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Geachte Minister van Financiën, 

Geachte Voorzitter van het Parlement, 

 

In mijn schrijven van 6 januari 2020 had ik om een dringende tussenkomst gevraagd 

vanwege de bevoegde Minister van Financiën en van het Parlement. Het verwondert mij ten 

zeerste dat deze brief, en de latere herinneringen, zonder enig verder gevolg zijn gebleven.  

Ik stuur u deze brief hier in bijlage nogmaals mee en reken er op dat u, gezien het belang van 

het onderwerp voor tienduizenden betrokken kleine beleggers, deze keer zeker wel het 

passend gevolg zal geven, minstens de beleefdheid en het respect zal willen tonen voor de 

betrokken burgers van dit land welke u als hun vertegenwoordiger in het Parlement hebben 

verkozen. Dit kan enkel door hen uw goede ontvangst van deze brief te willen bevestigen, 

en hen uw intenties en standpunten omtrent dit belangrijke dossier te laten kennen. 

In de betrokken brief werd omstandig uiteengezet dat er zich werkelijke problemen stellen 

rond onze beursgenoteerde centrale bank, zelf ook toezichthouder. Ik verwijs opnieuw naar 

de inhoud van deze brief, en stel op mijn webpagina twee documenten ter beschikking met 

feitelijke opsommingen waar een (op te richten) commissie zich kan over buigen.  

Deze documenten kunnen als een praktische leidraad dienen, de feiten kunnen door de 

onafhankelijke 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 

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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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, organiseren 

de particuliere minderheidsaandeelhouders zich 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. 

De Nationale Bank van België is de belangrijkste instelling van ons land, heeft de Belgische Staat als 

meerderheidsaandeelhouder. Dit feit, en het feit dat deze meerderheidsaandeelhouder ook de 

Wetgever is van ons land, maakt dat hij een onbetwistbaar belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen 

heeft. De verantwoordelijkheid tegenover elke burger van dit land is dan ook groot. 

Dat de wetgevende meerderheidsaandeelhouder van een dergelijk belangrijke instelling het zou 

toelaten dat het bestuur van die vennootschap de totale vrijheid krijgt bij haar keuze van welke wet 

zij wel wil respecteren en welke wet niet (daar waar elke andere vennootschap WEL alle respect 

moeten tonen voor elke dwingende en strikte wetgeving), haar informatieverplichtingen zou mogen 

invullen op de manier dat zij dit zelf “passend” acht (zelfs al is deze bedrieglijk en misleidend), elke 

minimale evidente transparantie mag weigeren, en hierbij door geen enkele instantie (efficiënt of op 

afdoende manier wijze) wordt gecontroleerd (niet door het FSMA, niet door een onafhankelijk 

bedrijfsrevisor), met als enige argument het vermijden van de gevolgen van belangrijke historische 

fouten en de zogenaamde belangen van de Staat zelf, zal door geen enkele burger worden beoordeeld 

als het voldoen van die voorbeeldfunctie. 

Elke burger van dit land heeft zijn (grondwettelijke) rechten en zijn eigen belangen. Wanneer de Staat 

zelf geen respect toont voor de eigen wetten, en op eender welke manier die wetten naast zich legt 

om die eigen belangen te verdedigen, dan zal men de burger weinig kunnen verwijten wanneer hij dit 

voorbeeld volgt. 

Zelf blijf ik steeds ter beschikking, 

 

Met vriendelijke groet, 

Jaak Van Der Gucht 


