
     

 

Jaak Van Der Gucht 
Dries 39 te 9420  Erpe-Mere 

0473/48 77 20   jaakvandergucht@skynet.be 

   

06 januari 2020 

Betreft: De Nationale Bank van België nv 

 

Geachte Minister van Financiën, 

Geachte Voorzitter van het Parlement, 

Geachte Voorzitter van uw partij, 

Geachte Vertegenwoordiger van het volk, 

 

Bij schrijven van 26 december 2018 heb ik de Nationale Bank van België nv in gebreke gesteld omdat 

het bestuur zich buiten het wettelijk kader begeeft naar aanleiding van de genderquota. Het Artikel 

518bis W. Venn. stelt immers een genderquotum in op het niveau van de Raad van Bestuur van 

effectengenoteerde naamloze vennootschappen, waarbij één derde van de leden van de raden van 

bestuur van het andere geslacht moet zijn dan dat van de overige leden.  

Noch de samenstelling van de Directieraad noch deze van de Regentenraad voldoen aan het Artikel 

518bis W. Venn. en bijgevolg zijn deze organen onwettig samengesteld.  

Middels een schrijven van 9 januari 2019 betwiste de Gouverneur van de Nationale Bank van België 

de toepassing van het Artikel 518bis W. Venn., meende hij zich te kunnen beroepen op het Artikel 2 

van de Organieke Wet om de toepassing van dit artikel op de organen van de NBB formeel te kunnen 

contesteren. 

Het “eigen sui generis rechtskader” zou (volgens de Gouverneur althans) inhouden dat het bestuur 

van de Nationale Bank van België zich ook aan deze wettelijke bepalingen zelf NIET zou moeten 

onderwerpen, alhoewel deze onverminderd WEL gelden voor elke beursgenoteerde naamloze 

vennootschap. Een typische houding en een telkens terugkerend antwoord vanwege het bestuur van 

de Nationale Bank van België. 

Het moet worden vastgesteld dat de federale overheid – aansluitend bij de ingebrekestelling en het 

starten van de procedure voor de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel – besloten heeft 

tot een goedkeuring van het wetsvoorstel houdende diverse financiële bepalingen van huidig Minister 

van Financiën Alexander De Croo dd. 14 maart 2019, zoals definitief aangenomen werd bij stemming 

van 25 april 2019 (de Wet van 2 mei 2019).  

De voorafgaande toelichting van het wetsvoorstel is veelzeggend, op verschillende manieren: 
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“ Tegelijk wordt voor de Regentenraad de wettelijke verplichting ingeschreven dat minstens 

één derde van de leden van een ander geslacht moet zijn dan dat van de  overige leden. Deze 

regel wordt vastgesteld naar analogie met hetgeen is voorzien voor beursgenoteerde 

vennootschappen in artikel 518bis van het Wetboek van Vennootschappen. (…) “ 

Ik stel hier samen met u vast, en dit ondanks de overtuiging van de Gouverneur, dat het steeds weer 

misbruikte “eigen sui generis rechtskader van de Nationale Bank van België nv” de naamloze 

vennootschap NIET kan of mag vrijstellen van deze wettelijke bepalingen, zoals deze inderdaad ook 

gelden voor elke andere beursgenoteerde vennootschap.  

Daarnaast is het minstens even opmerkelijk dat de Wetgever zelf hier stelt: “naar analogie van 

beursgenoteerde vennootschappen”. Ook de Wetgever lijkt voorbij te gaan aan het nochtans 

onbetwistbare feit dat de Nationale Bank van België wel degelijk een beursgenoteerde naamloze 

vennootschap IS !?! 

Ook nu weer werd hier een voorbeeld gegeven van zowel de overtuiging vanwege de NBB om zonder 

problemen elke geldende wetgeving naast zich te mogen leggen, als van een nieuwe misplaatste 

tussenkomst vanwege de Belgische Wetgever die telkens opnieuw haar wetgevende macht misbruikt 

op het moment dat de particuliere minderheidsaandeelhouders van de NBB uiteindelijk een 

gerechtelijke procedure moeten starten om hun recht af te dwingen. 

 

❖ Het “eigen SUI GENERIS rechtskader” van de Nationale Bank van België nv: 

Telkens weer grijpt het bestuur van deze beursgenoteerde naamloze vennootschap terug naar haar 

zogenaamd “eigen sui generis” rechtskader, als een zelf verklaard argument om zich zelf buiten elke 

wetgeving te kunnen plaatsen zoals deze geldt voor elke beursgenoteerde vennootschap. 

Het is verworden tot weinig meer dan een schaamlap, in de werkelijke betekenis van het woord. Het 

is een middel geworden om zaken te verbergen die niet gezien mogen worden, een aantrekkelijk 

lijkend begrip dat wordt gebruikt om de onaangename feiten die erachter schuilen te verdoezelen! 

Alle beursgenoteerde vennootschappen werden onderworpen aan diverse strenge wetgeving met 

betrekking tot informatieverplichtingen, belangrijke wetgeving uitgewerkt door zowel de nationale als 

internationale wetgevers.  

Richtlijn 2004/109/EG bouwt inzake de jaarlijkse en tussentijdse financiële verslaggeving verder op 

het beginsel dat een getrouw beeld moet worden gegeven van de activa, de passiva, de financiële 

positie en de winst of het verlies van de uitgevende instelling. Uit de overwegingen van deze Richtlijn 

kunnen volgende algemeen geldende beginselen worden afgeleid: 

➢ “ (...) De openbaarmaking van accurate, alomvattende en tijdige informatie over effecten 

uitgevende instellingen wekt een duurzaam vertrouwen bij beleggers en maakt het mogelijk 

zich een verantwoord oordeel te vormen over de resultaten en het vermogen van deze 

uitgevende instellingen. Dit komt zowel de beleggersbescherming als de marktefficiëntie ten 

goede. “ 
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➢ “ (…) Te dien einde moeten effecten uitgevende instellingen via een gestage informatiestroom 

voldoende transparantie jegens beleggers garanderen. (…) “ 

➢ “ (…) In deze richtlijn wordt, wat de jaarlijkse en tussentijdse financiële verslaggeving betreft, 

voortgebouwd op deze benadering, met inbegrip van het beginsel dat een getrouw beeld 

moet worden gegeven van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst of het verlies 

van de financiële instelling. “ 

Het getrouw beeld van de jaarrekening is een essentiële vereiste, zoals ook blijkt uit de volgende 

citaten: 

“ Rekening en verantwoording afleggen is uiteraard nog veel belangrijker wanneer de 

onderneming beroep gedaan heeft op het spaarwezen en de effecten van de onderneming 

(aandelen of obligaties) op de kapitaalmarkt worden verhandeld.  

