
     

 

Jaak Van Der Gucht 
Dries  39 te 9420  Erpe-Mere 

0473 / 48 77 20      jaakvandergucht@skynet.be 

   

Erpe-Mere, 06 april 2020 

Aangetekende zending 

 

Betreft:  de winstverdeling en de financiële communicatie 

 

Geachte Gouverneur, 

Geachte leden van de Regentenraad, 

 

Op 25 maart 2020 heeft het bestuur van de Nationale Bank van België nv haar resultaten over 

het boekjaar 2019 openbaar gemaakt, en het jaarverslag op haar webpagina geplaatst. 

Ik verwijs in dit verband ook naar mijn schrijven van 17 januari 2020, waarin vooral werd 

gewezen op de wijze waarop het bestuur van de vennootschap Nationale Bank van België, 

de Regentenraad, sedert de invoering (in 2009) van het Artikel 32 in de Organieke Wet is 

omgegaan met de vrijheden die de Wetgever aan een verondersteld onafhankelijke 

Regentenraad heeft gegeven.  

Met dit schrijven van 17 januari 2020 had ik, als aandeelhouder van deze beursgenoteerde 

vennootschap, de voornaamste bedoeling het bestuur tijdig te wijzen op: 

1. De oorspronkelijke bedoelingen van de Wetgever bij het invoeren van het Artikel 32, 

2. De duidelijke fouten en de niet te verantwoorden scheeftrekkingen tot welke 10 jaar 

toepassing van dit Artikel 32 hebben geleid, 

3. De totale vrijheid die de Wetgever het bestuur heeft gegeven om ten allen tijde te 

verhelpen aan deze scheeftrekkingen, dit door bijvoorbeeld nog een bijsturing te 

doen bij gelegenheid van de winstverdeling over 2019, 

4. De onwaarschijnlijke tekortkomingen in de financiële rapportering vanwege het 

bestuur, welke niets anders dan misleiding en bedrog van de particuliere 

aandeelhouders uitmaakt. 
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1. De winstverdeling (Artikel 32 van de Organieke Wet) 

In mijn schrijven van 17 januari 2020 werd de aandacht gevraagd voor enkele essentiële 

bedoelingen die de Wetgever had bij de invoering van het Artikel 32. Deze bedoelingen 

werden hernomen in “DOC 52 1793/001 Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp tot 

wijziging van de financiële bepalingen van de wet van 22 februari 1998”: 

1.1. “ 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, de seigneuriage ”. 

1.2. “ 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 de Staat), (...)  “ 

1.3. “ Dit voorstel van herziene financiële bepalingen raakt niet aan de eigendom van 

het kapitaal van de Nationale Bank, noch aan de rechten van de aandeelhouders 

ten aanzien van de gereserveerde winsten. “ 

1.4. “ De cascade in 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. “ 

Zonder de volledige tekst van mijn vorig schrijven te willen hernemen wijs ik gewoon op 

volgende feiten: 

1.5. De omschrijving welke de Regentenraad zelf geeft voor het begrip “seigneuriage”:  

“ Voor de centrale banken zijn bankbiljetten passiva waarvoor geen rente wordt vergoed. 

Als tegenpost houden ze rentegevende of productieve activa aan. De inkomsten uit DIE 

activa worden ‘seigneuriage-inkomsten’ genoemd.”  1 

1.6. De praktische invulling door de Regentenraad om tot “de eerlijke en correcte 

vergoeding voor het emissierecht” te komen: 

• “ Er bestaat geen enkele koppeling tussen het saldo van de winst die de NBB 

uitkeert aan De Staat, en de omvang van de omloop van de bankbiljetten”.  2 

 
1 Bron:  Jaarverslag 2018 (pagina 60) 
2 Bron:  Directeur Tom Dechaene op de jaarlijkse Algemene Vergadering van 15 mei 2017 
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• Op balansdatum van 31/12/2019 heeft de NBB voor 37,05 miljard euro 

bankbiljetten zelf uitgegeven (staan de activa als tegenpost op haar eigen balans) 

en werd haar vanuit het ESCB een bedrag van 6,15 miljard euro bankbiljetten 

toegewezen (de tegenpost is de vordering “8.3 Netto-vorderingen uit hoofde 

van de toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem”, waarvoor de 

NBB ook over 2019 opnieuw nul euro rente heeft mogen ontvangen), 

• De Regentenraad beperkt zich dus niet tot de uitkering van het resultaat van 

haar “emissiedepartement”, en keert het saldo van de totale winst van de 

vennootschap uit, het resultaat van al haar verschillende opdrachten en 

activiteiten, gerealiseerd uit 181,79 miljard euro activa. Als “tegenpost” van 

slechts 37,05 miljard werkmiddelen waarover het (slechts theoretisch) voordeel 

van het emissierecht zou kunnen gelden? 

