële opbrengsten, die aan de
Staat worden toegekend, worden berekend op jaarbasis en niet per boekjaar; derhalve dienen de
bovenvermelde herwaarderingsverschillen aan de Staat te worden toegekend vóór berekening van
het deel dat hem voor het boekjaar 1999 toevalt, aangezien ze ontstaan zijn in een periode vóór
1 januari 1999.

2. Opbrengsten die volledig aan de Staat toekomen

Dit zijn opbrengsten uit activa die de tegenpost vormen van de deposito’s, met uitzondering van die
onder passiefpost 3.1, die worden gevormd uit hoofde van diverse bijzondere overeenkomsten tussen
de Belgische Staat en andere Staten.

Bovendien, op grond van artikel 30 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek
statuut van de Bank, wordt aan de Staat de netto-opbrengst toegekend van de activa die de tegen-
post vormen van de door de Bank gerealiseerde meerwaarde naar aanleiding van arbitrage-
transacties van activa in goud tegen andere externe reservebestanddelen en die op een bijzondere
onbeschikbare reserverekening wordt geboekt.
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Tot slot stort de Bank, krachtens de wet van 2 januari 1991, jaarlijks een bedrag van € 24,4 miljoen
aan de Schatkist als compensatie voor de meeruitgaven die voor de Staat voortvloeien uit de conver-
sie, in vrij verhandelbare effecten, van de geconsolideerde schuld tegenover de Bank.

3. Wisselkoersresultaten

De transacties in externe reserves, die de Bank verricht voor rekening van of met de uitdrukkelijke
instemming van de Staat, blijven gedekt door de Staatswaarborg. Bijgevolg komen de op die transac-
ties gerealiseerde wisselkoersresultaten integraal toe aan de Staat. Het gaat om een bedrag van
€ 7,2 miljoen.

Voorts komt aan de Staat de meerwaarde toe van € 0,2 miljoen die werd gerealiseerd op de
overdracht van goud aan de Koninklijke Munt van België (art. 37 van de organieke wet van de
Bank).

VIII OVERBOEKING NAAR DE ONBESCHIKBARE RESERVE MEERWAARDE OP
GOUD

In deze post wordt het bedrag vermeld van de naar aanleiding van de goudoverdracht aan de ECB
gerealiseerde meerwaarde die naar de bijzondere onbeschikbare reserverekening werd overgeschre-
ven, overeenkomstig artikel 30 van de organieke wet van de Bank.

IX ALGEMENE KOSTEN

1. Bezoldigingen en sociale lasten

De uitgaven voor bezoldigingen en sociale lasten omvatten de bezoldigingen van het personeel, van
de Directie, de RVA-stagiair(e)s, het tijdelijk personeel, de studenten, alsook de pensioenen van ge-
wezen leden van de Directie en de presentiegelden van de toezichthoudende organen.

2. Overige kosten

Deze subpost omvat de bedrijfskosten (inclusief de kosten voor het drukken van de bankbiljet-
ten), de kosten in verband met de uitzendkrachten en de grote herstellings- en onderhouds-
werken.

X UITZONDERLIJKE KOSTEN

In deze post is in 1999 een supplementair bedrag van € 10,6 miljoen opgenomen dat is bestemd
om te voldoen aan de sociale verplichtingen van de Bank.

Tevens omvat deze post een bedrag van € 17,1 miljoen met betrekking tot de kosten voor de
omwisseling en repatriëring van de bankbiljetten op grond van artikel 52 van de ESCB / ECB-statu-
ten.
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XI AFSCHRIJVINGEN VAN MATERIELE VASTE ACTIVA

De per 31 december 1999 uitgevoerde afschrijvingen dekken volgende uitgaven :

(miljoenen euro)

nieuwe bouwwerken en technische uitrusting 6,6

vernieuwing van gebouwen 6,2

informaticamaterieel en software 5,2

materieel voor de Drukkerij, de technische diensten en de kantoren 11,4

kantoormeubelen 1,1

Totaal 30,5

XII TOEVOEGING AAN / TERUGNEMING OP VOORZIENINGEN

Deze post omvat de toevoeging aan en de terugneming op de « Voorziening voor nieuwbouw » en de
« Maatschappelijke voorziening voor diverse risico’s ».

XIII BELASTINGEN, TAKSEN EN HEFFINGEN

Naast de vennootschapsbelasting omvat deze post ook de roerende en onroerende voorheffingen, de
niet-recupereerbare BTW en de regionale, provinciale en gemeentelijke belastingen.

De Bank boekt als lasten eigen aan het boekjaar alle, onverschillig welke, door haar verschuldigde
belastingen, taksen en heffingen, na aftrek van de eventueel tijdens hetzelfde boekjaar ontvangen
terugbetalingen van belastingen. Indien, bij de afsluiting van het boekjaar, de geraamde
vennootschapsbelasting, geboekt in deze post, het bedrag van de voorafbetalingen en de verreken-
bare voorheffingen overtreft, wordt het verschuldigde supplement opgenomen in de subpost 9.3
« Overige passiva, andere posten »; in het tegenovergestelde geval wordt het betaalde overschot op-
genomen in de subpost 8.6 « Overige activa, andere posten ».

Brussel, 23 februari 2000.
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V. SOCIALE BALANS PER 31 DECEMBER 1999

1. STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

A. WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER
1999 1998

1. Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal (T) of totaal
in voltijdse equivalenten

(VTE)

4. Totaal (T) of totaal
in voltijdse equivalenten

(VTE)

Gemiddeld aantal werknemers 2.192,89 715,92 2.704,99 (VTE) 2.719,92 (VTE)

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 3.280.246,84 756.880,28 4.037.127,12 (T) 4.100.762,41 (T)

Personeelskosten (in duizenden euro) 143.907 27.665 171.572  (T) 167.549  (T)

Voordelen bovenop het loon (in duizenden euro) – – 1.798  (T) 1.137  (T)

2. Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse 

equivalenten

a. Aantal werknemers ingeschreven in het personeels-
register 2.134 712 2.645,05

b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 1.998 698 2.502,65

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 102 10 106,40

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk – – –

Vervangingsovereenkomst 34 4 36

c. Volgens het geslacht
Mannen 1.612 127 1.708,70

Vrouwen 522 585 936,35

d. Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel 14 1 14,9

Bedienden 1.656 488 2.018,12

Arbeiders 395 221 541,73

Andere 69 2 70,30

B. UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING
GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar 1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking van de 
onderneming gestelde 

personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 11 20,92

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 17.545 33.670,74

Kosten voor de onderneming (in duizenden euro) 295 1.775
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2. TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

A. INGETREDEN
1999

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse 
equivalenten

a. Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het
personeelsregister werden ingeschreven 609 23 622,1

b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 43 9 48,6

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 489 8 493,5

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk – – –

Vervangingsovereenkomst 77 6 80

c. Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen: lager onderwijs 6 – 6

secundair onderwijs 209 1 209,5

hoger niet-universitair onderwijs 20 2 20,6

universitair onderwijs 29 – 29

Vrouwen: lager onderwijs 5 5 7,5

secundair onderwijs 284 13 292,1

hoger niet-universitair onderwijs 36 1 36,6

universitair onderwijs 20 1 20,8

B. UITGETREDEN

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse 
equivalenten

a. Aantal werknemers met een in het personeelsregis-
ter opgetekende datum waarop hun overeenkomst
tijdens het boekjaar een einde nam 645 33 664,7

b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 86 17 96,3

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 496 11 502,9

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk – – –

Vervangingsovereenkomst 63 5 65,5

c. Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen: lager onderwijs 17 – 17

secundair onderwijs 235 5 238,2

hoger niet-universitair onderwijs 26 3 27,7

universitair onderwijs 22 – 22

Vrouwen: lager onderwijs 9 7 12,8

secundair onderwijs 272 17 282,2

hoger niet-universitair onderwijs 47 1 47,8

universitair onderwijs 17 – 17

d. Volgens de reden van beëindiging van de overeen-
komst
Pensioen 67 8 71,8

Brugpensioen – – –

Afdanking 3 3 4,9

Andere reden 575 22 588

waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten
minste op halftijdse basis diensten blijft ver-
lenen aan de onderneming – – –
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1 Financieel voordeel voor de werkgever met betrekking tot de titularis of diens plaatsvervanger.

MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE WERKGELEGENHEID
1999

Aantal betrokken werknemers

3. Financieel voordeel
(in duizenden euro)

1. Aantal 2. In voltijdse 
equivalenten

1. Maatregelen met een financieel voordeel 1

1.9. Volledige loopbaanonderbreking 46 20,92 –

1.10. Vermindering van de arbeidsprestaties
(deeltijdse loopbaanonderbreking) 53 15,1 –

2. Andere maatregelen
2.1. Eerste werkervaringscontract 17 16,6

2.3. Jongerenstage 148 146,6

2.6. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een
bepaalde tijd 42 39,5

Aantal werknemers betrokken bij één of meerdere  
maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid:

– totaal voor het boekjaar 306 238,72

– totaal voor het vorige boekjaar 254 221,15

4. INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS
TIJDENS HET BOEKJAAR

3. STAAT OVER HET GEBRUIK VAN DE MAATREGELEN TEN GUNSTE
VAN DE WERKGELEGENHEID TIJDENS HET BOEKJAAR

1. Aantal betrokken 
werknemers

2. Aantal gevolgde 
opleidingsuren

3. Kosten
voor de onderneming
(in duizenden euro)

Totaal van de opleidingsinitiatieven ten laste van de 
werkgever

– Mannen 1.222 35.665 3.158

– Vrouwen 609 16.835 1.490
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VI. VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOREN OVER DE JAARREKENING
PER 31 DECEMBER 1999, VOORGELEGD AAN DE REGENTENRAAD
VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit over de uitvoering
van de controleopdracht die ons werd toevertrouwd.

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar, afgesloten op
31 december 1999, met een balanstotaal van € 45.413.798(000) en waarvan de resultatenrekening
afsluit met een winst van het boekjaar van € 56.889(000). Deze jaarrekening  is opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van het Directiecomité van de Nationale Bank van België. Wij hebben eveneens
de bijkomende specifieke controles uitgevoerd die door de wet zijn vereist.

VERKLARING OVER DE JAARREKENING, ZONDER VOORBEHOUD

Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze beroepsnormen eisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang
bevat, rekening houdend met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften met betrekking tot de
jaarrekening van de Nationale Bank.

Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en
boekhoudkundige organisatie van de Nationale Bank van België, alsook met de procedures van in-
terne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken van de Nationale Bank van België de voor onze
controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven de
verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de
waarderingsregels, de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die de Nationale Bank van België
maakte en de voorstelling van de jaarrekening in haar geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat
deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke
voorschriften, geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 1999, een getrouw beeld van het
vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de Nationale Bank van België en wordt een
passende verantwoording gegeven in de toelichting.

BIJKOMENDE VERKLARINGEN

Overeenkomstig de controlenormen verstrekken wij volgende bijkomende verklaringen. Deze zijn niet
van aard om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen.
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– De resultaatbestemming die u wordt voorgesteld is in overeenstemming met de organieke wet en
de statuten.

– Wij hebben geen kennis van verrichtingen of beslissingen die een inbreuk vormen op de
organieke wet, de statuten of op de vennootschapswet.

– Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, wordt de boekhouding gevoerd en
werd de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften
die daarop van toepassing zijn in België.

– Zoals aangeduid in de toelichting bij de jaarrekening, zijn de waarderingsregels die zijn toegepast
bij het opstellen van de financiële staten, gewijzigd tegenover het voorgaand boekjaar. De
vergelijkende cijfers werden herwerkt naar de nieuwe voorstellingswijze en waarderingsregels die
van toepassing werden als gevolg van de overschakeling op de nieuwe geharmoniseerde
boekhoudregels die gelden voor het Europees Stelsel van Centrale Banken. De herwerkte
vergelijkende cijfers werden eveneens gecontroleerd.

Brussel, 14 februari 2000

Het College van Revisoren

Pierre P. Berger,
vennoot van

KPMG Bedrijfsrevisoren b.c.v.

Danielle J. Jacobs,
vennoot van

Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren b.c.v.



Verslag 1999 van
het College van censoren
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VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN CENSOREN

Na de aanpassing van de samenstelling van het College zoals beschreven in het deel IV van het
overzicht van de activiteiten van de Bank en overeenkomstig artikel 32, derde lid van punt 1 van de
statuten heeft het College in de vergadering van 24 februari 1999 de heren Christian D’Hoogh en
Philippe Grulois tot respectievelijk voorzitter en secretaris aangewezen.

*
*

*

Het onderzoek van de jaarrekening van de Bank waarmee de censoren vroeger werden belast, werd
vanaf het boekjaar 1998 overgenomen door twee erkende bedrijfsrevisoren die daartoe van het
Directiecomité de opdracht kregen. Die bedrijfsrevisoren werden door de algemene vergadering van
aandeelhouders aangesteld om vanaf het boekjaar 1999 de jaarrekening te certifiëren. Krachtens
artikel 44 van de nieuwe statuten van de Bank, die werden goedgekeurd bij koninklijk besluit van
10 januari 1999 en die in werking zijn getreden op 1 januari 1999, behoort de goedkeuring van de
jaarrekening voortaan tot de bevoegdheid van de Regentenraad en niet meer tot die van het College
van censoren.

Artikel 32, eerste lid van punt 2 van de statuten bepaalt dat het College van censoren tot opdracht
heeft toe te zien op de voorbereiding en de uitvoering van de begroting. Deze institutionele wijziging
heeft nu voor de eerste keer haar uitwerking gehad tijdens het kalenderjaar 1999. Het College heeft
bijgevolg toezicht gehouden op de uitvoering van de begroting 1999 en op de opstelling van de
begroting 2000.

Tijdens hun vergaderingen hebben de censoren eveneens van gedachten gewisseld over de
bedrijfsmatige gang van zaken bij de Bank. In dat kader hebben zij zich gebogen over specifieke
onderwerpen, zoals de werking van de interbancaire betalingssystemen ELLIPS en TARGET, het
beheer van de zekerheden in het kader van het ESCB, en de toepassing van « Activity Based
Costing » in de Bank.

Zoals gewoonlijk hebben de censoren eenmaal per kwartaal met de diensten Inspectie en Audit
overleg gepleegd over de follow-up van hun werkplan waarvan ze bij het begin van het jaar op de
hoogte waren gebracht. Ten slotte hebben de voornoemde diensten aan het College ook verslag
uitgebracht over de taken die ze uitoefenen in het kader van het ESCB.



Bijlagen
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Koninklijk besluit van 10 januari 1999
tot goedkeuring van de wijziging

van de statuten van de Nationale Bank van België

(Belgisch Staatsblad van 29 januari 1999)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 augustus 1939 op de Nationale Bank van België, inzonderheid
artikel 35, leden 1 en 3;

Gelet op de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de
Nationale Bank van België, inzonderheid artikel 38, punten 3, 4 en 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 oktober 1998 ter uitvoering van artikel 38, punten 3, 4
en 6 van bedoelde wet van 22 februari 1998;

Gelet op de uitgifte van een proces-verbaal in authentieke vorm van 23 december 1998,
opgemaakt door notaris Luc Possoz, te Brussel, van de beraadslagingen en besluiten van de
Algemene Raad van de Nationale Bank van België, naamloze vennootschap, houdende wijziging
van de statuten van de Bank;

Op voordracht van Onze Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Wordt goedgekeurd de door de Algemene Raad van de Bank op 23 december
1998 besliste vervanging van de statuten van de Bank door de volgende bepalingen :

HOOFDSTUK I

OPRICHTING

Afdeling I – Benaming, toepasselijke regels en vestigingen.

Art. 1. De Nationale Bank van België, hierna de Bank genoemd, in het Frans « Banque
Nationale de Belgique », in het Duits « Belgische Nationalbank », ingesteld bij de wet van 5 mei 1850,
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maakt integrerend deel uit van het Europees Stelsel van Centrale Banken, hierna ESCB genoemd,
waarvan de statuten werden vastgelegd in het desbetreffend Protocol gehecht aan het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap.

Daarenboven gelden voor de Bank de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het
organiek statuut van de Nationale Bank van België, deze statuten en, aanvullend, de bepalingen
betreffende de naamloze vennootschappen.

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de Bank is gevestigd te Brussel, de Berlaimontlaan,
nummer 5.

De Bank richt vestigingen op in de plaatsen van het Belgische grondgebied waarvan de
noodwendigheid ervan wordt vastgesteld.