Het is mijn beoordeling en zorg dat elke verantwoordelijke partij, weze het de bevoegde Minister van 

Financiën of het bestuur van de vennootschap zelf, onvoldoende doordrongen is van het feit dat de 

Nationale Bank van België inderdaad een naamloze vennootschap is, welke zich inderdaad heeft 

ingeschreven op de lijst van vennootschappen welke beroep hebben gedaan op het openbaar 

spaarwezen, en op (de Continumarkt van) de beurs van Euronext Brussels genoteerd staat. Het 

aandeel werd bovendien eind 2019 opgenomen in de Bel Mid-index van middelgrote aandelen. 

Ook inzake de naleving van deze wettelijke verplichtingen is de houding vanwege het bestuur van de 

Nationale Bank van België opnieuw heel opmerkelijk. Inderdaad, zelfs hier wordt “het eigen sui generis 

rechtskader“ ingeroepen en misbruikt en verdedigt het bestuur haar houding om, als centrale bank, 

haar financiële communicatie te mogen voeren volledig naar haar eigen inzichten.  

De balansen van de vennootschap te mogen opmaken en presenteren op de manier zoals zij dit zelf 

beslist, zelfs wanneer deze een fout, bedrieglijk en misleidend beeld geven van het vermogen van de 

vennootschap. En in haar jaarverslagen en op haar webpagina totaal tegenstrijdige en foute financiële 

informatie te mogen opnemen. 

De gespecialiseerde krant De Tijd beschreef het verloop van de laatste jaarlijkse algemene vergadering 

van de Nationale Bank van België, en beoordeelde de houding van Directeur Tim Hermans als 

voldoende opmerkelijk: 

“ We geven er de voorkeur aan de concepten eigen vermogen en vreemd vermogen niet te 

gebruiken wanneer we het vermogen van de NBB bespreken.”  

Een dergelijk antwoord, vanwege een bestuurslid van een beursgenoteerde vennootschap, op de 

herhaalde nadrukkelijke vraag vanwege de eigenaars van de vennootschap om een transparante en 

waarheidsgetrouwe balans en financiële communicatie te bekomen, is niet anders dan verwerpelijk 

te noemen. Elke evidente minimale transparantie weigeren, zelfs het meest essentiële als daar zijn de 

componenten en de omvang van zowel het eigen vermogen als de schulden van de vennootschap niet 

duidelijk willen benoemen?  

Op welke manier moeten de eigenaars van deze vennootschap zich dan wel een verantwoord oordeel 

vormen over de resultaten en het vermogen van deze uitgevende instelling? Over hun gelopen risico’s 
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en omtrent hun uiteindelijke eigendomsrechten? Op welke manier wordt hier bijgedragen tot de 

beoogde beleggersbescherming? En aan de marktefficiëntie? 

Actuele beurskoersen voor het aandeel NBB van om en bij de 2.500,00 euro, te vergelijken met een 

boekhoudkundig eigen vermogen van om en bij de 37.000,00 euro per aandeel, maakt elke verdere 

toelichting overbodig. 

 

❖ De verpletterende verantwoordelijkheid van het Parlement: 

Ook in deze heeft de Wetgever een verpletterende verantwoordelijkheid, en lopen belangrijke zaken 

totaal fout. Het toezicht op de correcte en strikte naleving van de wetgeving inzake de 

informatieverplichtingen door uitgevende en beursgenoteerde instellingen werd in België 

toevertrouwd aan het FSMA, die regelmatig werkelijk streng optreedt wanneer regels niet strikt 

worden nageleefd.  

De aandeelhouders van de NBB stelden in het verleden reeds meermaals, en nog steeds telkens weer, 

vast dat de NBB zich naar eigen goeddunken van de wetgeving bedient. In antwoord op de 

vraagstelling aan de vroegere Minister van Financiën Koen Geens aangaande de controle over de 

beursgenoteerde NBB, antwoorde de Minister dat de NBB onderworpen is aan het toezicht van de 

FSMA, en dat er geen anomaliën werden vastgesteld.  

“ Ten slotte is het zo dat de NBB, zoals elke beursgenoteerde onderneming, onderworpen is 

aan het toezicht van de FSMA. “   

(brief dd. 30 september 2013 vanwege de toenmalige Minister van Financiën Koen Geens) 

Anderzijds houdt het FSMA in haar brief van 12 februari 2019 dan weer voor dat ze geen enkele 

controlebevoegdheid heeft met betrekking tot de periodieke informatie van de NBB. 

“ (..) is de FSMA niet bevoegd voor controle op de periodieke informatie van de Nationale 

Bank van België op grond van 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. “ 

Zijn de bevoegde Minister en het Parlement dan niet op de hoogte van de manier waarop het bestuur 

van deze beursgenoteerde naamloze vennootschap, waarvan de Belgische Staat (met 50% van de 

aandelen) nochtans de meerderheidsaandeelhouder is, haar “eigen sui generis rechtskader“ creëert 

en misbruikt, ook inzake de naleving van haar informatieverplichtingen? En hierbij zelfs niet wordt 

gecontroleerd door de verantwoordelijke toezichthouder het FSMA?  

Wanneer het FSMA nooit enige controle heeft uitgeoefend op de informatie vanwege de NBB: op 

basis van welke feiten heeft de Minister dan (gerust)gesteld dat “er geen anomaliën werden 

vastgesteld”? 

Enerzijds houdt de Belgische Wetgever het publiek dus voor dat het van essentieel belang zou zijn dat 

de kleine beleggers worden beschermd en dat de markten efficiënt werken, maar tegelijkertijd levert 
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zij de nodige Koninklijke Besluiten af waardoor het voor deze beursgenoteerde vennootschap mogelijk 

word gemaakt dat: 

1. De particuliere minderheidsaandeelhouders van deze beursgenoteerde vennootschap zelfs 

de meest essentiële waarheidsgetrouwe financiële informatie compleet worden ontzegd, 

2. Deze beleggers (heel bewust) kunnen worden bedrogen, misleid en onteigend, 

3. GEEN ENKELE instantie deze financiële communicatie controleert, noch op zijn inhoud noch 

op de betrouwbaarheid, laat staan dat er een toezichthouder op even strenge manier zal 

ingrijpen wanneer er duidelijke en flagrante inbreuken zijn en de beoogde doelstellingen van 

de Wetgevers niet gerealiseerd worden. 

