
     

 

Jaak Van Der Gucht 
Dries 39  te  9420  Erpe-Mere 

0473 / 48 77 20  jaakvandergucht@skynet.be 

   

Erpe-Mere, 06 april 2020 

        Aangetekende zending 

 

Minister van Financiën Alexander De Croo 

De Voorzitter van  het Parlement Patrick Dewael 

De Voorzitter van N-VA, M. Bart De Wever 

De Voorzitter van Vlaams Belang, M. Tom Van Grieken 

De Voorzitter van Open VLD, Mevrouw Gwendolyn Rutten 

De Voorzitter van CD&V, M. Joachim Coens 

De Voorzitter van SP.A, M. Conner Rousseau 

De Voorzitter van Groen, Mevrouw Meyrem Almaci 

De Voorzitter van PVDA, M. Peter Mertens 

Geachte dames en heren, 

 

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. Deze 

vennootschap noteert op de markt van Euronext Brussels, onder het segment Continumarkt 

(ISIN-code BE0003008019). 

Als aandeelhouder van deze vennootschap heb ik het bestuur van de NBB reeds eerder 

gewezen op belangrijke tekortkomingen in haar financiële rapportering en over de manier 

waarop de jaarwinsten van de vennootschap worden bestemd. Er lopen in dit verband ook 

gerechtelijke procedures voor het Hof van Cassatie en de Raad van State. 

Mijn schrijven van 17 januari 2020 aan de Gouverneur en de Regentenraad van de Nationale 

Bank van België werd totaal genegeerd, en ik heb na de bekendmaking van de jaarresultaten 

en het jaarverslag, alsook van de winstverdeling, mijn bevindingen aan het bestuur van de 

vennootschap overgemaakt. Ik stuur u in bijlage de kopie van beide brieven mee. 
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U zal opmerken dat ik er bij het bestuur van de Nationale Bank van België nv op aandring 

om de onteigende jaarwinsten van de vennootschap, een bedrag van 363.598.000,00 euro 

welke de Regentenraad bepaalt als de “correcte vergoeding” voor (een onbestaande) 

seigneuriage over het boekjaar 2019, NIET uit te keren aan de meerderheidsaandeelhouder 

de Belgische Staat doch deze WEL toe te voegen aan de Beschikbare Reserve van de 

vennootschap. De ECB heeft immers opgeroepen tot voorzichtigheid met betrekking tot de 

afbouw van de buffers aan eigen vermogen, ook de NBB erkent dat haar (rente)risico’s sterk 

oplopen. Als gevolg van de bijkomende enorme steunprogramma’s van de ECB met 

betrekking tot de economische gevolgen van het coronavirus zullen de risico’s op verliezen 

voor de NBB alleen maar toenemen.  

Daarnaast zal de Raad van State de komende weken ook de toepassing van het Artikel 32 

van de Organieke Wet door de Regentenraad beoordelen. 

U heeft algemeen en zonder enige uitzondering uw verontwaardiging getoond wanneer een 

bestuur van een commerciële bank toch haar gewone winsten zou gaan uitkeren onder de 

vorm van een dividend. Mijn vraag betreft hier niet de (beperkte) dividenduitkeringen van 

de NBB aan haar aandeelhouders (waaronder de Belgische Staat), doch wel een belangrijk 

bedrag welke een werkelijk onteigend eigen vermogen uitmaakt.  

Samen met alle andere burgers van dit land, en de particuliere aandeelhouders van NBB in 

het bijzonder, zullen wij uw beoordeling van deze vraag met veel interesse beoordelen.  

De Belgische Staat heeft in deze immers een absolute voorbeeldfunctie te vervullen. 

 

Daarnaast verwijs ik ook naar de problematiek van de manier waarop het bestuur 

beantwoordt aan haar verplichtingen inzake informatieverplichtingen, verbonden aan haar 

beursnotering. De financiële rapportering beantwoordt niet aan de vereiste van het 

waarheidsgetrouwe beeld van het vermogen van de vennootschap, en dit is slechts een 

eufemisme. De beleggers worden misleid voor werkelijk enorme bedragen. 

Daarnaast is het zo dat de financiële verslaggeving vanwege het bestuur NIET wordt 

gecontroleerd door het FSMA (feit waar zelf vorige Ministers van Financiën niet van op de 

hoogte bleken te zijn), maar ook niet wordt gecontroleerd door om het even welke andere 

instelling! De externe revisor zou dan wel een controle uitoefenen, doch deze is niet effectief 

vermits de revisor uitsluitend rapporteert aan … het bestuur zelf. 

De financiële gevolgen van dit alles zijn dramatisch voor de eigenaars van de NBB: zij kunnen 

hun investering slechts tegen minder dan 5% van het door het bestuur gepubliceerde 

boekhoudkundig eigen vermogen ten gelde maken! 
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In mijn schrijven aan de Minister van Financiën en de Voorzitter van het Parlement  

(van 7 januari 2020) werden vragen tot een dringende tussenkomst gesteld. Deze brief en 

vragen bleven echter onbeantwoord, en ik herhaal ze dus met veel nadruk. De particuliere 

aandeelhouders van de Nationale Bank van België zijn immers ook kleine beleggers, welke 

de diverse nationale en internationale wetgevers ten koste van alles hebben willen 

beschermen.  

De belangen zijn hier werkelijk enorm te noemen, en dergelijke problemen verdwijnen nooit 

vanzelf. De risico’s nemen heel snel toe, de kansen op (en de bedragen van) schadeclaims 

eveneens. Wanneer u het inderdaad ernstig meent met het belang om kleine beleggers te 

willen beschermen valt hier echt geen tijd te verliezen. Ik blijf zeker ter beschikking voor elke 

mogelijke bijdrage, en kijk uit naar uw spoedige antwoord en gevolg. 

Met vriendelijke groet, 

Jaak Van Der Gucht 


