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Bijage 8 - Extra informatie met verdere details omtrent de feiten, schendingen van het 
Verdrag en relevante argumentatie 

 
 

A. Weergave van de feiten en procedurevoorgaanden 
 
1. Verzoeker is aandeelhouder van de nv Nationale Bank van België (hierna afgekort 
Nationale Bank) en bezit op heden 75 aandelen in deze vennootschap.  
 
2.  De Nationale Bank werd in 1850 opgericht als naamloze vennootschap. De oprichting 
gebeurde met louter privékapitaal (25 miljoen Belgische franken). De Belgische Staat verleent 
vervolgens het emissierecht aan de Nationale Bank.  
 
3.  Pas in 1948, nadat de bank 98 jaar in private handen was, is de Belgische Staat ook in 
het kapitaal van de vennootschap getreden. Dit gebeurde via de wet van 28 juli 1948 houdende 
wijziging van de organieke wet der Nationale Bank van België. Daarvoor werd het bestaande 
kapitaal (op dat moment 200.000.000,- BEF, vertegenwoordigd door 200.000 aandelen) 
verdubbeld tot 400.000.000,- BEF door uitgifte van 200.000 nieuwe aandelen. De Belgische 
Staat verwierf alle nieuw uitgegeven aandelen à pari de nominale waarde, zodat zij 50 % van 
de aandelen in bezit heeft. 
 
4.  Ondanks haar bezit van slechts 50 % van de aandelen van de Nationale Bank, heeft 
de Belgische Staat steeds opnieuw teruggegrepen naar wetgeving om ingrijpende wijzigingen 
aan te brengen in de structuur en werking van de Nationale Bank. Op deze wijze heeft de 
Belgische Staat vermeden te moeten overgaan tot nationalisatie van de Nationale Bank, 
hetgeen in vele Europese landen wel degelijk gebeurd is en waarbij de aandeelhouders in 
kwestie steeds correct werden vergoed. Een nationalisatie werd in deze landen als de enige 
correcte manier gezien om de eigendomsrechten van de particuliere aandeelhouders over te 
nemen.  
 
5.  Dit heeft ertoe geleid dat de Nationale Bank thans in het Belgische juridische stelsel 
een unieke plaats inneemt. Het is enerzijds Belgiës Nationale Bank, maar anderzijds ook een 
naamloze vennootschap die beursgenoteerd is.1  
 
De inrichting en werking van de Nationale Bank wordt vrijwel volledig van overheidswege 
bepaald, met name door de artikelen 127 en volgende van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (voorheen de artikelen 105 en volgende van het EG-Verdrag) (hierna 
afgekort VWEU) en het aan dat Verdrag gehechte protocol nr. 4 betreffende de statuten van 
het Europees Stelsel der Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank, door de wet 
van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België 
(hierna afgekort organieke wet) en door de bij koninklijk besluit bekrachtigde Statuten van de 
Nationale Bank. De regelgeving betreffende de naamloze vennootschappen geldt te dien 
aanzien als aanvullend recht.2 

 
1 Artikel 2 van organieke wet bepaalt: “De Nationale Bank van België, in het Frans "Banque Nationale de Belgique", in het Duits 
"Belgische Nationalbank", ingesteld bij de wet van 5 mei 1850, maakt integrerend deel uit van het Europees stelsel van centrale 
banken, hierna ESCB genoemd, waarvan de statuten werden vastgelegd in het desbetreffend Protocol gehecht aan het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Unie.Daarenboven gelden voor de Bank deze wet, haar eigen statuten en, aanvullend, de 
bepalingen betreffende de naamloze vennootschappen.” 
2 Bij artikel 141, § 1 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de fnanciële sector en de financiële diensten 
(Belgisch Staatsblad van 4 september 2002) werd de Vennootschappenwet deels buiten toepassing verklaard: “De bepalingen 
betreffende de naamloze vennootschappen zijn slechts van toepassing op de Nationale Bank van België: 1° voor de 
aangelegenheden die niet worden geregeld door de bepalingen van titel VII van het derde deel van het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap en van het Protocol betreffende de statuten van het Europese Stelsel van centrale banken en van 
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6.  Verschillende wetgevende ingrepen hebben de Nationale Bank verder “geëtatiseerd”. 
Zij hebben er ook voor gezorgd dat een belangrijk deel van het vermogen van de Nationale 
Bank zonder compensatie wordt overgedragen aan de Belgische Staat en dit dus ten nadele 
van de particuliere aandeelhouders wiens vermogen aangetast wordt. Niet alleen het 
eigendomsrecht van de particuliere aandeelhouders, maar ook het recht op inspraak en 
deelname van deze aandeelhouders aan de winstdeelname en winstverdeling werden in 
aanzienlijke mate beperkt en dit ten voordele van de andere 50 % aandeelhouder, nl. de 
Belgische Staat.  
 