• De ECB zelf en elke autoriteit in het domein stellen dat, sedert het jaar 2016, het 

voor geen enkele centrale bank van het ESCB nog mogelijk is om zelfs maar 

enige seigneuriagewinst te kunnen realiseren. Meer nog: door de negatieve 

rente is de uitgifte van bankbiljetten een verlieslatende activiteit geworden. 

1.7. Het door de Regentenraad gerealiseerde evenwicht tussen de financiële belangen van 

de vennootschap zelf, van haar aandeelhouders en van de “Soevereine Belgische 

Staat”: 

• Sedert het Artikel 32 (in 2009) werd ingevoerd heeft de Regentenraad een totaal 

bedrag van 10 miljard euro jaarwinsten bestemd, 

• Daarvan werd voor 4,25 miljard euro toegevoegd aan de beschikbare reserve, 

waarbij de belangen van de vennootschap dus voor 42,83% werden gediend, 

• De Regentenraad heeft voor een bedrag van 5,13 miljard euro 

“seigneuriagevergoeding” toegewezen. Aangevuld met haar deel in de 

dividendbetalingen heeft de Belgische Staat een totaal bedrag van 5,44 miljard 

euro ontvangen, en werden de belangen van de Belgische Staat dus voor 

54,86% van de jaarwinsten gediend, 

• De particuliere minderheidsaandeelhouders hebben over deze zelfde periode 

een totaal bedrag van 228,73 miljoen euro dividenden uitbetaald gekregen. Hun 

belangen werden dus gediend voor … 2,31% van de totale jaarwinsten. 

• Over de periode 2016 tot en met boekjaar 2019 was het Nationale Centrale 

Banken onmogelijk om enige seigneuriage-inkomsten te realiseren: 

De Nationale Bank van België is de enige NCB die haar soevereine Staat 

vergoedt voor “dit voordeel”, en keerde over deze vier jaren (zonder mogelijke 

seigneuriage) toch een totaal bedrag van 1,21 miljard euro uit (ofwel 3.023,00 

euro per aandeel NBB)! 
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Het Artikel 32 houdt een misbruik van wetgevende macht in vanwege de 

meerderheidsaandeelhouder, de Belgische Staat. De meerderheidsaandeelhouder benoemt 

de volledige Raad van Bestuur van de vennootschap (de Regentenraad) die over de periode 

van 10 jaar van het bestaan van dit artikel bewijst dat zij NIET over de vooropgestelde 

noodzakelijke onafhankelijkheid beschikt om inderdaad de geboden vrijheden correct te 

gebruiken, om daarbij de belangen van de drie partijen correct te dienen. 

Door zich niet te beperken tot “een correcte vergoeding voor de seigneuriage”, door de 

opbrengsten van 189 miljard activa in aanmerking te nemen daar waar het theoretische 

voordeel van een emissierecht maximaal op 37 miljard euro zou kunnen spelen, houdt de 

bepaling door de Regentenraad van “de correcte vergoeding” dus een totale willekeur in. 

De Regentenraad raakt op deze manier dus absoluut WEL aan de vergoeding van het 

kapitaal. En de vennootschap en haar particuliere eigenaars blijven als gevolg van deze 

beslissingen achter met alle risico’s op die 189 miljard activa.  

Het totale bedrag van 5,13 miljard euro “seigneuriagevergoeding”, jaarwinsten welke altijd 

tot het eigen vermogen van de vennootschap moeten worden beschouwd, werden niet (als 

vergoeding voor het kapitaal) aan de eigenaars van de vennootschap uitgekeerd, zijn ook 

niet langer ter beschikking van de vennootschap om de erkende komende risico’s op 

(belangrijke) verliezen op te vangen. 

2. Mijn herhaalde vraag omtrent de winstverdeling 

De Regentenraad heeft mijn uitdrukkelijke vraag van 17 januari 2020 om een bijsturing van 

het dividend- en reserveringsbeleid naast zich gelegd. Ondanks minstens de aangehaalde 

feiten (maar zeker ook nog andere), en ondanks het feit dat zij hiertoe de totale 

beleidsvrijheid heeft. 