Afdeling II – Maatschappelijk kapitaal en rechten verbonden aan de aandelen.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal van de Bank, dat vierhonderd miljoen frank bedraagt, is
vertegenwoordigd door vierhonderdduizend aandelen, waarvan tweehonderdduizend aandelen die
nominatief en onoverdraagbaar zijn, door de Belgische Staat zijn ingetekend en tweehonderdduizend
aandelen op naam of aan toonder. Het maatschappelijk kapitaal is volledig afgelost.

De handtekeningen mogen op de aandelen worden aangebracht door middel van een naam-
stempel.

Art. 4. Elk aandeel geeft recht op een evenredig en gelijk deel in de eigendom van het
maatschappelijk vermogen en in de verdeling van de winsten.

Art. 5. De rechten en verplichtingen, die aan de aandelen verbonden zijn, volgen de titel gelijk
in welke handen hij overgaat.

Tegenover de Bank is het aandeel onverdeelbaar; zij erkent slechts één enkele eigenaar per
aandeel.

In geval van meerdere belanghebbenden voor één aandeel mag de Bank de uitoefening van
de rechten aan de titel verbonden schorsen totdat tegenover haar één persoon als eigenaar van de
titel zal aangewezen zijn.

Art. 6. Het bezit van een aandeel brengt de verplichting mede de statuten van de vennoot-
schap en de regelmatig door de algemene vergadering genomen beslissingen bij te treden.

Art. 7. De aandeelhouders, hun erfgenamen of hun schuldeisers mogen noch de zegels doen
leggen op de goederen en waarden van de Bank, noch de verdeling of de veiling vragen, noch zich in
haar beheer mengen.

Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de inventarissen der vennoot-
schap en aan de besluiten van de algemene vergadering.

Art. 8. De aandelen, behoudens die welke aan de Staat toebehoren, kunnen naar goedvinden
van de eigenaar, zonder kosten, omgezet worden op naam of aan toonder.

Art. 9. De eigendom van een aandeel op naam wordt vastgesteld door de inschrijving op de
registers van de Bank.

De ingeschrevene ontvangt een bewijsschrift dat geen overdraagbare titel uitmaakt.
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Art. 10. De aandeelhouders zijn niet verder aansprakelijk dan ten belope van hun belang bij de
Bank.

Afdeling III – Ontbinding.

Art. 11. De Bank zal van rechtswege ontbonden worden indien de in de balans vastgestelde
verliezen de helft van het maatschappelijk kapitaal overtreffen.

In elk ander geval, kan de ontbinding niet plaatshebben dan met de toestemming van de
Regering en op beslissing met de meerderheid van de drie vierden der stemmen van de aandeelhou-
ders, in algemene vergadering verenigd en ten minste de helft der aandelen bezittend.

In geval van ontbinding zal de vergadering de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheid
zomede hun werkwijze regelen, overeenkomstig het gemeen recht.

HOOFDSTUK II

DOELSTELLINGEN, TAKEN EN VERRICHTINGEN

Afdeling I – Doelstellingen en verbod van monetaire financiering.

Art. 12. De Bank neemt deel aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het ESCB, die
bestaan :
– in eerste orde, in het handhaven van de prijsstabiliteit;
– onverminderd het doel van de prijsstabiliteit, in het ondersteunen van het algemene economische

beleid van de Europese Gemeenschap teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de doel-
stellingen van de Gemeenschap, zoals ze zijn vastgesteld in artikel 2 van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap.

Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen, handelt de Bank met inachtneming van de
beginselen die zijn neergelegd in artikel 3 A van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap.

Art. 13. Het verlenen van voorschotten in rekening-courant of ieder andere kredietfaciliteit bij
de Bank ten behoeve van instellingen of organen van de Europese Gemeenschap, centrale overhe-
den, regionale, lokale of andere overheden, andere publiekrechtelijke lichamen of openbare bedrijven
van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap, alsmede het rechtstreeks van hen kopen door de
Bank van schuldbewijzen, zijn verboden.

Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op kredietinstellingen die in handen van de
overheid zijn en waaraan de Bank, in het kader van haar liquiditeitsvoorziening dezelfde behandeling
geeft als aan particuliere kredietinstellingen.

Afdeling II – Taken en verrichtingen die van het ESCB afhangen.

Art. 14. De Bank neemt deel aan de fundamentele taken die tot het ESCB behoren en die
erin bestaan :



120

BIJLAGE 1

– het monetair beleid van de Europese Gemeenschap te bepalen en ten uitvoer te leggen;
– de valutamarktoperaties te verrichten in overeenstemming met de bepalingen van artikel 109 van

het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;
– de officiële externe reserves van de Lid-Staten van de Unie aan te houden en te beheren;
– een goede werking van het betalingsverkeer te bevorderen.

Art. 15. Bij de vervulling van de opdrachten waarvan sprake in deze afdeling, mag noch de
Bank noch enig lid van haar besluitvormende organen instructies vragen of aanvaarden van instellin-
gen of organen van de Europese Gemeenschap, van regeringen van Lid-Staten van de Gemeen-
schap of van enig ander orgaan.

Art. 16.
1. Om de doelstellingen van het ESCB te verwezenlijken en de taken ervan te vervullen, mag de

Bank :
– op de kapitaalmarkten opereren, hetzij door vast aan te kopen en te verkopen (contant of

op termijn), hetzij door in het kader van stallingsoperaties op te nemen of te geven
(cessie-retrocessie verrichtingen), hetzij door schuldvorderingen en verhandelbare effecten,
uitgedrukt in communautaire of niet communautaire munten, alsook edele metalen te lenen of
te ontlenen;

– krediettransacties verrichten met kredietinstellingen en andere geld- of kapitaalmarktpartijen
waarbij de verleende kredieten worden gedekt door een toereikende zekerheid.

2. De Bank schikt zich naar de algemene grondslagen aangaande de open markt- en krediet-
transacties vastgesteld door de Europese Centrale Bank, hierna ECB genoemd, erin begrepen die
voor de aankondiging van de voorwaarden waaronder deze transacties worden verricht.

Art. 17. Binnen de perken en volgens de nadere regels vastgesteld door de ECB, mag de
Bank daarenboven, onder andere, onderstaande transacties verrichten :

1° haar eigen schuldbewijzen uitgeven en inkopen;
2° effecten en edele metalen in bewaring nemen, zich belasten met het incasso van effecten en

voor rekening van derden bemiddelen bij transacties in effecten, andere financiële instrumen-
ten en edele metalen;

3° transacties met rente-instrumenten verrichten;
4° valuta- of goud- of andere edele metalentransacties verrichten;
5° transacties verrichten met het oog op het beleggen en het financiële beheer van haar

tegoeden in vreemde valuta’s en in andere externe reservebestanddelen;
6° in het buitenland krediet opnemen en daartoe garanties verlenen;
7° transacties in het kader van de Europese of de internationale monetaire samenwerking uit-

voeren.

Art. 18. Mits machtiging van de ECB, geeft de Bank biljetten in euro uit die bestemd zijn om te
circuleren als betaalmiddel met wettelijke betaalkracht op het grondgebied van de Staten die deel-
nemen aan de derde fase van de monetaire Unie.

De Bank schikt zich, wat de uitgifte en de voorstelling van de bankbiljetten betreft, naar de
normen uitgevaardigd door de ECB.

Art. 19. De Bank waakt over de goede werking van de verrekenings- en betalingssystemen en
ze vergewist zich van hun doelmatigheid en deugdelijkheid.
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Ze mag met dit doel alle verrichtingen doen en faciliteiten ter beschikking stellen.
Ze gaat over tot de toepassing van de verordeningen vastgelegd door de ECB ter verzekering

van doelmatige en deugdelijke verrekenings- en betalingssystemen binnen de Europese Gemeen-
schap en met andere landen.

Art. 20. Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de instellingen en organen van de
Europese Gemeenschappen, voert de Bank de akkoorden van internationale monetaire samenwer-
king uit die België heeft onderschreven, conform de nadere regels vastgelegd bij overeenkomsten
gesloten tussen de Minister van Financiën en de Bank. Ze levert en ontvangt de betaalmiddelen en
kredieten die vereist zijn voor de uitvoering der akkoorden.

De Staat waarborgt de Bank tegen ieder verlies en waarborgt de terugbetaling van ieder kre-
diet dat de Bank verleend heeft ingevolge de uitvoering van akkoorden of ingevolge haar deelname
aan akkoorden of verrichtingen van internationale monetaire samenwerking, waarbij de Bank, mits
een in Ministerraad besliste goedkeuring, partij is.

Afdeling III – Taken die niet van het ESCB afhangen.