7.  De particuliere aandeelhouders hebben of kunnen geen vertegenwoordiging meer 
hebben in het beleid. De Nationale Bank beschikt thans over volledig andere organen dan elke 
andere naamloze vennootschap in België. Meer zelfs, de algemene vergadering van 
aandeelhouders van de Nationale Bank wordt niet beschouwd als een orgaan van de 
Nationale Bank. De taak die normaal toebedeeld is aan de algemene vergadering van 
aandeelhouders, wordt bij de Nationale Bank uitgeoefend door de Regentenraad.  
Het is dan ook de Regentenraad - bestaande uit de Gouverneur, de directeurs en tien regenten 
- die de uitgavenbegroting alsook de jaarrekening goedkeurt en definitief de winstverdeling 
regelt die door het Directiecomité wordt voorgesteld (artikel 20 en 30 van de organieke wet) 
zonder dat enige tussenkomst van de particuliere aandeelhouders wordt geduld. De Belgische 
Staat heeft duidelijk de macht gelegd bij dit orgaan met miskenning van de rechten van de 50 
% private aandeelhouders als dusdanig. Dit is geenszins het geval bij de andere Europese 
centrale banken waar de aandeelhouders (in feite meestal één aandeelhouder, nl. de 
respectievelijke Staat) deze bevoegdheden behouden.  
 
8.  Verzoeker, heeft samen met meerde andere particuliere beleggers, zijn rechten als 
aandeelhouder reeds eerder trachten af te dwingen via rechterlijke weg. In dit kader heeft hij 
aangevoerd dat de bestaande regulering (die meermaals werd aangepast in het voordeel van 
de Belgische Staat) meerdere bepalingen bevat die aan de Belgische Staat een preferente 
behandeling waarborgen, zowel wat betreft haar rechten op bepaalde activa, als wat betreft 
de toekenning van de jaarlijkse winsten, de winstverdeling en het inspraakrecht.  
 
Hoewel deze voorgaande procedures niet meer op ontvankelijke wijze aan de wettigheidstoets 
van Uw Hof onderworpen kunnen worden, kunnen zij wel gekaderd worden in de huidige 
procedure die aan de beoordeling van Uw Hof voorligt.  
 
9.  De organieke wet werd meermaals gewijzigd. Door artikel 141, § 2 en § 9 van de wet 
van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, 
werden twee nieuwe bepalingen ingevoerd.   
 
Enerzijds wordt nu bepaald dat het emissierecht waarvan sprake is in de wet, betrekking heeft 
op het emissierecht dat de Nationale Bank van België mag uitoefenen krachtens artikel 106 
EG-Verdrag (huidig artikel 128, eerste lid VWEU). Anderzijds is een artikel 9bis opgenomen 
op grond waarvan de officiële externe reserves van de Staat door de Nationale Bank van 
België worden aangehouden en beheerd en samen een doelvermogen vormen voor 
opdrachten van algemeen belang.  
 