Ondertussen werd de hele wereldeconomie geconfronteerd met het coronavirus, zullen de 

economische gevolgen dramatisch zijn en zullen centrale banken (waaronder de ECB en alle 

andere NCB’s, en dus ook de Nationale Bank van België) gedwongen worden om voor 

meerdere duizenden miljarden euro’s bijkomende ondersteunende programma’s uit te 

werken. Dit zal betekenen dat de NBB haar balans, en dus zeker ook de gelopen risico’s, nog 

verder sterk zal zien aanzwellen. 

Wanneer de centrale bank (enorme) verliezen zou gaan leiden is het onvermijdelijk dat de 

aandeelhouders dan worden aangesproken om deel te nemen aan een inbreng van 

bijkomend kapitaal. Door de 5,13 miljard euro (ofwel 12.815,00 euro per aandeel) niet aan de 

reserves toe te voegen zal dergelijk beroep op de eigenaars van de vennootschap zich eerder 

opdringen, en door dit bedrag ook uit te keren uitsluitend aan de Belgische Staat zal het de 
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particuliere minderheidsaandeelhouders onmogelijk worden gemaakt om deel te nemen aan 

een dergelijke inbreng. 

De wijze waarop de Belgische Staat is toegetreden tot het kapitaal van de vennootschap 

Nationale Bank van België (en zelfs de meerderheidsaandeelhouder is geworden) is alles 

behalve fraai te noemen. De aandeelhouders werden elke beslissingsbevoegdheid 

ontnomen, en wanneer die meerderheidsaandeelhouder dan het volledige bestuur bepaalt, 

en dat bestuur leidt (zonder respect voor het Artikel 4 van de eigen Statuten) voor 5,13 

miljard euro eigen vermogen af uitsluitend naar die meerderheidsaandeelhouder, dan wordt 

het de particuliere minderheidsaandeelhouders onmogelijk gemaakt om kapitaalstransacties 

te volgen. Op deze manier worden zij dan volledig uit het kapitaal van de vennootschap 

verdreven, en dan is men er in België in geslaagd om de uiteindelijke eigendomsrechten over 

het vermogen van zijn centrale bank te verwerven zonder hiertoe, zoals in elk ander land ter 

wereld, belastinggelden te moeten aanwenden. 

 

De ECB dringt aan op grote voorzichtigheid, om de buffers eigen vermogen maximaal te 

versterken. De vraag om de winstuitkeringen te beperken wordt unaniem positief 

beantwoord, en onze politieke beleidsverantwoordelijken veroordelen elke andere houding 

hieromtrent als “spuwen in het gezicht van de burger”.  

Gezien de uitzonderlijke risicovolle omstandigheden en gezien de hangende procedure voor 

de Raad van State omtrent de winstverdeling, wil ik er bij de Regentenraad op aandringen 

om de als “correcte vergoeding voor de seigneuriage” over het boekjaar 2019, zijnde het 

bedrag van 363.598.000,00 euro, NIET uit te keren aan de Belgische Staat en dit bedrag toe te 

voegen aan de Beschikbare Reserve om de komende risico’s op verliezen op te vangen. 

 

De kopie van deze brief (en van mijn brief van 17 januari 200) zal dan ook worden 

overgemaakt aan de Minister van Financiën, de Voorzitter van het Parlement en aan elke 

voorzitter van de Vlaamse partijen. Als meerderheidsaandeelhouder zal de Belgische Staat 

hier hoogstwaarschijnlijk zijn voorbeeldfunctie opnemen, en zijn invloed bij het bestuur 

laten gelden. 

 

3. De financiële rapportering volgens de vereiste van het waarheidsgetrouw beeld 

In het Arrest van 28 oktober 2019 heeft het Hof van Beroep de bevestiging in uw 

syntheseconclusies hernomen dat de NBB onderworpen is aan de verplichting van een 

financiële rapportering volgens de vereiste van het getrouw beeld van het vermogen, zoals 

bepaald in het 5 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007. 



 6    

 

Bovendien geeft het Hof van Beroep in haar arrest een zeker belang aan voorzichtigheid bij 

de boeking van meerwaarden, en u heeft dit argument hernomen in uw persmededeling van  

30 oktober 2019. 

Als aandeelhouder van deze vennootschap heb ik moeten vaststellen dat het bestuur van de 

Nationale Bank van België in haar jaarverslag over 2019 dit advies opnieuw totaal negeert: 

3.1. Op het passief van de balans wordt, als een schuld aan de eigenaars van de 

vennootschap, een eigen vermogen gerapporteerd gelijk aan 17.344.495.000,00 euro 

(ofwel 43.361,24 euro per aandeel NBB). 