Het bestuur van de vennootschap zowel als de toezichthouder FSMA roepen als “tegenargument” in 

dat de financiële communicatie vanwege het bestuur wordt gecontroleerd door een externe revisor, 

en dat deze jaarlijks “een verslag zonder enig voorbehoud” aflevert. Dit zogenaamde argument wordt 

door de NBB ook misbruikt in de rechtsprocedures welke door aandeelhouders moeten worden 

gevoerd om toch maar (hun basisrecht op) een correcte en waarheidsgetrouwe informatie af te 

dwingen.  

Mazars Bedrijfsrevisoren voert bij NBB die controle-opdracht uit en stelt in haar “Verslag aan de 

Regentenraad” (zoals opgenomen in het jaarverslag): 

1. “ Het Directiecomité is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële verslaggeving 

die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het sui generis boekhoudkundig 

referentiekader, (…) “ 

2. Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor:  “ In het kader van onze opdracht ten 

overstaan van de Regentenraad zoals uitgewerkt in de contractuele opdrachtdocumenten, is 

het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, gebeurlijk 

specifiek aangepast aan het hybride karakter van de Bank en haar sui generis wettelijk kader, 

verslag over de aangelegenheden uit te brengen bedoeld in artikel 144 van het Wetboek van 

vennootschappen. “ 

3. “ Wij hebben geen kennis van verrichtingen of beslissingen die in overtreding zijn met de 

organieke wet, de statuten of op voormelde toepasselijke bepalingen van het wetboek van 

vennootschappen (zoals door de Bank beoogd op haar van toepassing te zijn) waarvoor het 

nazicht ons contractueel werd toegewezen. “ 

Het verslag loopt over van “contractuele afspraken en vermeend ingedekte verantwoordelijkheden”, 

en de synthese is hier dus: 

1. De Regentenraad bepaalt zelf, als bestuur van een beursgenoteerde vennootschap, welke 

bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen zij wel wenst toe te passen en welke niet, 

en op welke manier zij het resultaat brengt en presenteert, 

2. Zij kiest zelf een externe revisor, laat deze benoemen door de eigenaars van de vennootschap, 

en maakt vervolgens een “contractuele overeenkomst” met de revisor waarin wordt bepaald 

wat er wordt gecontroleerd en hoever de verantwoordelijkheden reiken (mochten er ooit 

toch “materiële” problemen ontstaan), 
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3. De revisor controleert dus de correcte toepassing van een door de Regentenraad zelf 

uitgewerkt “sui generis boekhoudkundig referentiekader”, “gebeurlijk specifiek aangepast 

aan het hybride karakter van de Bank”, 

4. Welke resulteert in “een verslag zonder enig voorbehoud” over een balans en financiële 

verslaggeving met flagrante inbreuken en fouten, 

5. En vooral ook: waarbij de externe revisor vervolgens uitsluitend rapporteert aan het bestuur 

van de vennootschap zelf (?!) (dus aan de verantwoordelijken voor het opmaken van de – 

aangeklaagd foute en bedrieglijke - balans en jaarverslag!) en aan de vertegenwoordigers van 

het personeel van de Bank, 

6. Deze verondersteld onafhankelijke deskundige weigert dus – uitsluitend – de eigenaars van 

de vennootschap (waaronder de Belgische Staat) als belanghebbende partij te beschouwen 

en deze te informeren, hen antwoorden te geven op hun terechte vragen omtrent flagrante 

fouten in de informatie welke hen wordt afgeleverd, 

7. De revisor weigert zelfs aanwezig te zijn op de jaarlijkse algemene vergadering, waardoor het 

absolute vraagrecht van de aandeelhouders ook op deze wijze wordt geschonden, 

8. De eigenaars van de vennootschap moeten een revisor benoemen, die hen weigert te 

informeren noch te waarschuwen omtrent duidelijke tekortkomingen? 

De verondersteld onafhankelijke expert gaat voorbij aan de wettelijke verantwoordelijkheden 

verbonden aan zijn functie, en dekt de foute en bedrieglijke handelswijze vanwege het bestuur toe! 

Hij acht zich hierbij, ten onrechte, voldoende ingedekt door de gemaakte “contractuele 

overeenkomsten”. 

Het verwondert de tienduizenden kleine beleggers in de NBB dat de externe revisor blijft weigeren 

antwoorden te geven op hun talrijke vragen, hun vraagrecht als eigenaars van de vennootschap blijft 

negeren. De aandeelhouders niet als een partij met belangen en rechten wil erkennen, terwijl de 

belangen van het personeel van de Bank WEL als voldoende belangrijk worden erkend!?  

Wanneer de particuliere aandeelhouders verkeerde uitgangspunten zouden hebben, welke leiden tot 

foute conclusies, en zij zich dus onterecht bezorgd maken en rechtszaken dus kunnen worden 

vermeden: zou het een onafhankelijk en overtuigd expert niet heel eenvoudig vallen zijn 

verantwoordelijkheid wel te nemen, wel aanwezig te zijn op de algemene vergadering om zijn 

argumenten aan te reiken en hen correct te informeren? Aan hun grote bezorgdheden te verhelpen?  

Elk jaar weer een “attest zonder enig voorbehoud” afleveren is immers niet zonder enig juridisch 

belang, wanneer er flagrant wel ernstige fouten (en zelfs bewuste misleiding) in die financiële 

informatie valt vast te stellen? Dit zal later ongetwijfeld blijken. 

Daarnaast vinden de particuliere aandeelhouders het even opmerkelijk dat het Parlement dit alles 

ongestoord laat voortduren, op geen enkele manier passend ingrijpt. De enige aandeelhouders die, 

ondanks de ernst van de feiten, op geen enkele algemene vergadering vragen noch opmerkingen 

hebben zijn de meerderheidsaandeelhouder (de Belgische Staat) en de altijd aanwezige KBC 

Verzekeringen. Kan het zijn dat deze belangrijke aandeelhouders op een andere manier WEL correct, 

waarheidsgetrouw en volledig worden geïnformeerd? Houdt dit dan vanwege het bestuur geen 

ongelijke behandeling in van de aandeelhouders? Wat kan een aanvaardbare reden zijn voor deze 

ongelijke behandeling, voor het ontzeggen van totale transparantie uitsluitend aan de tienduizenden 
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particuliere kleine aandeelhouders? En opnieuw: op welke manier werd bij dit alles rekening 

gehouden met de  door het Parlement gewenste bescherming van de kleine beleggers? 

De jaarlijkse aanwezigheid op de algemene vergadering en de opgenomen rol van KBC Verzekeringen, 

een belangrijk aandeelhouder van zijn eigen toezichthouder (?), is eveneens een opmerkelijk feit. 