Beide wetswijzigingen worden bij het Arbitragehof (sinds 2007 Grondwettelijk Hof) door een 
vernietigingsberoep aangevochten.  
 

 
de Europese Centrale Bank, noch door voornoemde wet van 22 februari 1998 of de statuten van de Nationale Bank van België; 
en 2° voor zover zij niet strijdig zijn met de bepalingen bedoeld in 1°”.  
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De particuliere aandeelhouders voerden aan dat artikel 141, § 9 van de voornoemde wet het 
emissierecht dat de Nationale Bank van België verloren was, met terugwerkende kracht 
herstelt. Daardoor wordt volgens de aandeelhouders het gelijkheidsbeginsel, het 
rechtszekerheidsbeginsel en het EG-Verdrag geschonden. Verder werd aangevoerd dat het 
nieuwe artikel 9bis van de organieke wet het eigendomsrecht van de externe reserves van de 
Nationale Bank van België zou overdragen aan één specifieke aandeelhouder, namelijk de 
Staat. Er wordt een schending van het gelijkheidsbeginsel en van het recht op eigendom (art. 
1 eerste aanvullend protocol bij het EVRM) aangevoerd. 
 
10.  Het Arbitragehof (10 december 2003, arrest nummer 160/2003, 
www.grondwettelijkhof.be) volgt de redenering van de aandeelhouders niet. Langs de ene kant 
vloeit volgens het Arbitragehof zowel uit artikel 106 EG-Verdrag als uit besluit ECB nr. 2001/15 
over de uitgifte van bankbiljetten voort, dat nationale centrale banken hun emissierecht 
behouden. Het gaat volgens het Arbitragehof om een louter interpretatieve bepaling die het 
bestaan van het emissierecht van de Nationale Bank van België binnen het ESCB bevestigt. 
Langs de andere kant beschouwt het Arbitragehof artikel 9bis van de Organieke wet als een 
bevestiging van het juridische statuut van de officiële externe reserves overeenkomstig het 
EG-recht. 
 
11.  De rechtbank van koophandel te Brussel oordeelt in een vonnis van 9 maart 2007 dat 
de private aandeelhouders van de Nationale Bank geen enkel recht hebben op de meerwaarde 
die deze laatste realiseert op de verkopen van goud en dat de Nationale Bank geen enkele 
fout heeft gemaakt bij het overdragen van deze meerwaarde aan de Belgische Staat.  
 
12.  Deze beslissingen dienen gekaderd te worden in een historische context. De in 1850 
opgemaakte statuten van de Nationale Bank voorzagen dat de Bank een metaalvoorraad moet 
aanhouden gelijk aan ten minste één derde van het totaal bedrag der biljetten in omloop. De 
Bank verkreeg aldus het monopolie op de uitgifte van papiergeld, maar terzelfdertijd werden 
voorwaarden opgelegd qua dekking. Deze voorwaarde met betrekking tot het emissierecht 
illustreert de oorsprong van de goudvoorraad die door de Bank diende te worden aangekocht 
(geïnvesteerd) als dekking van de schuld wegens uitgegeven bankbiljetten. Dit maakt duidelijk 
dat de beleggingen van de ontvangen fondsen wegens uitgifte van bankbiljetten, in goud en 
goudvorderingen, per definitie eigendom zijn van de Nationale Bank en dus niet van de 
Belgische soevereine Staat. Bij wet van 28 juli 1948 werd beslist dat de Nationale Bank goud 
mag verkopen en dat de meerwaarde op dat goud op een “onbeschikbare reserverekening” 
wordt gestort “die bij vereffening van de Bank” aan de Staat zal toekomen. Deze 
onbeschikbare reserve wordt in 1996 evenwel overgedragen aan de Belgische Staat. De groep 
van particuliere aandeelhouders – waaronder Verzoeker – voerde aan dat er geen 
rechtvaardiging bestaat voor het feit dat de meerwaarde op deze verkopen aan de Belgische 
Staat zou toekomen: het goud was eigendom van de Nationale Bank en als het goud eigendom 
is van de Nationale Bank, dan gaat de toekenning van deze meerwaarde regelrecht in tegen 
de fundamenten van het eigendomsrecht.  
 
13.  De diverse rechtscolleges, waaronder het Grondwettelijk Hof, hebben evenwel beslist 
dat de toekenning van de meerwaarde gerealiseerd op verkopen van goud, op basis van hun 
interpretatie van de wetgeving, wel toekomt aan de Belgische Staat. Daarbij werd systematisch 
geargumenteerd dat het goud en de goudvorderingen wel eigendom zijn van de Belgische 
Staat, die het beheer van deze goudvoorraden heeft toevertrouwd aan de Nationale Bank in 
de vorm van een doelvermogen.  
 