3.2. In dat gerapporteerd eigen vermogen staat een te bestemmen jaarwinst opgenomen 

van 825.252.000,00 euro, waarvan echter een bedrag van 363.598.000,00 euro (ofwel 

909,00 euro per aandeel) noch aan de reserves zal worden toegevoegd noch zal dit 

bedrag aan de eigenaars van de vennootschap worden uitgekeerd: het betreft 

immers een schuld van de vennootschap aan de Belgische Staat (waarvan men stelt: 

niet de Staat als aandeelhouder, maar wel de Soevereine Staat), 

3.3. Onder het vreemd vermogen van de vennootschap wordt een (onbeschikbare) 

reserverekening opgenomen voor een saldo van 298.900.000,00 euro 3  

3.4. Onder “Toelichting 1 Goud en goudvorderingen” (pagina 138) stelt het bestuur:  

“Op 31 december 2019 is nog 9 ton goud beschikbaar voor de uitgifte door de Staat 

van verzamelaars- of herdenkingsmunten.”, zonder meer. 

 

Elders in het jaarverslag (onder “2.2.7 Toelichtingen bij de jaarrekening - II. Regels in 

toepassing van de Organieke Wet en van wetten, statuten en overeenkomsten”) 

informeert het bestuur (op pagina 135): “Ingevolge artikel 37 van de organieke wet 

worden aan de Staat de meerwaarden gestort die bij de verkoop van goud aan de 

Koninklijke Munt van België werden gerealiseerd.”, opnieuw zonder meer. 

 

• De aandeelhouder moet zelf in het jaarverslag op zoek gaan naar deze info, EN 

wordt bovendien geacht in staat zijn zelf de noodzakelijke verbanden te leggen, 

• Nergens wordt de – nochtans ingrijpende - werkelijke impact berekend van deze 

wettelijke bepaling, noch maakt het bestuur enige berekening, noch wordt deze 

(door de Wetgever bepaalde) uitgestelde schuld op transparante en correcte 

wijze op de balans tot uiting gebracht, 

 
3 In gerechtelijke procedures erkent het bestuur nochtans dat deze reserverekening tot haar 

eigen vermogen behoort (en GEEN schuld uitmaakt), en het bestuur moet er zich zeker ook 
bewust van zijn dat de Richtsnoeren van de ECB bepalen dat “Stille reserves of het 
opzettelijk onjuist weergeven van posten op de balans en winst- en verliesrekening 
onverenigbaar zijn met het voorzichtigheidsbeginsel”, 
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• Meer nog: het bestuur toont voor dit bedrag van 378.305.771,60 euro niet 

gerealiseerde meerwaarden op haar goudvoorraad gewoon als een deel van haar 

eigen vermogen, welke als rechtstreeks en onvermijdelijk gevolg van de 

toepassing van deze wet nooit tot haar eigen vermogen zal worden gerealiseerd!  

• De Regentenraad kan het onmogelijk als “een voorzichtige rapportering” 

beschouwen wanneer het 945,76 euro per aandeel (ofwel 50 % van de actuele 

beurskoers) onterecht als eigen vermogen van de vennootschap rapporteert?! 

 

3.5. Daarnaast stelt het bestuur absoluut ten onrechte, en dus misleidend en bedrieglijk, 

onder “2.2.7 Toelichting bij de jaarrekening – boekhoudkundige principes en 

waarderingsregels” (pagina 130) dat:  

“De officiële goud- en deviezenreserves van de Belgische Staat, die in de 

balans zijn opgenomen, (..)”.  

De betreffende activa hebben per balansdatum een totale marktwaarde van 

26.246.564.000,00 euro, en er worden in het eigen vermogen van de 

vennootschap voor 10.068.000.000,00 euro niet gerealiseerde meerwaarden 

verbonden aan deze activa opgenomen (25.170,00 euro per aandeel NBB).  

Meerwaarden verbonden aan activa welke dus “eigenlijk” tot de eigendom 

van een andere rechtspersoon zouden toebehoren!? 

3.6. Bij elke andere Nationale Centrale Bank (NCB) van het ESCB zijn de officiële externe 

reserve-activa van het respectievelijke land, zonder enig mogelijke discussie,  

inderdaad de uitsluitende en volstrekte eigendom van die NCB zelf. En worden de 

balansrubrieken “Herwaarderingsmeerwaarden” inderdaad terecht tot het eigen 

vermogen van de centrale banken gerekend.  

