
 

 

 

 

NV Nationale Bank van België 

de Berlaimontlaan 14  

BE-1000 BRUSSEL 

 

Hasselt, 26 december 2018 

 

 

 

Betreft: Van Der Gucht Jaak - advies 

Onze ref.: 130202133 EMONkela 

 

 

 

Waarde heer Gouverneur,  

 

Hierbij meld ik u dat wij geraadpleegd worden door dhr. Jaak Van Der Gucht, wonende te  

Dries 39, 9420 Erpe-Mere.  

 

Mijn cliënt is aandeelhouder en reeds betrokken in een procedure met u.  

 

Bij deze wenst hij formeel vast te stellen dat de samenstelling van de Regentenraad alsook 

van het Directiecomité niet voldoet aan artikel 518 bis W.Venn.  

 

Over de aanvullende toepassing van het Wetboek van Vennootschappen op het statuut 

van de Nationale Bank kan geen twijfel bestaan. Wij citeren terzake uit de voorbereidende 

werken: 

 

De voorbereidende werken hebben in het verleden al aangegeven dat:  

“[h]et orgaan van de Nationale Bank dat het merendeel van de bevoegdheden van de 

raad van bestuur van een gewone naamloze vennootschap uitoefent […] het 

Directiecomité [is]. Aanvullend toepasselijke bepalingen betreffende de naamloze 

vennootschappen die betrekking hebben op de raad van bestuur, dienen, in het geval van 

de Nationale Bank, dan ook in de regel te worden toegepast op het Directiecomité van de 

Nationale Bank”(DOC 521471/001, p.25) 

 

Zo ook mag worden vastgesteld dat artikel 518 bis W.Venn. als van toepassing wordt aanzien 

op de Regentenraad.  

 

De onwettigheid van de samenstelling van de organen heeft een meervoudig gevolg:  

 

1. De rechtsgeldigheid van de genomen besluiten is aangetast sedert 1 januari 2017, 

datum van inwerkingtreding van de wet 

 

2. Verantwoordelijkheid van de regenten en directieleden 

 

3. Niet-rechtsgeldigheid van de besluitvorming met betrekking tot de uitkeringen aan de 

Regenten en directeurs in het bijzonder.  

 



Gelieve huidig schrijven als officiële ingebrekestelling te aanzien. Wij verzoeken u ook om ons 

vóór 10 januari 2019 te bevestigen dat u een afschrift van dit schrijven aan de Regenten en 

directieleden heeft bezorgd.  

 

Bij gebreke hieraan zal onze opdracht erin bestaan om iedereen individueel in gebreke te 

stellen aangaande de onrechtmatige toestand en de gevolgen, die hieraan sedert 1 januari 

2017 dienen te worden verbonden.  

 

Inmiddels groeten wij, met hoogachting,  

 

 

 

Erik Monard  

 

 

 