14.  Naar aanleiding van een belangrijke wijziging van de organieke wet door de wet van 3 
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april 20093, werd een beroep tot nietigverklaring tegen deze wet ingesteld door dezelfde groep 
van de aandeelhouders van de Nationale Bank (verenigd in de cvba Deminor).  De wetgever 
wijzigt in het bijzonder de regeling van de winstverdeling. De regel op grond waarvan alle netto 
financiële opbrengsten die de drempel van 3 % van het verschil tussen de rentegevende activa 
en de vergoedende passiva van de Nationale Bank overschrijden, aan de Staat toekomen, 
wordt afgeschaft. Het nieuwe systeem bestond erin dat van de jaarlijkse winsten een vast 
bedrag wordt toegekend aan achtereenvolgens de aandeelhouders, het reservefonds of de 
beschikbare reserve en de aandeelhouders. Het saldo komt toe aan de Staat. De private 
aandeelhouders voerden aan dat de nieuwe winstverdeling de gelijkheid der aandeelhouders 
schendt, het eigendomsrecht van de aandeelhouders aantast en het vrij verkeer van kapitaal 
belemmert.  
 
15.  Het Grondwettelijk Hof verwerpt in een arrest van 23 juni 2010 deze argumentatie. 
Volgende overwegingen zijn hierbij bijzonder relevant:  
 
“(…) Ten aanzien van de door de verzoekende partijen aangeklaagde “scheeftrekking” tussen 
de positie van de Belgische Staat en de overige aandeelhouders van de NBB, dient in eerste 
instantie te worden gewezen op de bijzondere rol van de NBB en de bijzondere positie van de 
Belgische Staat ten aanzien van het vermogen en de inkomsten van de NBB.  
De NBB is op 5 mei 1850 weliswaar opgericht als een naamloze vennootschap waarin 
natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen participeerden in het kapitaal; 
evenwel, vanwege de haar toevertrouwde opdrachten van algemeen belang – onder meer de 
uitgifte van bankbiljetten en de rol van Rijkskassier – wordt de werking van de NBB, inclusief 
de regels die het maatschappelijk kapitaal ervan beheersen, grotendeels van overheidswege 
bepaald. Dat is des te meer het geval nu de NBB als centrale bank naar aanleiding van de 
invoering van een Europese munteenheid integrerend deel uitmaakt van het ESCB;  
-(…) Naast het feit dat de rol en het stemrecht van de aandeelhouders van de NBB meer 
beperkt zijn dan die van aandeelhouders van andere beursgenoteerde naamloze 
vennootschappen, dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat ook de 
winstverdeling en de toewijzing aan de reserves grotendeels van overheidswege wordt 
bepaald (…);  
-dient te worden opgemerkt dat de bestreden artikelen 2 en 3 van de wet van 3 april 2009 (…) 
niet op discriminerende wijze afbreuk doen aan de gewettigde verwachtingen van de 
gewone aandeelhouders van de NBB, die niet in redelijkheid aanspraak kunnen maken op 
de “seigneuriage”-inkomsten van de Belgische Staat, noch op een onveranderlijke toepassing 
van de vroegere regels voor de verdeling van de winst en de toebedeling van de reserves van 
de NBB.  
-(…) dat de genomen maatregelen niet op onevenredige wijze afbreuk doen aan de rechten 
van de aandeelhouders van de NBB, en met name niet aan hun eigendomsrecht” (eigen 
benadrukking).  
 
Het Grondwettelijk Hof neemt dus de stelling in dat het feit dat de werking van de Nationale 
Bank in grote mate wordt bepaald door de 50% aandeelhouder - de Belgische Staat - 
voldoende gerechtvaardigd is om het principe van absolute gelijkheid van de aandeelhouders, 
zoals uitdrukkelijk gesteld in artikel 4 van de statuten van de Nationale Bank, te wijzigen. Bij 
deze beslissing hebben de andere 50 % private aandeelhouders daarbij op geen enkele wijze 
inspraak gehad.  
 