De uiteindelijke eigendomsrechten over het eigen vermogen liggen onbetwistbaar 

uitsluitend bij hun eigenaars. Bij wie anders? 

Wanneer de NBB, ook in haar jaarverslag (bestemd om vooral haar eigenaars, maar 

ook alle andere stakeholders correct en waarheidsgetrouw te informeren, MAAR 

vooral  om te voldoen aan haar verplichtingen als beursgenoteerde vennootschap): 

1. In haar wettelijk verplichte financiële rapportering volgens de 

vereiste van het waarheidsgetrouw beeld, volgens de regels en 

normen zoals deze ook worden voorgeschreven in de Richtsnoeren 

van de ECB, 
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2. Op identieke wijze rapporteert en haar balans opmaakt zoals elke 

andere NCB van het ESCB dit ook doet, 

3. En de (ongerealiseerde) meerwaarden op de officiële externe reserve-

activa van België (welke tot uiting worden gebracht op haar balans) 

op identieke wijze als die andere NCB’s in haar balans opneemt onder 

het eigen vermogen van de vennootschap, 

4. Dan sluit het bestuur zelf elke andere mogelijke conclusie uit:  

ook de officiële externe reserve-activa werden verworven met 

vermogen van de NBB zelf (in navolging van dezelfde wettelijke 

verplichtingen als die andere NCB’s  4), de vennootschap draagt zelf 

alle risico’s op verliezen over deze activa, alle resultaten en 

meerwaarden horen tot het eigen vermogen van de centrale bank 

(want op die manier boekhoudkundig en waarheidsgetrouw tot uiting 

gebracht). 

5. Het Artikel 4 van de eigen Statuten is bijzonder duidelijk en voor geen 

enkele andere interpretatie vatbaar:  

de uiteindelijke eigendomsrechten over het eigen vermogen 

(waaronder de jaarwinsten) horen ook bij de NBB, net zoals bij elke 

andere NCB, uitsluitend toe aan de eigenaars van de vennootschap. 

Wanner het bestuur stelt dat deze activa van een andere rechtspersoon zijn, en dat de 

vennootschap zelf noch de eigenaars van de naamloze vennootschap nooit enig 

eigendomsrecht zouden kunnen doen gelden op de opbrengsten noch meerwaarden van 

deze activa (quod non, zonder hierover echter nog verder te willen uitweiden), dan mag het 

bestuur ook nooit een bedrag van 10.068.000.000,00 euro niet gerealiseerde meerwaarden 

als eigen vermogen tot uiting brengen! 

Het is daarentegen echter wel van belang om deze feiten vast te stellen, en te weten dat het 

bestuur, ook in gerechtelijke procedures, erkent en bevestigt dat “de NBB onderworpen is 

aan de verplichting van financiële rapportering volgens het vereiste van het getrouw beeld 

bepaald in artikel 5 van het betreffende koninklijk besluit”. 5 Van een beursgenoteerde 

vennootschap zou men ook niets anders mogen verwachten. 

 
4 De Nationale Bank van België heeft haar goudvoorraad aangelegd om de wettelijke 

“dekkingscoëfficiënt” te respecteren, De Nederlandsche Bank deed hetzelfde om het 
“dekkingsbesluit” te respecteren. DNB is de uitsluitende en volstrekte eigenaar van haar 
goudvoorraad. 
5 Arrest van het Hof van Beroep van 28 oktober 2019 (pagina 11) 
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Voorgaande feitelijke opsomming maakt duidelijk dat aan de vereiste wettelijke 

verplichting van financiële rapportering zelfs niet bij benadering is voldaan. Kleine 

beleggers worden voor werkelijk enorme bedragen misleid en bedrogen. 

Het Hof toonde zich alles behalve volledig bij het vellen van het arrest (beperkte zich tot de 

boekingswijze van de onbeschikbare reserve), en had ook enkele belangrijke essentiële foute 

uitgangspunten (waardoor een procedure in cassatie werd gestart). Maar de feiten waar het 

Hof van Beroep wel beducht voor was en heeft willen vermijden, en er ook terecht voor heeft 

gewaarschuwd, worden in uw jaarverslag over 2019 opnieuw herhaald. 