Gezien deze eigenaar voldoende geïnformeerd lijkt (want nooit enige vraag heeft), met elke genomen 

beslissing akkoord is, en haar stem geen enkel verschil kan uitmaken (gezien de meerderheid van de 

Belgische Staat) zal het belang elders liggen. Maar misschien niet kaderend in wat hier wordt 

aangeklaagd en wel van werkelijk belang is? 

 

❖ En wanneer het “eigen SUI GENERIS rechtskader” ontoereikend dreigt te worden: 

De overheid heeft reeds eerder daden gesteld waarbij deze overheid niet het recht had om deze te 

stellen. Waarbij deze daad op illegale wijze een zware schade heeft veroorzaakt aan een 

fundamentele vrijheid, zoals bijvoorbeeld het private eigendomsrecht. In een ander belangrijk 

financieel dossier van ons land werd dit door de auteur van een boek een “voies de fait” genoemd. 

Net zoals recent bij het opstarten van de procedure inzake de genderquota is de Wetgever ook 

tussengekomen toen verschillende aandeelhouders procedures waren gestart met betrekking tot de 

onteigening van de goudmeerwaarden van de Nationale Bank van België, en werd het Artikel 9bis in 

de Organieke Wet van de NBB ingelast. Uit de toelichting bij deze Wet valt te leren dat men “ het in 

het belang van de rechtszekerheid nuttig achtte dat de correcte interpretatie werd bevestigd om het 

juridisch statuut van de door de Bank aangehouden externe reserves te bevestigen. “  

Deze nochtans eigen activa van de Nationale Bank van België zouden hierdoor altijd al “een 

doelvermogen” van de NBB zijn geweest, en zouden “de officiële externe reserves van de Belgische 

Staat zijn”. De rechtszekerheid werd op deze manier gerealiseerd? Zelfs niet voor de centrale bank 

zelf. 

Voor haar particuliere eigenaars werd het door deze ingreep echter wel heel moeilijk gemaakt om 

hun evidente (uiteindelijke) eigendomsrecht te laten gelden, om hun recht te halen. Wat meer is: deze 

ingreep (met zijn absoluut foute bepalingen) ligt meteen ook aan de basis van de totaal bedrieglijke 

en misleidende (financiële) informatie die de eigenaars van de NBB ter beschikking wordt gesteld.  

Echter: men kan de monetaire geschiedenis van ons land niet zo maar herschrijven. Om ontstane 

problemen of betwistingen rond slechts één component van de activa van de NBB (de goudvoorraad) 

op te lossen volstaat het niet in een wettekst te declareren dat al die activa (de officiële externe 

reserves) opeens de eigendom zouden uitmaken van een andere rechtspersoon (de Belgische Staat). 

En dat dit bovendien altijd al zo geweest zou zijn. 

Elke wijziging in het vermogen van een vennootschap moet ook (op correcte wijze) boekhoudkundig 

kunnen worden geregistreerd, net zoals dit het geval is voor de wijze waarop dat vermogen wordt 

aangewend (de activa in bezit dus). Dit is meteen het belang van een boekhouding en een balans : het 

resultaat moet een waarheidsgetrouw beeld zijn van het vermogen en het bezit van de vennootschap. 

Een belang waar de Wetgever zelf, en de NBB als toezichthouder, nadrukkelijk op toezien … (echter 
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alleen?) wanneer het over andere vennootschappen gaat. Wanneer “de belangen” van de Staat niet 

betrokken zijn? 

Het waarheidsgetrouwe beeld van de balans van de NBB, de feiten zoals deze in detail werden 

vastgelegd in onze monetaire geschiedenis en de actuele inhoud van de Organieke Wet van de 

Nationale Bank van België, en de overeenstemming tussen dit alles: het geheel schreeuwt om de 

grondige aandacht van het Parlement. 

De aanleiding voor de eerdere tussenkomsten van de Wetgever zijn echt wel gekend, maar ze kunnen 

onmogelijk worden gerechtvaardigd.  

 

❖ Het “eigen SUI GENERIS rechtskader” blijkt onverenigbaar met een beursnotering: 

Minstens biedt dit rechtskader al te veel vrijheden voor het bestuur van de vennootschap, vrijheden 

die op verschillende manieren en op onverantwoorde wijze (kunnen en effectief ook) worden 

misbruikt. Ook het toepassen van het Artikel 32 van de Organieke Wet is hier een ander flagrant 

voorbeeld van:  

Bij de invoering van het Artikel 32 in de Organieke Wet had de Wetgever (in 2009) uitsluitend volgende 

doelstellingen (hernomen uit de Memorie van Toelichting DOC 52 – 1793/001): 

1. “ (..) Het gaat er dus om, en slechts om, de Staat verlener, en aldus, de collectiviteit van 

burgers die hij vertegenwoordigt, de correcte vergoeding te verzekeren voor het zo aan de 

centrale bank verleende privilege, waarvan de uitoefening specifieke inkomsten genereert, 

seigneuriage genaamd. “ 

2. “ Zonder afbreuk te doen aan het fundamentele onderscheid tussen de seigneuriage (de 

relatie centrale bank – soevereine Staat) en de vergoeding van het kapitaal (relatie 

Nationale Bank – aandeelhouders, inclusief sinds 1948, de Staat), kan (…) “. 

3. “ De cascade in de aanwending van het resultaat (…) garandeert aldus dat de financiële 

belangen van de instelling zelf, van haar aandeelhouders en van de soevereine Staat allen 

op een evenwichtige wijze aan bod komen. Het is aan de Regentenraad, bevoegd om, in alle 

onafhankelijkheid te beslissen over een reserverings- en dividendbeleid en dit vervolgens 

openbaar te maken, dat het toekomt over dit evenwicht te waken. “ 

4. “ De beleidsvrijheid van de Regentenraad inzake reserverings- en dividendbeleid moet het 

dit orgaan mogelijk maken erover te waken dat de gerealiseerde meerwaarden op 

specifieke activa , te weten het vastgoed en de statutaire portefeuille, in dezelfde mate als 

onder de oude regeling toekomen aan de aandeelhouders. “ 

Ook in deze blijkt de Regentenraad misbruik te maken van het door het Parlement “gestelde  

vertrouwen”, minstens ontbreekt het bestuur van de vennootschap de noodzakelijke 

onafhankelijkheid en maakt het opnieuw misbruik van de vrijheden verbonden aan het “eigen sui 

generis rechtskader” om de overige fundamentele bepalingen van de eigen Statuten naast zich te 

leggen.  

Het kan immers niet worden ontkend dat: 
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• De ECB zelf stelt dat centrale banken sedert 2016 onmogelijk nog seigneuriagewinsten 

kunnen verdienen, en dit als gevolg van de ondertussen zelfs negatief geworden 

rentevoeten. De ECB wordt hierin bijgetreden door elke autoriteit in het domein.  

