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jaakvandergucht@skynet.be

Van: De Spiegeleer Sven <Sven.DeSpiegeleer@decroo.fed.be>
Verzonden: vrijdag 5 april 2019 11:38
Aan: jaakvandergucht@skynet.be
CC: Vancronenburg Geert
Onderwerp: NBB

Geachte heer Van Der Gucht, 
  
Gelet op de technische aard van de materie heb ik uw vragen overgemaakt aan de FSMA. Hieronder vindt 
u de antwoorden die de FSMA mij heeft bezorgd. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Alexander De Croo 
  
  
  

1. Is de Nationale Bank van België nv een beursgenoteerde naamloze vennootschap?  
 
Voor het exacte statuut van de Nationale Bank van België verwijzen wij u naar het artikel 1 van de 
statuten van de NBB. Daarnaast zijn de aandelen van de Nationale Bank van België opgenomen op 
de gereglementeerde markt Euronext Brussels. 
 
“Artikel 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, 
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. 
De woorden "en, aanvullend, de bepalingen betreffende de naamloze vennootschappen" worden 
uitgelegd overeenkomstig artikel 141, § 1 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht 
op de financiële sector en de financiële diensten, in die zin dat de bepalingen betreffende de 
naamloze vennootschappen slechts van toepassing zijn op de Bank : 
1° voor de aangelegenheden die niet worden geregeld door de bepalingen van titel VII van het 
derde deel van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en van het Protocol 
betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese 
Centrale Bank, noch door voornoemde wet van 22 februari 1998 of de onderhavige statuten; 
en 
2° voor zover zij niet strijdig zijn met de bepalingen bedoeld in 1°. 
Onverminderd het eerste en het tweede lid, is de Bank een naamloze vennootschap die een 
openbaar beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft.” 
  

2. Is de Nationale Bank van België nv onderworpen aan de informatieverplichtingen zoals die gelden 
voor alle andere beursgenoteerde vennootschappen? 
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Neen, het artikel 18, §1,1° van het Koninklijk besluit betreffende de verplichtingen van emittenten 
van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde 
markt bepaalt dat de verplichtingen vervat in artikel 11, 12 en 13 van datzelfde besluit niet van 
toepassing zijn op de nationale centrale banken. De artikelen 11, 12 en 13 zijn van toepassing op 
alle beursgenoteerde ondernemingen, maar het koninklijk besluit maakt een expliciete 
uitzondering voor de nationale banken van de lidstaten van de EU, ongeacht of die al dan niet 
aandelen of andere effecten hebben uitgegeven. Die uitzondering is een toepassing van artikel 8 
van de Richtlijn 2004/109/EG. 
  

3. Dienen die informatieverplichtingen te voldoen aan dezelfde voorwaarden als deze welke de diverse 
(nationale en internationale) wetgevers hebben bedoeld: een waarheidsgetrouw beeld geven over 
het vermogen van de vennootschap? Waarbij de kleine belegger een correct beeld krijgt van de 
omvang en de samenstelling van zowel het eigen vermogen als de schulden van de vennootschap? 
Zodanig dat hij op eenvoudige en correcte wijze zijn gelopen risico’s kan inschatten? 
 
Inderdaad, met uitzondering van de verplichtingen zoals die zijn vastgelegd in de artikelen 11, 12 
en 13 van bovenvermeld koninklijk besluit. 
  

4. Indien de Nationale Bank van België nv, als beursgenoteerde naamloze vennootschap, enige 
uitzondering mag genieten inzake informatieverplichtingen: mag ik u om een volledige en duidelijke 
opsomming vragen van die uitzonderingen (zoals de vrijstelling van het brengen van trimestriële 
resultaten bijvoorbeeld): 
 
De verplichtingen zoals die zijn vastgelegd in de artikelen 11, 12 en 13 van het voornoemd 
koninklijk besluit. Wij hebben de PDF versie van dit KB aan onze e-mail aangehecht. Bovendien is 
de publicatie van trimestriële resultaten niet verplicht voor de genoteerde vennootschappen. 
  

5. Valt de Nationale Bank van België nv in dit verband onder het toezicht van het FSMA, instantie die 
controle uitoefent over elke andere vennootschap die in ons land een beursnotering heeft? 
 
Voor de verplichtingen die de Nationale Bank van België op grond van het bovenvermeld koninklijk 
besluit heeft, is de FSMA de controlerende instelling. Voor de verplichtingen waarvan de Nationale 
Bank van België uitdrukkelijk is vrijgesteld op grond van het artikel 18,§1,1° valt de NBB niet onder 
de controle van de FSMA. 
  

6. In het onwaarschijnlijke geval (zie het standpunt vanwege Minister van Financiën Geens toch) dat 
het FSMA niet de controlerende instantie zou zijn: welke instantie controleert dan wel de financiële 
informatie en communicatie welke de Nationale Bank van België nv verstrekt ten behoeve van haar 
aandeelhouders en andere stakeholders (Via haar jaarverslagen? Via haar webpagina? 
Persmededelingen?)? Of deze inderdaad het waarheidsgetrouwe beeld mogelijk maakt? Wie treedt 
er op wanneer de belangen van de kleine beleggers in dit verband NIET worden verzekerd, wat toch 
de duidelijke bedoeling was van de diverse wetgevers?  
  
Voor de verplichtingen die de Nationale Bank van België op grond van het bovenvermeld koninklijk 
besluit heeft en waarvoor ze niet is vrijgesteld op grond van het artikel 18,§1, 1°, is de FSMA de 
controlerende instelling. De FSMA is ook verantwoordelijk voor controle op de bepalingen vervat in 
Verordening (EU) Nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 
betreffende marktmisbruik (Verordening Marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 
2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 
2004/72/EG van de Commissie. Voor het waarheidsgetrouwe beeld van de jaarrekeningen van de 
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Nationale Bank van België staat de bedrijfsrevisor van de Nationale Bank van België in, zijnde 
Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Dirk Stragier (tot 2020). 

 
 
Sven De Spiegeleer 
Adviseur  
Kabinet Financiën 

Conseiller  
Cabinet Finances 
Tel. 32 2 792 99 00 
E-mail: sven.despiegeleer@decroo.fed.be 

 
Alexander De Croo         
  
Vice-eersteminister en minister van Financiën en Internationale Ontwikkeling 
Vice-Premier ministre et ministre des Finances et du Développement international 
Deputy Prime Minister and Minister of Finance and International Development 
  
http://www.alexanderdecroo.be/ 
 
 