Art. 21. De Bank mag, onder de voorwaarden door of krachtens de wet bepaald en onder
voorbehoud van hun verenigbaarheid met de taken die van het ESCB afhangen, belast worden met
opdrachten van algemeen belang.

Art. 22. De Bank neemt, onder de voorwaarden door de wet bepaald, de dienst van de
Rijkskassier waar.

Ze is, met uitsluiting van iedere andere Belgische of buitenlandse instelling, belast met de
omzetting in euro’s van de door de Staat geleende valuta’s van Staten die niet deelnemen aan
de monetaire Unie of van voor de Europese Gemeenschap derde-Staten.

De Bank wordt in kennis gesteld van alle voorgenomen deviezenleningen van de Staat, de
Gemeenschappen en de Gewesten. Op verzoek van de Bank plegen de Minister van Financiën en
de Bank overleg telkens wanneer deze laatste oordeelt dat die leningen de doeltreffendheid van
het monetaire of het wisselbeleid in het gedrang dreigen te brengen. De nadere regelen voor die
kennisgeving en dat overleg worden vastgelegd in een tussen de Minister van Financiën en de Bank
te sluiten overeenkomst, onder voorbehoud van goedkeuring van deze overeenkomst door de ECB.

Art. 23. De Bank mag daarenboven belast worden met de inzameling van statistische ge-
gevens of met de internationale samenwerking die verband houden met iedere taak bedoeld in
artikel 21.

Art. 24. De Bank mag alle operaties verrichten en alle diensten verlenen die bijkomstig zijn of
aansluiten bij de opdrachten die worden bedoeld in artikel 21.

Art. 25. De Bank mag de uitvoering van opdrachten die niet behoren tot het ESCB, waarmede
ze is belast of voor dewelke zij het initiatief neemt, toevertrouwen aan één of verscheidene onder-
scheiden juridische entiteiten die daarvoor speciaal worden opgericht en door de Bank gecontroleerd
zijn; de leiding ervan wordt verzekerd door één of verscheidene leden van het Directiecomité.

De voorafgaandelijke toelating van de Koning, op voorstel van de bevoegde minister, is vereist
indien de opdracht bij wet aan de Bank wordt toevertrouwd.
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Art. 26. De juridische entiteiten bedoeld in artikel 25 zijn onderworpen aan de controle van het
Rekenhof.

HOOFDSTUK III

ORGANEN

Afdeling I – Samenstelling en bevoegdheden.

Art. 27. De organen van de Bank bestaan uit de gouverneur, het Directiecomité, de Regenten-
raad en het College van Censoren, onverminderd hoofdstuk VIII.

Art. 28.
1. De gouverneur staat in voor de leiding van de Bank; hij zit het Directiecomité en de Regentenraad

voor. Hij doet hun beslissingen ten uitvoer brengen.
Hij moet in Brussel verblijven.

2. In geval van belet wordt hij vervangen door de vice-gouverneur, onverminderd de toepassing van
artikel 10.2 van de statuten van het ESCB.

3. Hij legt aan de algemene vergadering het jaarlijks verslag voor over de verrichtingen en de
rekeningen die door de Regentenraad zijn goedgekeurd.

4. Hij vertegenwoordigt de Bank in rechte.
5. De gouverneur zendt aan de voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de

Senaat het jaarverslag toe bedoeld in artikel 109 B (3) van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap. De gouverneur kan door de bevoegde commissies van de Kamer
van volksvertegenwoordigers en van de Senaat worden gehoord, op verzoek van die commissies
of op zijn eigen initiatief.

6. De gouverneur mag tijdens de duur van zijn ambt geen pensioen ten laste van de Staat
trekken.

Art. 29.
1. Het Directiecomité bevat, benevens de gouverneur die hem voorzit, ten minste vijf directeurs

en ten hoogste zeven, waarvan er één de titel van vice-gouverneur draagt die de Koning hem
toekent. Het Directiecomité bestaat uit evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden, de
gouverneur eventueel uitgezonderd.
De leden van het Directiecomité moeten Belg zijn van geboorte.

2. Het Comité bestuurt en beheert de Bank en bepaalt de koers van het beleid ervan.
Het benoemt en stelt de personeelsleden af, bepaalt hun wedde en de verdeling van het aandeel
in de winst voor het personeel of de instellingen te zijnen voordele.
Het heeft het recht dadingen en compromissen aan te gaan.

3. Het beschikt over de reglementaire macht in de gevallen die door de wet zijn bepaald.
4. Het beslist over de plaatsing van het kapitaal, de reserves en de afschrijvingsrekeningen, na

raadpleging van de Regentenraad en onverminderd de regels vastgelegd door de ECB.
5. Het spreekt zich uit over alle zaken die niet uitdrukkelijk door de wet, de statuten of het huishou-

delijk reglement zijn voorbehouden aan een ander orgaan.
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Art. 30.
1. De Regentenraad is samengesteld uit de gouverneur, de directeurs en tien regenten. Hij telt

evenveel Nederlandstalige als Franstalige regenten.
De leden van de Raad moeten Belg zijn van geboorte.

2. De Raad wisselt van gedachten over de algemene kwesties met betrekking tot de Bank, het
monetaire beleid en de economische toestand van het land en van de Europese Gemeenschap.
Hij neemt iedere maand kennis van de toestand van de instelling.

3. Hij stelt, op voorstel van het Directiecomité, het huishoudelijk reglement vast dat de basisregels
bevat inzake de werking van de organen van de Bank en de organisatie van de departementen,
diensten en vestigingen.

4. Hij doet de voordracht voor de benoemingen van de agenten van de Rijkskassier en stelt het
bedrag van hun borgtocht vast.

5. Hij keurt het jaarlijks verslag goed over de werkzaamheden van de Bank, door de gouverneur voor
te leggen aan de algemene vergadering.

6. Hij kan door bijzondere lastgeving bepaalde van voornoemde machten aan het Directiecomité
overdragen.

7. De Raad bepaalt afzonderlijk de wedde en het pensioen van de leden van het Directiecomité.
Deze wedden en pensioenen mogen geen aandeel in de winsten omvatten en geen enkele ver-
goeding mag daaraan worden toegevoegd door de Bank, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks.
De Bank voorziet evenwel in de kosten van huisvesting en meubilering van de gouverneur.

8. De Raad keurt de begroting der uitgaven alsook de jaarrekeningen goed, die worden voorgelegd
door het Directiecomité. Hij regelt definitief de verdeling der winsten die door het Comité wordt
voorgesteld.

9. De regenten krijgen presentiegeld en, zo nodig, een vergoeding voor verplaatsingskosten. Het
bedrag van deze vergoedingen wordt door de Regentenraad bepaald.

Art. 31.
1. De Regentenraad vergadert ten minste éénmaal in de week. Tijdens de vakantieperiode kunnen

de zittingen oneven verschoven worden, met dien verstande dat het aantal jaarlijkse vergaderin-
gen behouden blijft.
De Raad mag niet beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden niet aanwezig is.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

2. Er wordt over de beraadslagingen van de Regentenraad proces-verbaal opgemaakt.
Daarin worden de aard van de zaken, het voorwerp en kortbondig de beweegredenen van de
beslissingen vermeld.
De minuten worden door al de aanwezige leden alsook door de secretaris ondertekend.

Art. 32.
1. Het College van Censoren bestaat uit tien leden. Het telt evenveel Nederlandstalige als Frans-

talige leden.
De leden van het College moeten Belg zijn van geboorte.
Het College kiest uit zijn schoot een voorzitter en een secretaris.

2. Het College van Censoren heeft tot opdracht toe te zien op de voorbereiding en de uitvoering van
de begroting.
De Censoren ontvangen een vergoeding waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de
Regentenraad.
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Art. 33. Het College van Censoren vergadert ten minste éénmaal per maand.
Het mag geen beslissing treffen indien de meerderheid van zijn leden niet aanwezig is.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Afdeling II – Wijze van aanduiding van de leden van de organen.

Art. 34.
1. De gouverneur wordt door de Koning benoemd, voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar. Hij

kan slechts door de Koning van zijn ambt ontheven worden indien hij niet meer aan de eisen voor
de uitoefening van zijn ambt voldoet of op ernstige wijze is tekortgeschoten. Hij beschikt tegen
zulke beslissing over een beroep bedoeld in artikel 14.2 van de statuten van het ESCB.