Het verkregen emissierecht levert de centrale bank dus niet langer het voordeel op om gratis 

werkmiddelen (de bankbiljetten) winstgevend te kunnen beleggen, wel integendeel. 

Desondanks heeft het bestuur van de NBB over deze drie laatste boekjaren toch een bedrag 

van 845,50 miljoen euro van de jaarwinsten (eigen vermogen) van de vennootschap 

afgeroomd en overgedragen naar de Belgische Schatkist.  

Gezien dit het enige doel was van het invoeren van het Artikel 32:  845,50 miljoen euro eigen 

vermogen onteigenen als “eerlijke vergoeding voor het verkregen emissievoordeel” dan ?  

• Vanaf 2009 heeft de NBB een bedrag van 9,17 miljard euro winsten gerealiseerd. Tien jaar 

toepassing van het Artikel 32 door de onafhankelijke Regentenraad heeft geleid tot een 

bijkomende reservering van 3,83 miljard euro (het belang van de vennootschap werd gediend 

voor 42,14 %), de Belgische Staat mocht een bedrag van 5,05 miljard euro ontvangen (het 

belang van de Belgische Staat werd dus voor 55,53% gediend). Dit betekent dat er voor de 

particuliere minderheidsaandeelhouders, over die zelfde 10 jaar, een bedrag over bleef van 

.. 211,6 miljoen euro (ofwel 2,33%)! 

De particuliere minderheidsaandeelhouders van de NBB beoordelen de bewezen 

“onafhankelijkheid” van de Regentenraad, en vinden dit (in tijden van negatieve rente) een 

bijzonder “evenwicht in de belangen” van de verschillende partijen! 

• Het Artikel 32 laat een zodanig misplaatste totale handelsvrijheid aan de Regentenraad dat 

het bestuur zonder enig probleem noch enige verantwoording zowel de vennootschap als 

dus uiteindelijk ook haar eigenaars, kan onteigenen van het totale eigen vermogen van de 

vennootschap!  

De eerste 10 jaar bewijzen dat de particuliere minderheidsaandeelhouders op geen enkele 

onafhankelijkheid vanwege het bestuur mogen rekenen. 

Bij de invoering van deze Wet werd de Raad van State vijf dagen de tijd gegund om een advies uit te 

brengen. Natuurlijk was dit onmogelijk, en kon de Raad enkel volgende bedenking formuleren: 

“ De memorie van Toelichting zou erbij gebaat zijn meer expliciet te zijn op het punt te weten 

of de beoogde nieuwe regeling de specifieke situatie van de Staat tegenover de Nationale 

Bank en de situatie bij laatstgenoemde adequaat vergoedt, zonder dat voor de Staat een 

buitenmatig voordeel op de andere aandeelhouders wordt gecreëerd, (…) 

De Raad van State blijkt het bij het rechte eind te hebben gehad, de Regentenraad heeft het met de 

toepassing van “het eigen sui generis rechtskader” in voldoende mate bewezen dat erger absoluut 

moet worden voorkomen. Zowel voor de centrale bank zelf, als uiteindelijk ook voor haar particuliere 

minderheidsaandeelhouders.  

Hiertoe werd een beroep tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State. 
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❖ En toch is de handhaving van de beursnotering een bewuste keuze: 

De Nationale Bank van België werd in 1850 opgericht als naamloze vennootschap. Pas in 1948 heeft 

de Belgische Staat besloten toe te treden tot het kapitaal van de vennootschap (via de wet van 28 juli 

1948). Mede ingevolge haar aandeelhouderschap heeft de Belgische Staat telkens opnieuw 

teruggegrepen naar wetgeving om ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de structuur van de NBB 

teneinde te vermijden over te gaan tot nationalisatie van de NBB, hetgeen tot gevolg zou hebben dat 

de aandeelhouders op correcte wijze zouden worden vergoed voor de uiteindelijke 

eigendomsrechten over het vermogen van de NBB, waarover zij op onbetwistbare wijze (want 

statutair verankerd) beschikken. 

De particuliere minderheidsaandeelhouders worden niet alleen continu onteigend van  het eigen 

vermogen van de vennootschap waarvan zij de onbetwistbare eigenaars zijn, zij blijven bovendien 

gegijzeld in hun belegging en kunnen onmogelijk de eerlijke waarde van hun aandeel realiseren 

wanneer zij zouden (moeten) verkopen. 

Het bestuur van de vennootschap, samen met natuurlijk ook haar meerderheidsaandeelhouder, 

maken immers de bewuste keuze en houden vast aan de beursnotering van het aandeel op de markt 

van Euronext Brussels. Die notering betekent dus de enige mogelijke uitweg voor aandeelhouders 

wanneer zij (vaak noodgedwongen) hun beleggingen moeten verkopen. En daarbij de benaderende 

normale en eerlijke waarde voor hun investering zouden moeten kunnen realiseren. In het geval van 

de NBB is dit de enige overblijvende rol van een beursnotering en geen enkele partij, niet de Belgische 

Staat en niet het bestuur van de NBB, kan er enig nadeel bij hebben dat de particuliere 

aandeelhouders dit ook effectief kunnen bekomen. 

De houding vanwege het bestuur (de Regentenraad) en haar CEO (de Gouverneur) is dan ook totaal 

verwerpelijk en onbegrijpelijk: 

“ De NBB heeft een heel apart statuut, waarvan de verklaring in de geschiedenis van de Bank 

ligt. Het is moeilijk uit die geschiedenis te stappen. Bij het minste gerucht daarover schiet de 

beurskoers omhoog en zou de Staat heel veel moeten betalen om de privé aandeelhouders 

uit te kopen. Dus als het alternatief is dat die historische situatie mij één algemene 

vergadering per jaar kost, waarbij ik urenlang hetzelfde antwoord herhaal op dezelfde vragen 

van de voorbije tien jaar, dan kan ik daar mee leven. “ 

Pierre Wünsch (De Tijd van 29 juni 2019) 

Niet willen voldoen aan de informatieverplichtingen die verbonden zijn aan een beursnotering en 

hardnekkig elke evidente transparantie weigeren, zoals deze aan elke beursgenoteerde vennootschap 

bij wet worden opgelegd, en dit uitsluitend om te vermijden dat een meerderheidsaandeelhouder 

“heel veel zou moeten betalen” mocht hij ooit de minderheidsaandeelhouders willen uitkopen? 

De meerderheidsaandeelhouder van de NBB heeft geen enkele intentie om de particuliere 

minderheidsaandeelhouders uit te kopen, en ook om die reden is het van absoluut belang dat het 
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bestuur de wettelijke informatieverplichtingen verbonden aan een beursnotering wel respecteert, en 

deze laat primeren op haar “eigen sui generis rechtskader”.  