 

 
3 Wet 3 april 2009 tot wijziging van de financiële bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek 
statuut van de Nationale Bank van België, Belgisch Staatsblad van 28 april 2009, p. 33.434.  
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16.  Het hof van beroep te Brussel oordeelt in graad van beroep tegen de vonnissen van 
de rechtbank van koophandel te Brussel d.d. 27 oktober 2005 en 2 februari 1996 op 30 
september 2010 eveneens in het voordeel van de Belgische Staat.  
 
Het hof wijst erop dat de officiële externe reserves van de Staat (hoofdzakelijk goud en 
goudvorderingen) niet de eigendom zijn van de Nationale Bank; zij worden door de NBB 
aangehouden en beheerd en vormen samen een “doelvermogen”. De aandeelhouders kunnen 
volgens dit arrest geen rechten laten gelden op (de meerwaarden op) goudreserves en kunnen 
dan ook geen legitieme hoop hebben om zich die reserves toe te eigenen. De overdracht van 
meerwaarden op goudtransacties kan hen volgens het hof evenmin schade berokkenen en 
van een onteigening is geen sprake. Met verwijzing naar artikel 30 van de organieke wet 
oordeelt het hof dat de wetgever steeds kan afwijken van de onbeschikbaarheid van de 
meerwaarden op goudreserves die hij zelf gecreëerd heeft. De wetgeving die de overdracht 
voorschrijft streeft het algemeen belang na, zoals het delgen van de publieke schuld. De 
Belgische Staat ontvangt die meerwaarden volgens het hof dus niet in de hoedanigheid van 
aandeelhouder, maar wel in hoedanigheid van drager van prerogatieven van de publieke 
macht. Het vennootschapsrecht of de goede trouw zou volgens het hof hier niet van tel zijn.  

 
17.  Deze procedures hebben niet de verhoopte rechtsbescherming gebracht. Ofwel heeft 
men het debat trachten te herleiden tot de formele aspecten van de zaak (zonder ten gronde 
in te gaan op de zaak), ofwel heeft men “open” begrippen in de wet, zoals doelvermogen, 
aangegrepen om te motiveren dat niet de Nationale Bank, maar wel de soevereine Belgische 
Staat, eigenaar is van welbepaalde activa waaronder de goudvoorraden- en vorderingen en 
de meerwaarden hierop (zie infra).  
 
De uitspraken van de diverse rechtscolleges, waaronder het Grondwettelijk Hof4, geven geen 
duidelijk antwoord op de rechtskwesties die door de particuliere aandeelhouders werden 
voorgelegd. De gevoerde procedures hebben Verzoeker (en de andere particuliere 
aandeelhouders van de Nationale Bank) niet voldoende rechtszekerheid gebracht over hun 
rechtspositie als aandeelhouder. De verschillende rechtscolleges zijn meegegaan in de 
juridische argumentatie van de Nationale Bank en de bevoordeling van de positie van 
Belgische Staat en dit met miskenning van de rechten van de 50 % private aandeelhouders. 
Dit alles zorgde ervoor dat de rechtsbescherming van de particuliere aandeelhouder van de 
Nationale Bank zoek is. Het vertrouwen van de particuliere aandeelhouders is gedaald, wat er 
mede toe geleid heeft dat de beurskoers van de Nationale Bank substantieel 
ondergewaardeerd is. Dit heeft geleid tot een aantasting van het eigendomsrecht van de 
particuliere aandeelhouders van de Nationale Bank, evenals een beperking/uitholling van hun 
recht op inspraak en deelname aan de winstdeelname en winstverdeling.   
 
18.  Verzoeker heeft in dit kader moeten vaststellen dat de Nationale Bank niet handelt in 
overeenstemming met haar financiële rapportageverplichtingen en zij inbreuk pleegt op het 
transparantiebeginsel dat een basisprincipe vormt in de financiële verslaggeving van 
beursgenoteerde ondernemingen, waaronder de Nationale Bank.  
 