2. De andere leden van het Directiecomité worden door de Koning benoemd op de voordracht van
de Regentenraad voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. Ze kunnen slechts door de Koning
van hun ambt ontheven worden indien zij niet meer aan de eisen voor de uitoefening van hun
ambt voldoen of op ernstige wijze zijn tekortgeschoten.
De volgorde van aftreding van de directeurs geschiedt naarmate er plaatsen openvallen.

3. In de maand volgend op hun ambtsaanvaarding moet de gouverneur bewijzen dat hij eigenaar is
van 50 aandelen op naam en iedere directeur van 25 aandelen op naam.
Zij mogen deze aandelen niet vervreemden of in pand geven vóór het verstrijken van hun ambts-
periode.

Art. 35.
1. De regenten worden gekozen door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar. Hun

mandaat is hernieuwbaar.
Twee regenten worden gekozen op de voordracht van de meest vooraanstaande werknemers-
organisaties.
Drie regenten worden gekozen op de voordracht van de meest vooraanstaande organisaties
van de nijverheid en de handel, van de landbouw en van de middenstand.
Vijf regenten worden gekozen op de voordracht van de Minister van Financiën.
De nadere regels voor de voordracht der kandidaten voor deze mandaten worden door de Koning
vastgesteld, nadat de Ministerraad erover heeft beraadslaagd.

2. De functies van regent eindigen na de gewone algemene vergadering. De regenten zijn herkies-
baar.
De aftredingen hebben om het jaar plaats per reeks, de ene van vier leden, de twee andere van
drie leden. De volgorde van aftreding wordt aanvankelijk bepaald bij uitloting.
De regent die gekozen wordt ter vervanging van een afgestorven of van een ontslagnemend lid,
voleindt de termijn van dat lid.

Art. 36.
1. De censoren worden, voor een termijn van drie jaar, verkozen door de Algemene Vergadering der

aandeelhouders. Zij worden gekozen onder de op het stuk van controle speciaal bevoegde
vooraanstaande personen. Hun mandaat is hernieuwbaar.

2. De censoren leggen hun ambt neer na de gewone algemene vergadering. Ze zijn herkiesbaar.
De aftredingen hebben om het jaar plaats, per reeks, de ene van vier leden, de twee andere van
drie leden. De volgorde van aftreding wordt aanvankelijk bepaald bij uitloting.
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De censor die gekozen wordt ter vervanging van een afgestorven of van een ontslagnemend lid,
voleindigt de termijn van dat lid.

Afdeling III – Onverenigbaarheden.

Art. 37. De leden van de Wetgevende Kamers, van het Europees Parlement, van de
Gemeenschaps- en Gewestraden, de personen met de hoedanigheid van minister of staatssecretaris
of van lid van een Gemeenschaps- of Gewestregering en de kabinetsleden van een lid van de fede-
rale Regering of van een Gemeenschaps- of Gewestregering mogen de functie van gouverneur,
vice-gouverneur, lid van het Directiecomité, regent of censor niet waarnemen. Deze laatste functies
nemen van rechtswege een einde bij de eedaflegging van de titularis voor de uitoefening van de in
limine genoemde functies of wanneer hij dergelijke functies uitoefent.

Art. 38.
1. De gouverneur, de vice-gouverneur en de andere leden van het Directiecomité mogen geen en-

kele functie uitoefenen in een handelsvennootschap of in een vennootschap met handelsvorm
evenmin als in een openbare instelling met een bedrijf van industriële, commerciële of financiële
aard. Ze mogen evenwel, met de goedkeuring van de Minister van Financiën, functies uitoefenen :
1° in internationale financiële instellingen die zijn opgericht overeenkomstig akkoorden die België

heeft onderschreven;
2° in het Rentenfonds, in het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten, in

het Herdiscontering- en Waarborginstituut en in de Nationale Delcrederedienst;
3° in de juridische entiteiten waarvan sprake in artikel 25.

Voor de gouverneur, de vice-gouverneur en de andere leden van het Directiecomité blijven de
verbodsbepalingen van het eerste lid na hun ambtsneerlegging nog één jaar gelden; deze
termijn wordt op twee jaar gebracht, indien het over een functie gaat in een kredietinstelling.

2. De regenten mogen in een kredietinstelling geen functie uitoefenen van zaakvoerder, bestuurder
of directeur.

Afdeling IV – Aansprakelijkheid van de leden van de organen.

Art. 39. De gouverneur, de directeurs, de regenten en de censoren gaan uit hoofde van de
verbintenissen van de Bank, geen enkele persoonlijke verplichting aan; zij zijn enkel verantwoordelijk
voor de uitvoering van hun mandaat.

Afdeling V – Einde van de mandaten.

Art. 40. De mandaten van de leden van het Directiecomité, van de Regentenraad en van het
College van Censoren zullen ophouden wanneer deze de volle leeftijd van 67 jaar hebben bereikt.

Mits toelating vanwege de Minister van Financiën mogen de titelvoerders echter hun lopend
mandaat voleindigen. De mandaten van de leden van het Directiecomité mogen daarna nog verlengd
worden voor een hernieuwbare termijn van één jaar. Indien het over het mandaat van de gouverneur
gaat, worden de toelating om het lopend mandaat te voleindigen of de verlenging toegekend bij een
in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.
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In geen geval mogen de titularissen van de in dit artikel vernoemde mandaten in functie blijven
boven de leeftijd van 70 jaar.

HOOFDSTUK IV

CONTROLE DOOR DE MINISTER VAN FINANCIEN

Art. 41.
1. Behalve voor de taken en verrichtingen die van het ESCB afhangen, heeft de Minister van Finan-

ciën, langs zijn vertegenwoordiger om, het recht controle uit te oefenen op de verrichtingen van
de Bank en kan hij opkomen tegen de uitvoering van elke maatregel die strijdig zou zijn met de
wet, met de statuten of met ’s Rijks belangen.

2. De vertegenwoordiger van de Minister van Financiën woont van rechtswege de vergaderingen
van de Regentenraad en van het College van censoren bij. Hij heeft daarin een raadgevende
stem. Behalve voor de taken en verrichtingen die van het ESCB afhangen, houdt hij toezicht op
de verrichtingen van de Bank, schorst en brengt hij ter kennis van de Minister van Financiën elke
beslissing die met de wet, met de statuten en met ’s Rijks belangen strijdig zou zijn.
Indien de Minister van Financiën binnen acht dagen niet over de schorsing heeft beslist, mag de
beslissing uitgevoerd worden.

3. De wedde van de vertegenwoordiger van de Minister van Financiën wordt door de Minister van
Financiën vastgesteld in overleg met het bestuur van de Bank en wordt door deze laatste
gedragen.
De vertegenwoordiger van de Minister brengt over zijn opdracht ieder jaar verslag uit aan de
Minister van Financiën.

Art. 42. Tenzij het gaat over verrichtingen die van het ESCB afhangen, heeft de vertegenwoor-
diger van de Minister van Financiën het recht ten allen tijde kennis te nemen van de staat van de
zaken en de geschriften en kassen na te zien.

Het bestuur zal hem, telkens als hij er om verzoekt, de voor echt verklaarde staat van de Bank
ter hand stellen.

Wanneer hij zulks gepast acht, woont hij de algemene vergaderingen bij.

HOOFDSTUK V

STATUTAIRE AMBTEN

Art. 43. De secretaris en de schatbewaarder worden benoemd door de Regentenraad die ze
ook mag afstellen.

Het reglement van inwendige orde bepaalt de plichten die aan hun ambt verbonden zijn.
Deze ambten mogen door een der directeurs vervuld worden.
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HOOFDSTUK VI

FINANCIELE BEPALINGEN

Afdeling I – Jaarrekeningen, reservefonds en verdeling.

Art. 44. De jaarrekeningen worden opgesteld per 31 december van elk jaar. Zij worden voor-
bereid door het Directiecomité en voorgelegd aan de Regentenraad die twintig dagen tijd heeft om
ze te onderzoeken en goed te keuren.

De goedkeuring van de jaarrekeningen door de Regentenraad geldt als ontlasting voor de
leden van het bestuur.

Art. 45. De kosten van het beheer, de maatschappelijke lasten en provisies van alle aard,
alsmede de afschrijvingen worden vóór het afsluiten der balans of in de balans van de brutowinsten
afgetrokken.