Kleine beleggers in het aandeel Nationale Bank van België hebben over de jaren heen moeten 

vaststellen dat het bestuur voor duizenden euro’s per aandeel van de jaarwinsten aan de 

reserves heeft toegevoegd. Winsten die dus niet aan hen werden uitgekeerd als vergoeding 

voor het kapitaal. Normaal gezien zou zich dit altijd moeten vertalen in een vergelijkbare 

stijging van de beurskoers. Momenteel staat de beurskoers beneden de 2.000,00 euro en 

reflecteert deze op geen enkele manier het boekhoudkundig eigen vermogen zoals het 

bestuur dit per 31 december 2019 waarheidsgetrouw in beeld brengt, namelijk 43.361,24 euro 

per aandeel.  

Wanneer kleine beleggers in NBB, voor welke reden dan ook, gedwongen worden hun 

investering in het aandeel van de hand te doen, dan realiseren zij ongeveer 4,5 % van deze 

boekwaarde (laat staan van de werkelijke waarde). Deze enorme discrepantie heeft als enige 

aanleiding: 

• De totale misleidende en bedrieglijke financiële communicatie welke het bestuur van 

de vennootschap voert, welke op geen enkele manier “het waarheidsgetrouwe beeld” 

benadert. De Nationale Bank van België toont zich hierbij recidivist, en de 

rechtstreekse aanleiding voor deze houding is natuurlijk gekend, 

• De alles behalve onafhankelijke houding inzake de winstverdeling, de manier 

waarop het bestuur de geboden vrijheden misbruikt om telkens weer het eigen 

vermogen van de vennootschap over te hevelen naar de eigen Schatkist van de 

meerderheidsaandeelhouder, de Belgische Staat. 

U heeft vorig jaar uw houding ten overstaan van de aandeelhouders in de media toegelicht, 

en uw bezorgdheid getoond dat een bepaalde transparantie een eventuele uitkoopprijs voor 

de meerderheidsaandeelhouder fors zou opdrijven. Als CEO van deze beursgenoteerde 

vennootschap mag dit nooit uw zorg zijn, en ik wens in dit verband hier enkel het duidelijke 

advies van Hans Hoogervorst (Voorzitter van het IASB) in De Tijd van 21 februari 2020 mee 

te geven: 

“ Ben je niet bereid totale transparantie te leveren, dan trek je beter niet naar de beurs.” 
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De voorzitter van het IASB is duidelijk:  

ofwel houdt men vast aan de beursnotering, en dan past men onverkort ALLE hier aan 

verbonden regels en wetten toe (zoals deze WEL gelden voor ELKE andere beursgenoteerde 

vennootschap), verzekert men totale transparantie, ofwel trekt men weg van de beurs!  

Wat de prijs voor een uitkopende meerderheidsaandeelhouder ook zou zijn! 

Dit is mijn zoveelste poging om het bestuur van de Nationale Bank van België te wijzen op 

haar verantwoordelijkheden, en vooral op de enorm zware gevolgen welke dit alles heeft 

voor de tienduizenden kleine beleggers,  

Ik hou er echter aan om u toch te blijven wijzen op de flagrante fouten, de enorme gevolgen 

van dit wanbeleid en de toenemende risico’s welke dit alles heeft voor de eigenaars van de 

vennootschap. De herhaalde vragen om hulp en bijsturing blijven telkens onbeantwoord, en 

deze blijvende weigering vanwege het bestuur zal zeker zijn juridische waarde krijgen. 

Daarnaast heb ik aangegeven de kopie van deze brief (en van mijn brief van 17 januari 200) 

over te maken aan de Minister van Financiën, de Voorzitter van het Parlement en aan elke 

voorzitter van de Vlaamse partijen. Eerder al heb ik die zelfde partijen aangeschreven om 

eindelijk hun onbetwistbare verantwoordelijkheid te nemen. 

Ik verwacht van hen dat zij dit dossier eindelijk de passende aandacht geven en het nodige  

herstellend wetgevend werk uitvoeren opdat de situatie rond de Nationale Bank van België 

in overeenstemming kan worden gebracht met die van elk van de ons omringende landen. 

Op dat moment zal ook het bestuur van de Nationale Bank van België geen enkel probleem 

meer hebben met totale transparantie, met volledige en effectieve controle door 

toezichthouders, en met de aanwezigheid van een externe revisor op de jaarlijkse algemene 

vergadering. Immers: het zijn enkel diegenen die iets (of heel veel) te verbergen hebben, zij 

die oneerlijk te werk gaan, die problemen hebben met transparantie. 

Met vriendelijke groet, 

Jaak Van Der Gucht 