Niemand kan er last noch enig nadeel van hebben dat de minderheidsaandeelhouders de faire waarde 

voor hun investering kunnen bekomen, wanneer zij hun aandelen (moeten) verkopen?  

 

❖ Opnieuw: de verpletterende verantwoordelijkheid van het Parlement: 

In het arrest van 28 oktober 2019 van het Hof van Beroep Brussel motiveert de rechtbank door te 

wijzen op het belang van “ Ten einde het risico van misleiding te beperken is de boeking onder 

passiefrubriek 10.3 voorzichtiger dan (..) “ en ook “ Al deze elementen geven aan dat, rekening 

houdend met de eigen aard van de bijzondere reserverekening, (..) voorzichtiger is. “ 

De misleiding van kleine beleggers vermijden en het beperken van hun gelopen risico’s waren ook 

voor de verschillende wetgevers de belangrijkste redenen voor hun omstandig wetgevend werk, en 

de gegeven controle-opdrachten aan de diverse toezichthouders. 

Welaan, dan is het alles behalve voorzichtig dat: 

• De Nationale Bank van België enerzijds haar balans steeds verder opblaast, en (per 

31/12/2018) voor nagenoeg 190 miljard euro activa (en dus risico’s) op het actief van haar 

balans neemt, 

• Deze activa financiert met kortlopende schulden, die worden vergoed tegen een variabele 

rente (op korte termijn). Feit waarvan het bestuur zelf stelt dat de gelopen (rente)risico’s 

steeds verder toenemen, 

• En om deze reden reeds jaren 50% van de jaarwinsten blijft toevoegen aan de reserves, 

• Maar vervolgens de meest evidente transparantie weigert door de componenten en omvang 

van haar eigen vermogen en haar schulden niet te willen te benoemen, noch deze volledig 

(consequent en waarheidsgetrouw) toe te lichten, 

• In navolging van de Richtsnoeren van de ECB, toegepast door elke nationale centrale bank, 

voor 7,9 miljard euro ongerealiseerde meerwaarden als eigen vermogen op de balans toont,  

eigen vermogen dat bij de effectieve realisatie ofwel in een bij wet onbeschikbaar verklaarde 

reserve moeten worden geboekt (onbruikbaar is om effectieve verliezen aan te zuiveren, en 

op de balans onder de Overige Passiva – de schulden – wordt getoond), 

• Of waarvan men blijft stellen dat het uitsluitend de wetgever zou toekomen om deze 7,9 

miljard euro een (externe?) bestemming te geven.  

• Wat in elk land voor elke centrale bank absoluut eigen en naar eigen inzicht (vrij) beschikbaar 

vermogen uitmaakt, waarvoor de uiteindelijke eigendomsrechten uitsluitend bij de eigenaars 

ligt, zou in België “een doelvermogen” uitmaken waarover de centrale bank niets te zeggen 

heeft en haar eigenaars geen enkel eigendomsrecht hebben? 

• Waardoor de Wetgever en de rechtbanken dus elke misleiding en bedrog bij de NBB hebben 

vermeden? 

• De Regentenraad onder het valse en onterechte argument van “de vergoeding van 

seigneuriagewinsten” de geboden vrijheden van het Artikel 32 van de Organieke Wet kan 
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blijven misbruiken om nagenoeg 5 miljard euro van de jaarwinsten aan het eigen vermogen 

van de vennootschap te onttrekken.  

De rechtbanken hebben (in de twee laatste procedures) bewezen dat zij niet in staat zijn om juist te 

oordelen over de situatie welke de Belgische Wetgever heeft gecreëerd, noch hebben zij een correcte 

inschatting kunnen maken van de werkelijk verbonden risico’s voor de kleine beleggers in NBB. De 

wetgeving is immers totaal fout en tegenstrijdig, feiten waar hun vonnissen niet omheen kunnen noch 

kunnen zij deze wetten wijzigen.  

Het Parlement kan dit wel, en wanneer zij de fouten, de risico’s en de problemen wel inzien zullen de 

volksvertegenwoordigers onverwijld tussenkomen. 

 

❖ Nood aan een ernstige en grondige beoordeling door het Parlement, en aan een absolute 

transparantie: 

Het is opmerkelijk op welke manier (nochtans heel belangrijke) ingrepen door de Wetgever, met 

werkelijk ingrijpende gevolgen inzake de (uiteindelijke) eigendomsrechten over het vermogen van 

haar centrale bank, nagenoeg bij elke gelegenheid tot stand zijn gekomen. Het voorbeeld van het 

invoeren van het Artikel 32 (waar de Raad van State slechts vijf dagen de tijd kreeg om een advies te 

geven) is slechts één voorbeeld.  

Bij de besprekingen rond de uiteindelijke eigendomsrechten over de goudvoorraad in de Senaat liet 

een spreker noteren: 

“ Spreker is tevens van oordeel dat deze commissie over andere adviezen dan alleen deze van 

de regering en van de NBB zou moeten beschikken, zoals het advies van een juridisch adviseur 

van het E.M.I.. Dit is niet onbelangrijk om te vermijden dat de overheid op termijn het risico 

zou lopen dat privé-aandeelhouders van de NBB voor de rechtbank in het gelijk zouden 

worden gesteld (..). “ 

(Belgische Senaat  27 januari 1997 (1-707/3) pagina 7) 

Het loont de moeite om na te gaan op welke manier de diverse andere wettelijke ingrepen telkens 

opnieuw werden doorgevoerd. En tot welke onsamenhangende zelfs tegenstrijdige puinhoop het 

globale eindresultaat op die manier is verworden. 

In het verleden werd er telkens urgentie ingeroepen, nooit kon er enige ernstige discussie noch 

voorbereidende studie worden gevoerd, achtte men het voldoende om alles bepalende wetgeving af 

te leveren zich hiertoe baserend zelfs op slechts één persoonlijke mening, zoals daar was die van 

Gouverneur Verplaetse.  Deze Gouverneur had op aangeven van de adviseur van de Koning beslist tot 

verkopen van belangrijke hoeveelheden van de goudvoorraad van de NBB, maar heeft daarbij  de 

(statutair verankerde) uiteindelijke eigendomsrechten totaal genegeerd toen de miljarden euro’s 

gerealiseerde meerwaarden enkel aan de Belgische Staat dienden uitgekeerd om “het eerder 

afgesproken doel” te kunnen bereiken.  
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Zeker geen betrouwbare enige referentie, en wat meer vergelijkende studie en een discussie 

gebaseerd op advies van meerdere deskundigen had ongetwijfeld tot een meer kwaliteitsvolle 

wetgeving geleid. 