 
4 Het Grondwettelijk Hof is bevoegd om uitspraak te doen over de schending, door een norm van wetgevende aard, van de 
fundamentele rechten en vrijheden gewaarborgd in titel II van de Grondwet « De Belgen en hun rechten » (de artikelen 8 tot en 
met 32) en van de artikelen 143, § 1 (het beginsel van de federale loyauteit), 170 (het wettigheidsbeginsel in fiscale zaken), 172 
(het gelijkheidsbeginsel in fiscale zaken) en 191 (de bescherming van de vreemdelingen) van de Grondwet. 
Het Hof betrekt de fundamentele rechten, zoals zij zijn verankerd in de internationale verdragen alsook in het recht van de 
Europese Unie, bij zijn toetsing van de wetskrachtige normen. Die fundamentele rechten kunnen worden aangevoerd in 
combinatie met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, die het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie waarborgen.  
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De informatie die wordt opgenomen in de jaarrekening van de Nationale Bank is misleidend 
en onjuist, minstens onvolledig. Hierdoor wordt verzoeker niet correct en volledig geïnformeerd 
omtrent de juiste vermogenstoestand van de vennootschap. Zo blijkt uit de jaarrekening van 
de NBB niet duidelijk of de goudreserves van de Nationale Bank en de meerwaarden hierop 
tot het eigen, dan wel vreemd vermogen behoren (zie verder infra).  
 
Dit betekent dat Verzoeker zich als aandeelhouder geen concreet beeld kan vormen van de 
waarde van het nochtans publiek genoteerde aandeel van de Nationale Bank.  
 
De aandeelhouders van de Nationale Bank hebben evenzeer recht op informatie en 
transparantie als eender welke andere aandeelhouders van (beursgenoteerde) 
ondernemingen. De Nationale Bank dient haar aandeelhouders in alle opzichten gelijk en 
eerlijk te behandelen en erover te waken dat hun rechten en belangen niet worden geschaad. 
Het opmaken van een correcte, duidelijk jaarrekening die een getrouw beeld vormt van de 
financiële situatie van de vennootschap dient daarbij één van de meest essentiële middelen 
beschouwd te worden. De balans in de jaarrekening moet een duidelijke weergave zijn van 
het eigen vermogen, in relatie tot het vreemd vermogen, om de schuldgraad en de solvabiliteit 
van de vennootschap te kunnen beoordelen. 
 
19.  Verzoeker heeft deze situatie meermaals aan kaak gesteld. Aangezien Verzoeker noch 
gehoor kreeg bij de Nationale Bank, noch bij de Europese instanties waaronder de Europese 
Commissie en de Europese Centrale Bank, was hij genoodzaakt opnieuw de rechter te vatten 
in de hoop de juiste rechtsbescherming te krijgen als private aandeelhouder van de Nationale 
Bank.  
 
De opzet van deze procedure bestond erin de Nationale Bank te verplichten tot het afleveren 
van een heldere communicatie betreffende de eigendomsrechten en risico’s van al haar 
aandeelhouders en bijgevolg tot het afleveren van een jaarrekening die een getrouw beeld 
geeft van de financiële situatie van de Nationale Bank. Enkel indien de betrouwbaarheid en 
transparantie worden gewaarborgd, zal het aandeel immers zijn credibiliteit herwinnen op de 
markt en zal de beurskoers stijgen naar een niveau dat meer in overeenstemming is met de 
reële achterliggende waarde. Enkel wanneer er voldoende transparantie is omtrent de 
financiële situatie van de vennootschap waarvan men eigenaar is, kan men ten volle genieten 
van zijn recht op eigendom. Indien de financiële situatie van de vennootschap daarentegen op 
een onjuiste, onbetrouwbare minstens onvolledige manier wordt voorgesteld en er sprake is 
van een inbreuk op de transparantieverplichting, zal het eigendomsrecht (en de daarmee 
gepaard gaande rechten) van de aandeelhouder substantieel worden gefnuikt.  
 
Om zijn rechten als aandeelhouder op een transparante financiële rapportering door de 
vennootschap en zijn eigendomsrecht op de aandelen in de Nationale Bank, af te dwingen, 
werd Verzoeker genoodzaakt opnieuw de rechter te vatten.  
 
20.  Bij dagvaarding van 3 januari 2014 (bijlage 1 bij het verzoekschrift) heeft Verzoeker 
een vordering ingesteld voor de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel tegen 
de Nationale Bank.  
 
