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Per e-mail 
De heer Jaak Van Der Gucht SUR 
Dries 39 
9420 ERPE-MERE 
  

datum  5 mei 2020 

ons kenmerk  BNB/EVD 

uw kenmerk  jaakvandergucht@skynet.be 

contactpersoon   

   

  Info.fin@fsma.be 

 

Geachte heer, 

Wij verwijzen naar uw aangetekend schrijven van 30 maart jongstleden. Dit schrijven is ons pas op 
14 april bezorgd. 
 
Daarin brengt u de FSMA – als controle-autoriteit – ervan op de hoogte dat het jaarverslag voor het 
boekjaar 2019 van de Nationale Bank van België tekortkomingen bevat tegenover haar verplichtingen 
inzake periodieke informatie. 
 
Wij hebben u in het verleden al meermaals op de juridische grondslagen van de controle van de FSMA 
over de communicatie van de Nationale Bank van België gewezen. In het bijzonder, bepaalt artikel 18, 
§ 1, 1° van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten 
van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt 
dat de nationale centrale banken van de lidstaten (en hiermee ook de Nationale Bank van België) 
ontheven zijn van de verplichtingen inzake periodieke informatie. Dit artikel zet om artikel 8, § 1 van 
Richtlijn 2004/109/EG van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor 
informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde 
markt zijn toegelaten. 
 
De FSMA heeft niet de bevoegdheid om de bepalingen van een koninklijk besluit, in casu het 
bovenvermeld koninklijk besluit van 14 november 2007, aan te passen of contra legem te interpreteren 
in de zin die u aangeeft.  
 
Wat betreft de rapporteringsplicht van de bedrijfsrevisor van de Nationale Bank van België, het 
vraagrecht van de aandeelhouders aan die revisor en zijn aanwezigheid aan de algemene vergadering: 
deze vragen vallen buiten de bevoegdheden van de FSMA. De rol van de revisor en zijn 
rapporteringsplichten zijn geregeld in de statuten van het Europees stelsel van centrale banken en van 
de Europese Centrale Bank en in de Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut 
van de Nationale Bank van België waarop de FSMA geen toezicht mag uit oefenen. 
 
Met de meeste hoogachting, 

Herstelbare handtekening

X Jean-Paul Servais

Jean-Paul Servais

Voorzitter

Ondertekend door: Jean-Paul Servais (Signature)  