Art. 46. Het reservefonds is bestemd :
1° tot het herstel van de verliezen op het maatschappelijk kapitaal;
2° tot aanvulling van de jaarlijkse winsten, tot beloop van een dividend van zes ten honderd van

het kapitaal.
Bij het verstrijken van het emissierecht van de Bank, valt een vijfde van het reservefonds de Staat
prioriteitshalve ten deel. De overige vier vijfden worden onder al de aandeelhouders verdeeld.

Art. 47. De afhouding voor de reserve bedraagt 10 pct. van de nettowinsten boven 6 pct. per jaar.

Art. 48. De reserve mag naar believen worden aangewend.
De opbrengsten maken deel uit van de algemene winsten van de Bank.

Art. 49. De jaarlijkse winsten worden op de volgende wijze verdeeld :
1° Aan de aandeelhouders, een eerste dividend van 6 pct.
2° Van het excedent :

a) 10 pct. aan de reserve;
b) 8 pct. aan het personeel of aan instellingen te zijnen voordele.

3° Van het laatste overschot worden toegekend :
a) Aan de Staat, één vijfde;
b) Aan de aandeelhouders, een bedrag waarmede hun een tweede door de Regentenraad

vastgesteld dividend kan worden toegewezen;
c) Het saldo aan de reserve.

Art. 50. De winst die, voor het boekjaar, per 31 december van elk jaar afgesloten, aan de
aandeelhouders toekomt, wordt in eenmaal, op 1 maart van het volgend jaar, uitgekeerd.

Indien de winst, die aan de aandeelhouders moet worden uitgekeerd, beneden 6 pct. per jaar
blijft, dan wordt het tekort door de reserve aangevuld.

Die heffing zal aan de reserve worden teruggegeven indien deze teruggave het volgend jaar
kan geschieden zonder de uit te delen winst beneden 6 pct. te brengen.
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Art. 51. De jaarrekeningen en de verdeling van de winst worden in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerd.

Vijf dagen ten minste vóór de gewone algemene vergadering, worden deze documenten,
alsmede de verslagen van het bestuur en van de Regentenraad over de verrichtingen van het boek-
jaar, aan de aandeelhouders gezonden wier aandelen op naam ingeschreven staan of in de Bank
neergelegd zijn.

Art. 52. De Bank publiceert iedere week in het Belgisch Staatsblad een vergelijkende staat
over de stand van de Bank van de lopende en de vorige week.

Afdeling II – Toekenning aan de Staat.

Art. 53. Aan de Staat worden toegekend de netto financiële opbrengsten die 3 pct. overschrij-
den van het verschil tussen het op jaarbasis berekend gemiddelde bedrag van de rentegevende
activa en de vergoede passiva van de Bank. In de zin van deze bepaling wordt onder netto financiële
opbrengsten verstaan :

1° het gedeelte van het aan de Bank toebedeelde monetaire inkomen bij toepassing van artikel
32.5 van de statuten van het ESCB;

2° het gedeelte van de aan de Bank toebedeelde nettowinst van de ECB krachtens artikel 33.1
van de statuten van het ESCB;

3° de opbrengst van de rentegevende activa van de Bank en van haar financiële beheers-
transacties, verminderd met de financiële lasten die voortvloeien uit de rentegevende passiva
en van de verrichtingen van financieel beheer die niet in verband staan met de activa- en
passiva-bestanddelen welke de berekeningsbasis vormen voor de opbrengsten bedoeld onder
1° en 2° hierboven.
Indien het bedrag van de netto productieve activa niet het aandeel weergeeft van de Bank in

de monetaire basis van het Stelsel, dat wil zeggen de som van de biljetten in omloop en van de
verplichtingen voortvloeiend uit de deposito’s aangehouden door de kredietinstellingen, wordt dit
bedrag voor de toepassing van dit artikel tot het passende bedrag aangepast.

Deze bepaling is niet toepasselijk op de fondsen en effecten verkregen ter vertegenwoordi-
ging van het kapitaal, van de reserves en van de afschrijvingsrekeningen, waarvan het provenu vrij ter
beschikking van de Bank staat.

De regels voor de toepassing van de in dit artikel opgenomen bepalingen worden vastgesteld
bij tussen de Staat en de Bank te sluiten overeenkomsten. Deze overeenkomsten worden in het Bel-
gisch Staatsblad bekendgemaakt.

Art. 54. De meerwaarde die door de Bank wordt gerealiseerd naar aanleiding van arbitrage-
transacties van activa in goud tegen andere externe reservebestanddelen wordt geboekt op een bij-
zondere onbeschikbare reserverekening. Zij is vrijgesteld van alle belasting. Ingeval evenwel sommige
externe reservebestanddelen worden gearbitrageerd tegen goud, wordt het verschil tussen de
aanschafprijs van dat goud en de gemiddelde verkrijgingsprijs van de bestaande goudvoorraad in
mindering gebracht van het bedrag van die bijzondere rekening.

De netto-opbrengst van de activa die de tegenpost vormen van de in het eerste lid bedoelde
meerwaarde, wordt aan de Staat toegekend.

De externe reservebestanddelen, verworven ten gevolge van de in het eerste lid bedoelde
transacties, zijn gedekt door de Staatsgarantie bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de wet van
22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België.
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De regels voor de toepassing van de in de vorenstaande alinea’s opgenomen bepalingen
worden vastgesteld bij overeenkomsten die tussen de Staat en de Bank zullen worden gesloten.
Deze overeenkomsten worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Art. 55. In afwijking van artikel 54, wordt de meerwaarde gerealiseerd naar aanleiding van de
overdrachten van activa in goud voor de uitgifte door de Staat van verzamelaars- of herdenkings-
munten, aan de Staat toegekend ten belope van het niet gebruikte saldo der 2,75 pct. van het ge-
wicht in goud dat op 1 januari 1987 in de activa van de Bank voorkomt en dat door de Staat mocht
worden gebruikt inzonderheid voor de uitgifte van zulke munten krachtens artikel 20bis, tweede lid,
van de wet van 24 augustus 1939 op de Nationale Bank van België.

HOOFDSTUK VII

BEROEPSGEHEIM EN UITWISSELING VAN INLICHTINGEN

Art. 56. Behalve wanneer zij worden opgeroepen om in strafzaken te getuigen, zijn de leden
van de organen van de Bank en haar personeelsleden aan het beroepsgeheim onderworpen en
mogen ze :

1° aan geen enkele persoon of autoriteit die daartoe niet is gerechtigd de vertrouwelijke gege-
vens bekendmaken die aan de Bank moeten worden medegedeeld ingevolge wets- of regel-
gevende bepalingen, of soortgelijke gegevens die zij van buitenlandse autoriteiten hebben
ontvangen;

2° aan geen enkele persoon of autoriteit, de vertrouwelijke gegevens bekendmaken die aan de
Bank zijn medegedeeld door de ECB, door andere centrale banken of monetaire instituten,
door andere openbare instellingen belast met het toezicht op de betalingssystemen alsook
door de Belgische of buitenlandse overheden die bevoegd zijn voor het toezicht op de krediet-
instellingen, de investeringsmaatschappijen, de instellingen voor collectieve beleggingen in
effecten, de verzekeringsmaatschappijen en de financiële markten.
De leden van de organen van de Bank en haar personeelsleden worden vrijgesteld van de

verplichting waarvan sprake in artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering indien de inlichtingen
die de Bank ontvangt afkomstig zijn van overheden of instellingen die zelf aan die verplichting niet
zijn onderworpen of ervan zijn vrijgesteld.

Voor zover de ontvangers van de gegevens aan een gelijkwaardig beroepsgeheim zijn gebon-
den, doet het eerste lid geen afbreuk aan de mededeling van dergelijke gegevens :

1° aan de ECB, aan andere centrale banken of monetaire instituten indien deze mededeling voor
hen noodzakelijk is voor hun opdracht van monetaire overheid, erin begrepen het toezicht op
de betalingssystemen;

2° aan de overheden bevoegd voor het toezicht op de kredietinstellingen, de investerings-
maatschappijen, de instellingen voor collectieve beleggingen in effecten en de verzekerings-
maatschappijen indien deze inlichtingen voor hen noodzakelijk zijn binnen het kader van hun
controleopdracht;

3° aan de overheden bevoegd voor het toezicht op de financiële markten indien deze inlichtingen
voor hen noodzakelijk zijn om te oordelen over op te leggen sancties ten overstaan van de op
de betrokken markt opererende agenten;
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4° aan andere openbare overheden belast met het toezicht op de betalingssystemen.
De inbreuken op dit artikel worden bestraft met de straffen waarin artikel 458 van het

Strafwetboek voorziet.
De bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85,

zijn van toepassing op de inbreuken bedoeld in dit artikel.