Verzoeker vorderde de rechter te horen zeggen voor recht dat de jaarrekeningen van de 
Nationale Bank betreffende de boekjaren  vanaf  1 januari 2009 niet in overeenstemming zijn 
met de vereisten van transparantie zoals tot uiting gebracht in de van toepassing zijnde 
regelgeving inzake de opmaak van de rekeningen van de Nationale Bank. Daarnaast verzocht 
Verzoeker om een correctie van de jaarrekeningen van de Nationale Bank voor de boekjaren 
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2012 en 2013 wegens een foutieve boeking van de gerealiseerde meerwaarden op 
goudreserves bij een passiefrubriek “Overige passiva”.  
 
In een vonnis van 22 mei 2015 (bijlage 2 bij het verzoekschrift) verklaart de Nederlandstalige 
rechtbank van koophandel te Brussel de vordering van verzoeker ontvankelijk, doch 
ongegrond.  
 
21.  Tegen dit vonnis werd door verzoeker op 16 juli 2015 hoger beroep ingesteld bij 
verzoekschrift neergelegd ter griffie van het hof van beroep te Brussel (bijlage 3 bij het 
verzoekschrift).  
 
Verzoeker vorderde te horen zeggen voor recht dat de jaarrekeningen van de Nationale Bank  
betreffende de boekjaren vanaf 1 januari 2009 niet overeenstemming zijn met de vereisten 
van transparantie zoals tot uiting gebracht in de van toepassing zijnde regelgeving inzake de 
opmaak van de jaarrekeningen van de Nationale Bank, in het bijzonder in: (1) artikel 33 van 
de organieke wet juncto het Richtsnoer van de ECB van 11 november 2010 betreffende het 
juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees 
Stelsel van Centrale Banken5 (hierna afgekort Richtsnoer ECB/2010/20), (2) artikel 30 van de 
organieke wet, (3) artikel 5 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 o.a. voorziet in de omzetting van Richtlijn 
2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad 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 en tot wijziging van 
Richtlijn 2001/34/EG) en/of (4) alle overige toepasselijke en geldende wetgeving, regelgeving, 
gebruiken en normen. 
 
Daarnaast verzocht Verzoeker de rechter de Nationale Bank te horen bevelen haar 
jaarrekeningen betreffende de boekjaren 2012, 2013 en 2014 te corrigeren en hierbij de 
gerealiseerde meerwaarden op de goudreserves te boeken op een onbeschikbare 
reserverekening als behorend tot het eigen vermogen van de Nationale Bank.  
 
Minstens vorderde Verzoeker de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk 
Hof: “Schenden art. 9bis en art. 30 van de (organieke wet) de artikelen 10 en 11 van de 
Gecoördineerde Grondwet samen gelezen met art. 127 VWEU, art. 32 Vierde Protocol bij het 
VWEU, en art. 18 VWEU voor zover deze bepaling impliceert dat de gerealiseerde 
meerwaarden op de goudreserves die door de (Nationale Bank) worden gehouden en 
beheerd, dienen geboekt te worden binnen een bijzondere onbeschikbare reserverekening, 
die op haar beurt kan weergegeven worden onder de rubriek “overige passiva”, en waardoor 
zij uit het eigen vermogen van de (Nationale Bank) worden gehouden, en de private 
aandeelhouders van de (Nationale Bank) op een discriminatoire wijze worden behandeld 
opzichtens de institutionele aandeelhouder, de Belgische Staat?”.  
 
22.  Op 28 oktober 2019 verklaart het hof van beroep te Brussel het hoger beroep van 
Verzoeker ontvankelijk, maar niet gegrond (bijlage 5 bij het verzoekschrift).  
 
Wat de vordering tot correctie van de jaarrekeningen m.b.t. de boeking van de gerealiseerde 
meerwaarden op goud betreft, overweegt het hof van beroep te Brussel in hoofdzaak wat volgt:  
 

 
5 Pb.L. 9 februari 2011, afl. 35, 31.   
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“16. Betreffende de gerealiseerde meerwaarden op goudreserves, oordeelt het hof als 
volgt.  
 