De situatie rond de Belgische beursgenoteerde centrale bank is op deze manier dermate geëvolueerd 

en uiterst problematisch geworden dat het Parlement, in antwoord op mijn vraag en op eigen initiatief 

(en met of zonder de medewerking van de bevoegde Minister van Financiën) werkelijk dringend over 

moet gaan tot: 

• het maken van een grondige, objectieve en eerlijke analyse rond de problematiek van onze 

NBB. En hierbij geen vergelijking moet maken met wat de NBB altijd “de gewone naamloze 

vennootschappen” noemt maar wel met vergelijkbare nationale centrale banken (hoe liggen 

de eigendomsrechten daar, en de verhouding tussen de centrale bank en haar eigenaars, op 

welke manier kan wie welke – uiteindelijke – eigendomsrechten laten gelden), 

• een analyse welke moet resulteren in een totale transparantie omtrent de werkelijke 

eigendomsrechten over alle activa van de NBB, de tegenposten van het eigen en vreemd 

vermogen van de vennootschap (en bij wie de uiteindelijke eigendomsrechten over dat eigen 

vermogen werkelijk – horen te – liggen), 

• en tot het onvermijdelijke herstellend wetgevend werk: zowel met betrekking tot fouten in 

de Organieke Wet zelf (de Artikels 9bis, het Artikel 30, het Artikel 32, het Artikel 37, ..), als 

wat betreft de onderwerping van de NBB aan alle wetten en regels zoals deze ook gelden 

voor alle andere beursgenoteerde vennootschappen en aan het toezicht van het FSMA, …) 

• het herstel van de andere fundamentele rechten van de minderheidsaandeelhouders van de 

NBB (volwaardig stemrecht, een vertegenwoordiging in het bestuur, goedkeuring van de 

jaarrekeningen, keuze en benoeming en ontslag van de bestuurders, andere). Wat bij de 

Banca d’Italia (een andere nationale centrale bank van het ESCB, eveneens met overwegend 

privé aandeelhouders) geen problemen stelt moet ook bij de NBB natuurlijk ook kunnen. 

Het bestuur van de Nationale Bank van België communiceert regelmatig dat haar boekhoudkundige 

verwerking en de presentatie (op haar balans) van haar “officiële externe reserve-activa” identiek is 

aan die van vergelijkbare centrale banken als daar zijn die van Nederland (De Nederlandsche Bank).  

Deze stelling kan onmogelijk verder verwijderd zijn van de waarheid, maar het is in ieder geval wel in 

overeenstemming met wat er dringend moet gebeuren. Nederland is in deze absoluut een volwaardig 

referentiepunt: 

• de centrale bank is opgericht in dezelfde periode, heeft haar vermogen onder vergelijkbare 

omstandigheden opgebouwd, het belang van het aanhouden van “officiële externe reserves” 

is voor beide landen met vergelijkbare economieën identiek, beiden zijn geëvolueerd onder 

dezelfde economische omstandigheden en gewijzigde monetaire stelsels, 

• net zoals de Nationale Bank van België is ook De Nederlandsche Bank een nationale centrale 

bank (NCB), lid van het Europees Stelsel van Centrale Banken. 

In tegenstelling tot in België, waar men elke minimale transparantie rond de centrale bank blijft 

weigeren, is het in ons buurland Nederland de evidentie zelve om tot in het uiterste die transparantie 

wel te brengen. Logisch toch, gezien ook daar de Staat (en dus de hele gemeenschap) de 
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meerderheidsaandeelhouder is van deze belangrijke instelling? Of stelt transparantie daar geen 

probleem omdat men niets te verbergen heeft? Hij die elke transparantie weigert heeft nooit eerlijke 

bedoelingen? Ook in die zin zal deze vergelijkende studie heel leerzaam zijn voor het Belgische 

Parlement. 

De meerdere historische fouten die werden gemaakt, allen met enorme (financiële) gevolgen, en de 

betrokkenheid hierbij van ondertussen zowat elke gevestigde traditionele politieke partij (met hun 

verbondenheid aan de bestuurders van de vennootschap zelf) maakt het tot een opdracht voor het 

Parlement om een deskundige commissie samen te stellen welke op haar beurt onafhankelijke 

experten kan aanstellen. Dit om zich eindelijk correct te laten informeren en adviseren omtrent de 

problematiek rond onze “centrale bank”, zoals deze sedert haar oprichting de eigendom is van haar 

aandeelhouders. 

Ik stel op mijn webpagina twee documenten ter beschikking, met feitelijke opsommingen waar de 

commissie zich kan over buigen, welke als een praktische leidraad kunnen dienen. De feiten kunnen 

door de deskundigen worden beoordeeld, eventueel weerlegd of weerhouden en kunnen dienen om 

uiteindelijk bruikbare adviezen aan het Parlement te formuleren. Een eerste document heeft 

uitsluitend betrekking op de winstverdeling van de NBB (het Artikel 32 van de Organieke Wet), het 

tweede heeft zijn belang voor de informatieverplichtingen en andere: 

https://activismenbbdotbe.files.wordpress.com/2020/01/parlement_brief20200106.pdf 

https://activismenbbdotbe.files.wordpress.com/2020/01/parlement_informatieverplichtingen-1.pdf 

https://activismenbbdotbe.files.wordpress.com/2020/01/parlement_seigneuriage.pdf 

 

❖ De voorbeeldfunctie: 

Elke vennootschap heeft dezelfde vrije keuze: men kiest voor het behoud van een beursnotering, en 

schikt zich dan naar de strikte naleving van elke wet en regelgeving welke verbonden is aan een 

dergelijke notering. Omdat deze zonder onderscheid allen hun belang hebben voor de verschillende 

betrokken stakeholders. Ofwel ervaart men het respecteren van die wetten en van de belangen van 

die andere stakeholders als storend. En dan neemt men de nodige maatregelen welke een schrapping 

van die beursnotering mogelijk maken. 

In verschillende andere recente dossiers (als daar zijn Belfius, het nieuwe voorzitterschap bij 

Proximus) werd door de vertegenwoordigers van het volk herhaaldelijk en terecht gewezen op de rol 

en de verantwoordelijkheid van het Parlement, dit gezien de Belgische Staat ook in deze bedrijven de 

meerderheidsaandeelhouder is. Dezelfde voorbeeldfunctie inzake het respect voor en het naleven 

van de eigen wetgeving omtrent de bescherming van de belangen van de kleine beleggers is van nog 

veel groter belang wanneer het om de centrale bank van het land gaat. Deze is immers zelf ook 

toezichthouder over onze Belgische banken en verzekeringen.  