HOOFDSTUK VIII

ALGEMENE VERGADERINGEN

Art. 57. De algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders.
Haar regelmatig genomen beslissingen zijn bindend, zelfs voor hen die afwezig zijn of anders

oordeelden.

Art. 58. De algemene vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders eigenaars van aan-
delen op naam of aan toonder, neergelegd ten minste vijf dagen vóór de datum van de vergadering,
hetzij in de maatschappelijke zetel, hetzij in de vestigingen die door de Regentenraad zullen worden
aangewezen.

Het register van de aandelen op naam zal vijf dagen vóór iedere algemene vergadering
afgesloten worden.

Behoudens rechtspersonen en onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging,
mag een aandeelhouder zich niet laten vertegenwoordigen, tenzij door een lasthebber die zelf stem-
gerechtigd is.

De volmachten en alle andere stukken die op bijwoning van de algemene vergadering recht
geven, moeten, ten minste drie dagen vóór de vergadering, aan de Bank afgegeven worden. Zij moe-
ten door de lasthebber medeondertekend zijn.

Art. 59. Vóór het openen van de zitting tekenen de aandeelhouders de aanwezigheidslijst.

Art. 60. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Art. 61. De gewone algemene vergadering heeft plaats te Brussel op de laatste maandag van
de maand februari te 11 uur.

Zij krijgt kennis van het verslag van het beheer over de verrichtingen van het afgelopen
boekjaar.

Zij verkiest de regenten en de censoren van wie het mandaat eindigt en begeeft de plaatsen
opengevallen door overlijden, ontslag of anderszins.

Art. 62. De algemene vergadering kan buitengewoon opgeroepen worden telkenmale de
Regentenraad het dienstig oordeelt.

Zij moet bijeengeroepen worden :
1° wanneer de bijeenroeping aangevraagd wordt hetzij door het College van censoren, hetzij

door aandeelhouders die het tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen;
2° wanneer het aantal regenten of censoren beneden de volstrekte meerderheid is gedaald.
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Art. 63. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden
gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst :

a) ten minste acht dagen vóór de vergadering in het Belgisch Staatsblad;
b) tweemaal met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht

dagen vóór de vergadering, in twee landelijk verspreide bladen en in twee bladen van Brussel.
Brieven zullen acht dagen vóór de vergadering gezonden worden aan de stemgerechtigde houders

van aandelen op naam, maar zonder dat het vervullen van deze formaliteit dient verantwoord te worden.
In alle gevallen wordt in deze berichten de gepaste termijn aangeduid voor het neerleggen van

de aandelen aan toonder.

Art. 64. Tot stemopnemers worden benoemd de twee grootste aanwezige aandeelhouders, die
geen deel uitmaken van het beheer en dit mandaat aanvaarden.

Met de voorzitter en de leden van de Regentenraad ondertekenen zij het proces-verbaal.
De aan derden af te leveren afschriften en uittreksels worden door de secretaris ondertekend.

Art. 65. De algemene vergadering beraadslaagt :
1° over de zaken vermeld in de bijeenroepingsbrief en over diegene haar onderworpen, hetzij

door de Regentenraad, hetzij door het College van censoren;
2° over de door vijf leden ondertekende voorstellen, die, ten minste tien dagen vóór de vergade-

ring, aan de Regentenraad werden medegedeeld om ze op de dagorde te brengen.
Erkent de vergadering dat er spoed bij is andere door de Regentenraad gedane voorstellen af

te handelen, dan worden ze aan de beraadslaging onderworpen.

Art. 66. Elk besluit wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Art. 67. Benoemingen of afstellingen geschieden bij geheime stemming.
Over alle andere voorstellen of onderwerpen wordt bij naamafroeping gestemd.

Art. 68. Indien, bij de eerste stemming, de te verkiezen leden niet allen de volstrekte meerder-
heid bekomen, wordt een lijst opgemaakt van de personen die het grootste aantal stemmen verkregen.

Die lijst behelst tweemaal zoveel namen als er nog leden te verkiezen zijn.
Alleen op deze kandidaten mag worden gestemd.
Bij alle staking van stemmen, heeft de oudste de voorkeur.

Art. 69. Het afstellen van de regenten of van de censoren kan maar geschieden bij meerder-
heid van de drie vierden der stemmen van de aanwezige aandeelhouders, die ten minste de drie
vijfden van de aandelen bezitten.

HOOFDSTUK IX

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Art. 70. De Regentenraad wijzigt de statuten teneinde ze in overeenstemming te brengen met
de bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de
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Nationale Bank van België en de voor België bindende internationale verplichtingen.
Andere wijzigingen in de statuten worden, op voorstel van de Regentenraad, goedgekeurd met

de drievierde meerderheid van de stemmen verbonden aan het totaal van de op de algemene verga-
dering van de aandeelhouders aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De algemene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in lid 2, moet met dat bijzonder doel
worden bijeengeroepen en kan slechts dan op geldige wijze beraadslagen over statutenwijzigingen
indien het voorwerp der voorgestelde wijzigingen in de oproepingsbrief speciaal vermeld staat en
wanneer zij die op de vergadering tegenwoordig zijn, ten minste de drie vijfden van het maatschappe-
lijk kapitaal vertegenwoordigen.

Wanneer een eerste vergadering niet het hierboven voorgeschreven deel van het kapitaal
vertegenwoordigt, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadsla-
gen welke ook het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het kapitaal zij.

Voor de statutenwijzigingen is de goedkeuring van de Koning vereist.

HOOFDSTUK X

ONDERTEKENING VAN DE AKTEN

Art. 71. De gouverneur ondertekent de overeenkomsten, de dadingen en de akten van alle
aard, zonder enige macht tegenover derden te moeten rechtvaardigen. Hij mag delegatie verlenen.

Al de akten die bindend zijn voor de Bank, en namelijk deze waaraan een openbaar of een
ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, zoals aan- en verkoopakten, akten van ruiling
van onroerende goederen, handlichtingen van hypotheken met of zonder vaststelling van betaling,
alle verzaking aan alle zakelijke rechten, voorrechten en vorderingen tot ontbinding, de machten en
procuraties betrekkelijk deze akten, zullen ook mogen ondertekend worden door een directeur en de
secretaris, dewelke hun macht tegenover derden niet te rechtvaardigen hebben.

De akten van dagelijks bestuur worden ondertekend :
a) hetzij door de gouverneur, de vice-gouverneur of een directeur;
b) hetzij door de secretaris of de schatbewaarder;
c) hetzij door één of twee hiervoor door het Directiecomité afgevaardigde ambtenaren.

HOOFDSTUK XI

ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN

Afdeling I – Taalgebruik.

Art. 72. De Bank en haar vestigingen leven de wettelijke bepalingen over het taalgebruik in
bestuurszaken na.
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Afdeling II – Overgangsbepalingen :
uitgifte van biljetten in Belgische franken tot op het ogenblik van het intrekken van hun

wettelijke betaalkracht.

Art. 73. De Bank geeft biljetten in Belgische franken uit die bestemd zijn om als betaalmiddel
te circuleren.

Deze biljetten dragen de naamstempel van de gouverneur en van de schatbewaarder.

Art. 74. De tekening en de tekst van de uit te geven biljetten worden door de Bank aan de
Minister van Financiën ter goedkeuring voorgelegd.

Ontstentenis van goedkeuring kan niet door derden worden aangevoerd of tegen hen inge-
roepen.

De tekst wordt in het Frans en in het Nederlands gesteld. Hij bevat eveneens vermeldingen in
het Duits.

Art. 75. Wanneer een type van bankbriefje in Belgische franken vervangen of ingetrokken
wordt, zal de Bank aan de Schatkist, bij het verstrijken van het in elk geval bij bijzondere overeen-
komst vastgestelde tijdsbestek, de waarde storten der biljetten van dit type welke niet ter vervanging
werden aangeboden.

Art. 76. Tenzij het ESCB er anders over beslist, zullen de biljetten in Belgische franken, waar-
van de tegenwaarde in de Schatkist werd gestort, van het bedrag van de omloop afgetrokken worden
en zal de vervanging van die biljetten welke later aan de loketten van de Bank worden aangeboden,
voor rekening van de Schatkist geschieden.

Het bedrag daarvan wordt op het einde van elk halfjaar van de Schatkist gevorderd.

Artikel 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999.

Artikel 3. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 januari 1999.

