
 
 
Geachte, 
 
Ik verwijs naar mijn eerdere mails, waarvan de laatste dateert van 13 september 2016. Ook deze mail 
is onbeantwoord en zonder enig gevolg gebleven. 
 
In bijlage stuur ik u een kopie van de brief welke ik vandaag aangetekend naar de Gouverneur en de 
Regentenraad van de NBB heb verstuurd. Van deze brief werd eveneens een kopie verstuurd aan de 
Minister van Financiën en de externe bedrijfsrevisor (Ernst & Young). In deze brief worden, onder 
andere, de belangrijke tekortkomingen op het vlak van de informatieverplichtingen voor deze 
beursgenoteerde vennootschap aan de kaak gesteld. Feiten welke ook het voorwerp zijn van een 
gerechtelijke procedure, en feiten waar ik via eerdere mails ook de aandacht van u zelf, als 
toezichthouder, op heb gevestigd. 
 
De balans en de financiële communicatie van de NBB is bedrieglijk, onsamenhangend, tegenstrijdig 
en zeker niet consequent. Het bestuur laat bewust na volledige transparantie te brengen in de 
samenstelling en de omvang van haar eigen vermogen, stelt de ene keer dat voor miljarden euro’s 
herwaarderingsmeerwaarden (eigen vermogen dus) niet haar zelf noch haar aandeelhouders zouden 
toekomen, en de andere keer zou dit dan weer wel het geval zijn. Deze twee tegengestelde 
standpunten worden bevestigd in vonnissen van de Rechtbank van Koophandel, en werden door het 
bestuur van de vennootschap niet betwist. 
U kan zich in dit verband verder informeren op mijn webpagina www.activismenbb.be, en op de 
pagina https://activismenbb.be/recidivisme/ ontdekken dat de NBB niet aan haar proefstuk is inzake 
het voeren van een bedrieglijke financiële communicatie. 
 
Zoals eerder ook gesteld kan u, als toezichthouder, onmogelijk dergelijke toestand laten voort 
bestaan. De NBB is een beursgenoteerde vennootschap, welke beroep heeft gedaan op het openbaar 
spaarwezen, en kan om die redenen nooit worden vrijgesteld van een degelijke 
informatieverplichting naar zowel haar bestaande als haar toekomstige aandeelhouders toe. De 
aangeklaagde feiten en tekortkomingen kunnen en mogen nooit aan kant worden gezet door 
gemakkelijkheidshalve te wijzen op bepaalde uitzonderingen qua informatieverplichtingen welke de 
NBB, als centrale bank, zou genieten. Het gaat hem hier immers niet over een ontbrekende 
trimestriële rapportering, of een discussie omtrent de toepassing van de ene of andere 
waarderingsmethode voor bepaalde activa. Neen, het gaat hem over niets anders dan de exacte 
vermogensrechten en de omvang en samenstelling van het eigen vermogen van de vennootschap. 
Zonder een waarheidsgetrouw beeld hieromtrent wordt het de aandeelhouder totaal onmogelijk 
gemaakt zijn gelopen risico’s correct in te schatten, feit waaraan de verschillende Wetgevers 
absoluut hebben willen aan verhelpen. 
 
Het is in die zin dat ik u opnieuw informeer van dit initiatief en u deze kopie overmaak, in de hoop 
dat u deze keer wel een passend gevolg zal geven. Samen met enkele tienduizenden andere 
particuliere aandeelhouders kijken wij hier naar uit. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Jaak Van Der Gucht 
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