Hoe zou men kunnen verwachten dat 1) andere beursgenoteerde vennootschappen welke 

onderworpen zijn aan dezelfde wetgeving, dat 2) banken en verzekeringen die door de centrale bank 

worden gecontroleerd aangaande dezelfde materie, en dat 3) professionele adviseurs over 

https://activismenbbdotbe.files.wordpress.com/2020/01/parlement_brief20200106.pdf
https://activismenbbdotbe.files.wordpress.com/2020/01/parlement_informatieverplichtingen-1.pdf
https://activismenbbdotbe.files.wordpress.com/2020/01/parlement_seigneuriage.pdf
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beleggingen die kleine beleggers tot in het extreme moeten informeren, deze uitgebreide en 

dwingende wetgeving WEL zouden respecteren en naleven?  

Wanneer tegelijkertijd de beursgenoteerde toezichthoudende centrale bank, waarvan de Belgische 

Staat voor 50 % de eigenaar is, zelf geen enkel belang zou geven aan die eigen wetgeving? Erger nog: 

al het mogelijke doet opdat het bestuur van die vennootschap in staat wordt gesteld zich buiten die 

wetgeving te stellen, waardoor in de eigen belangen van de Staat de vennootschap en haar 

minderheidsaandeelhouders kunnen worden onteigend van het eigen vermogen, dit vermogen 

continu en ongestoord kan worden overgeheveld naar de Belgische schatkist? 

Wanneer een Staat haar eigen wetten zelf niet respecteert, en hierbij bovendien haar eigen burgers 

besteelt, zal dit ongetwijfeld leiden tot burgerlijke ongehoorzaamheid. De enige logische reactie 

vanwege de duizenden professionele adviseurs en de talrijke andere beursgenoteerde bedrijven zal 

ongetwijfeld zijn dat elkeen verklaart zijn “eigen sui generis rechtskader” te hebben gecreëerd. 

 

De minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank van België zijn ook kleine beleggers, en 

verdienen even goed de bescherming welke alle andere aandeelhouders van alle andere 

(beursgenoteerde) vennootschappen ook mogen genieten. Zij kunnen en zullen niet langer 

aanvaarden dat hun vertegenwoordigers in het Parlement hen aan hun lot overlaten, het blijven 

toestaan dat al hun evidente rechten hen worden ontzegd.  

Een recent voorbeeld met een ander belangrijk Belgisch beursgenoteerd bedrijf heeft aangetoond 

wat de gevaren zijn van al te lang een onverantwoorde meerderheidsaandeelhouder en een 

onvoldoende onafhankelijk bestuur totaal de vrije hand te laten. Nyrstar was wel onderworpen aan 

de wetgeving inzake informatieverplichtingen, en ook aan de controle van de toezichthouder FSMA. 

Desondanks heeft men niet kunnen beletten dat de minderheidsaandeelhouders hun totale inzet 

volledig verloren hebben zien gaan, en ons land een belangrijk bedrijf is kwijtgespeeld. 

Bij de Nationale Bank van België heeft de meerderheidsaandeelhouder het zo geregeld dat het 

bestuur zelf  “een eigen sui generis rechtskader” mag creëren en onderhouden, en niet onderworpen 

is aan ook maar enige afdoende controle van om het even welke instantie! De rechtbanken en 

wetgevers hadden het terecht over de risico’s van misleiding en voorzichtigheid. 

Voor de komende algemene vergadering kunnen en moeten reeds verschillende belangrijke stappen 

worden gezet. Minstens zal het Parlement er bij het bestuur van de Nationale Bank van België op 

aandringen om de passende transparantie en communicatie, verbonden aan de beursnotering (en 

tegengesteld aan hun eerder geciteerde communicatie om deze transparantie compleet te weigeren) 

WEL te brengen. Ook aandringen op de deelname en de aanwezigheid van de revisor op de algemene 

vergadering kan zeker worden gerealiseerd. De Belgische Staat is immers ook een aandeelhouder, 

met grote belangen en verantwoordelijkheden. 

Een deelname door de volksvertegenwoordigers aan de algemene vergadering zal ongetwijfeld een 

bijkomend nut hebben. De twee op mijn webpagina ter beschikking gestelde documenten zijn 

opgelijste feiten welke de grondstof zijn voor studie en discussie. Voor vraagstelling in commissies en 

in het Parlement, maar ook bruikbaar op de algemene vergadering van de NBB(?).  Met zekerheid 
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mogen de vragen vanwege de  controlerende vertegenwoordigers van de 

meerderheidsaandeelhouder een andere behandeling krijgen vanwege de Gouverneur en directie van 

de NBB, zal deze wel bereid zijn om toch eens andere antwoorden te geven op de reeds vaak gestelde 

vragen? 

In afwachting dat hun vertegenwoordigers in het Parlement doen wat van hen moet worden 

verwacht, en hieromtrent een spoedig en passend vervolg geven zoals hiervoor gevraagd, zullen de 

particuliere minderheidsaandeelhouders zich organiseren in een VZW die alle noodzakelijke stappen 

zal nemen om het gevraagde te bekomen, en om hun dagelijks verder oplopende schade te 

recupereren. Naast een procedure aangaande de genderquota, het beroep tot nietigverklaring bij de 

Raad van State (de winstverdeling) en de komende procedure voor het Hof van Cassatie (bedrieglijke 

financiële communicatie) zijn andere gerechtelijke initiatieven in uitwerking voor het geval deze vraag 

aan het Parlement geen (of onvoldoende snel)  passend gevolg of resultaat zou opleveren. 

 

❖ Aan de Voorzitters: 

Gezien deze vragen om een tussenkomst onbetwistbaar een verantwoordelijkheid inhouden voor elke 

verkozen vertegenwoordiger van het volk, vraag ik zowel de Voorzitter van het Parlement als de 

aangeschreven voorzitters van de politieke partijen elke verkozene in het bezit te stellen van een kopie 

van dit schrijven. Zodanig dat elkeen zijn eigen oordeel kan vormen, en het volgens hem of haar 

passende gevolg kan geven. Elke actie van hun kant zal op mijn webpagina worden beschreven en zal 

voor elke burger van dit land zichtbaar zijn.  

De burger, weze het een professioneel beleggingsadviseur of een CFO van een beursgenoteerde 

vennootschap of gewoon een kleine belegger in nood, zal kunnen oordelen of veroordelen in welke 

mate hun vertegenwoordigers belang geven aan het toepassen en respecteren van onze eigen 

wetten. 

Zelf blijf ik steeds ter beschikking, 

 

Met vriendelijke groet, 

Jaak Van Der Gucht 