ALBERT

Van Koningswege :
De Minister van Financiën,

J.-J. VISEUR
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Koninklijk besluit van 9 maart 1999
tot goedkeuring van de wijziging van de statuten

van de Nationale Bank van België

(Belgisch Staatsblad van 3 april 1999)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de
Nationale Bank van België, inzonderheid op artikel 36, leden 2 en 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1999 tot goedkeuring van de wijziging van
de statuten van de Nationale Bank van België;

Gelet op artikel 70 van de statuten van de Nationale Bank van België, goedgekeurd bij
koninklijk besluit van 10 januari 1999;

Gelet op de uitgifte van een proces-verbaal in authentieke vorm van 22 februari 1999,
opgemaakt door notaris Luc Possoz, te Brussel, van de beraadslagingen en besluiten van de buiten-
gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Nationale Bank van België, naamloze
vennootschap, houdende wijziging van de statuten van de Bank die werden goedgekeurd bij konink-
lijk besluit van 10 januari 1999;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.  Worden goedgekeurd volgende wijzigingen aan de statuten van de Nationale Bank
van België, die werden aangenomen door de buitengewone Algemene Vergadering van de
aandeelhouders van de Bank van 22 februari 1999 :

1° Artikel 2 : In het eerste lid wordt het cijfer « 5 » door het cijfer « 14 » vervangen.
2° Artikel 3 : Tussen het eerste en het tweede lid wordt een nieuwe alinea ingevoegd luidend

als volgt :
« De aandelen hebben geen nominale waarde ».

3° Artikel 29 : In het tweede lid van punt 1 worden de woorden « van geboorte » geschrapt.
4° Artikel 30 : In het tweede lid van punt 1 worden de woorden « van geboorte » geschrapt.
5° Artikel 31 : Het eerste lid van punt 1 wordt door de volgende bepaling vervangen :

« De Regentenraad vergadert ten minste tweemaal per maand ».
6° Artikel 32 : In het tweede lid van punt 1 worden de woorden « van geboorte » geschrapt.
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7° Artikel 33 : Het eerste lid wordt door de volgende bepaling vervangen :
« Het College van censoren vergadert ten minste tweemaal per kwartaal ».

8° Artikel 50 : In het eerste lid worden de woorden « op 1 maart van het volgend jaar,
uitgekeerd » vervangen door de woorden « uitgekeerd binnen de maand die op de algemene
vergadering volgt, op een datum door deze laatste bepaald ».

9° Artikel 52 : Dit artikel wordt opgeheven.
10° Artikel 61 : In het eerste lid wordt het woord « februari » vervangen door de woorden « maart

en indien deze dag op een feestdag valt, de eerstvolgende bankwerkdag ».

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 februari 1999.

Art. 3. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 maart 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
J.-J. VISEUR
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DIVIDEND

1999 1998 1997 1996 1995

Nettodividend toegekend per aandeel 44,90 44,37 44,00 43,13 42,27

Roerende voorheffing ingehouden per aandeel 14,97 14,79 14,67 14,38 14,09

Brutodividend toegekend per aandeel 59,87 59,16 58,67 57,51 56,36
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AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE PER 31.12.1999

(Overeenkomstig artikel 4, § 2, alinea 2, van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

in ter beurze genoteerde vennootschappen.)

Houder van stemrechten : Belgische Staat vertegenwoordigd door
de Minister van Financiën

Aantal effecten die het kapitaal vertegenwoordigen : 200.000

Aandeel in het kapitaal : 50 pct.



Nuttige inlichtingen
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ADRESSEN EN CONTACTPERSONEN

Inlichtingen : Tel : 32 (0) 2 221 21 99

Websiteadres : http://www.nbb.be
of
http://www.nationalebank.be

Contactpersoon pers : Marcel Van Campen, dienst Secretariaat,

Tel : 32 (0) 2 221 22 60
Fax : 32 (0) 2 221 32 44
E-mail : marcel.vancampen@nbb.be

Contactpersoon voor de financiële dienst Willy Steppé, dienst Effectenrekeningen,
van de aandelen van de Bank : Tel : 32 (0) 2 221 20 93

Fax : 32 (0) 2 221 32 05
E-mail : securitiesclearing@nbb.be

Vestigingen van de Bank :

Brussel : de Berlaimontlaan 14, Aalst : Keizersplein 42,
1000 Brussel 9300 Aalst
Tel : 32 (0) 2 221 21 11 Tel : 32 (0) 53 77 92 22
Fax : 32 (0) 2 221 31 00 Fax : 32 (0) 53 77 21 49
E-mail : secretariat@bnbb.be E-mail : aalstsg@nbb.be

Aarlen : avenue Victor Tesch 48, Antwerpen : Leopoldplaats 8,
6700 Arlon 2000 Antwerpen
Tel : 32 (0) 63 21 02 11 Tel : 32 (0) 3 222 22 11
Fax : 32 (0) 63 21 03 90 Fax : 32 (0) 3 222 22 69
E-mail : arlonsg@nbb.be E-mail : antwerpensg@nbb.be

Bergen : avenue Frère Orban 26, Brugge : Filips de Goedelaan 23,
7000 Mons 8000 Brugge
Tel : 32 (0) 65 39 82 11 Tel : 32 (0) 50 45 92 11
Fax : 32 (0) 65 39 83 90 Fax : 32 (0) 50 45 93 90
E-mail : monssg@nbb.be E-mail : bruggesg@nbb.be

Charleroi : quai de Brabant 10, Gent : Geraard de Duivelstraat 5,
6000 Charleroi 9000 Gent
Tel : 32 (0) 71 53 22 11 Tel : 32 (0) 9 267 62 11
Fax : 32 (0) 71 53 23 90 Fax : 32 (0) 9 267 63 90
E-mail : charleroisg@nbb.be E-mail : gentsg@nbb.be
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Hasselt : de Schiervellaan 26, Kortrijk : President Kennedypark 43,
3500 Hasselt 8500 Kortrijk
Tel : 32 (0) 11 29 92 11 Tel : 32 (0) 56 27 52 11
Fax : 32 (0) 11 29 93 90 Fax : 32 (0) 56 27 53 90
E-mail : hasseltsg@nbb.be E-mail : kortrijksg@nbb.be

Leuven : Grote Markt 6, Luik : place St-Paul 12-14-16,
3000 Leuven 4000 Liège
Tel : 32 (0) 16 28 02 11 Tel : 32 (0) 4 230 62 11
Fax : 32 (0) 16 28 03 90 Fax : 32 (0) 4 230 63 90
E-mail : leuvensg@nbb.be E-mail : liegesg@nbb.be

Namen : rue de Bruxelles 83, Turnhout : Grote Markt 23,
5000 Namur 2300 Turnhout
Tel : 32 (0) 81 23 72 11 Tel : 32 (0) 14 41 32 27
Fax : 32 (0) 81 23 73 90 Fax : 32 (0) 14 42 04 71
E-mail : namursg@nbb.be E-mail : turnhoutsg@nbb.be

Waver : place Alphonse Bosch 38,
1300 Wavre
Tel : 32 (0) 10 22 62 52
Fax : 32 (0) 10 22 40 37
E-mail : wavresg@nbb.be

Departementen en diensten : zie website/contacten

Andere : Commissariaat-generaal voor de euro
Tel : 32 (0) 2 221 33 42
Fax : 32 (0) 2 221 31 53
E-mail : eurocel@bnbb.be
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OPENINGSTIJDEN VOOR HET PUBLIEK

Loketten : van 9 u. tot 15 u.

Loketten van de Rijkskassier : van 9 u. tot 13 u.

Loketten van de Balanscentrale : van 9 u. tot 16 u. (Brussel),
van 9 u. tot 13 u. en van 14 u. tot 16 u. (provincie)
van 9 u. tot 15 u. (Antwerpen)

Wetenschappelijke Bibliotheek : van 9 u. tot 16 u.

Museum : tijdens het schooljaar : iedere maandag van 10 u. tot 17 u. of na afspraak
in juli en augustus : iedere namiddag van 14 u. tot 16 u.



Verantwoordelijk uitgever

J.  Hilgers
Directeur

Nationale Bank van België

de Berlaimontlaan 14 — B -1000 Brussel

Contactpersoon voor het Verslag

M.  Van  Campen
Chef van de dienst Secretariaat

Tel. : 32 (0)2.221.22.60 – Fax : 32 (0)2.221.32.44

e-mail : secretariat@bnbb.be
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