De Nationale Bank bevestigt in haar syntheseconclusie uitdrukkelijk dat de 
goudreserves de juridische eigendom zijn van de Nationale Bank. 

 
 Deze goudreserves maken samen met de deviezenreserves deel uit van de officiële 
externe reserves van de Belgische Staat die door de Nationale Bank worden 
aangehouden en beheerd. 

 
 Hieromtrent stelt artikel 9bis van de organieke wet van 22 februari 1998 het volgende: 
"In het kader vastgesteld door artikel 105(2) van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap en door de artikelen 30 en 31 van het Protocol betreffende 
de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale 
Bank, worden de officiële externe reserves van de Belgische Staat aangehouden en 
beheerd door de Bank. Deze tegoeden vormen een doelvermogen dat bestemd is voor 
de taken en verrichtingen die onder dit hoofdstuk vallen, evenals voor de andere 
opdrachten van algemeen belang die door de Staat aan de Bank zijn toevertrouwd. De 
Bank boekt deze tegoeden en de betreffende opbrengsten en kosten in haar 
rekeningen overeenkomstig de regels bedoeld in artikel 33. " 

 
De goudreserves maken derhalve binnen het vermogen van de Nationale 
Bank een doelvermogen uit dat bestemd is voor de taken en verrichtingen 
van de Nationale Bank in het kader van het Europees Stelsel van centrale 
banken (het ESCB) en haar andere opdrachten van algemeen belang. 
Hoewel de goudreserves louter civielrechtelijk de juridische eigendom zijn 
van de Nationale Bank, hebben zij een macro-economische 
beleidsbestemming die beperkingen stelt op het vlak van hun beschikking en 
beheer.  
 
 17. Voor de boeking van de gerealiseerde meerwaarden op goudreserves moet artikel 
30 van de organieke wet worden nageleefd. 

 
 Dit artikel 30 luidt als volgt: 
 

 "De meerwaarde die door de Bank wordt gerealiseerd naar aanleiding van 
arbitragetransacties van activa in goud tegen andere externe reservebestanddelen 
wordt geboekt op een bijzondere onbeschikbare reserverekening. Zij is vrijgesteld van 
alle belasting. Ingeval evenwel sommige externe reservebestanddelen worden 
gearbitrageerd tegen goud, wordt het verschil tussen de aanschafprijs van dat goud en 
de gemiddelde verkrijgingsprijs van de bestaande goudvoorraad in mindering gebracht 
van het bedrag van die bijzondere rekening. 
 De netto-opbrengst van de activa die de tegenpost vormen van de in het eerste lid 
bedoelde meerwaarde, wordt aan de Staat toegekend. 
 De externe reservebestanddelen, verworven ten gevolge van de in het eerste lid 
bedoelde transacties, zijn gedekt door de Staatsgarantie bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, van deze wet. 
 De regels voor de toepassing van de in de vorenstaande alinea's opgenomen 
bepalingen worden vastgesteld bij overeenkomsten die tussen de Staat en de Bank 
zullen worden gesloten. Deze overeenkomsten worden in het Belgisch Staatsblad 
bekendgemaakt. " 
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 (…)  
  
Uit de bedoelde bepalingen volgt dat de bestemming van de betrokken onbeschikbare 
reserve uiteindelijk zal worden bepaald door de wet. 

 

  -  In een arrest van 30 september 2010 oordeelde het hof van beroep te Brussel 
(9 kamer) dat Deminor en de andere appellanten in hun hoedanigheid van 
aandeelhouders van de Nationale Bank geen recht kunnen laten gelden met betrekking 
tot de goudreserves en de eventuele gerealiseerde meerwaarden op goudverkopen 
(Brussel, 30 september 2010, 2006/AR/174, randnummer 21). 

 
 (…) 
 
 19. Uit de voorgaande overwegingen en randnummers volgt eveneens dat het 

verzoek van (Verzoeker) tot het stellen van de prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk 
Hof moet worden afgewezen, omdat de prejudiciële vraag uitgaat van de hypothese 
waarbij de relevante bepalingen van de organieke wet worden geïnterpreteerd in die 
zin dat de gerealiseerde meerwaarden op goudreserves als schuld aan de Staat 
worden geboekt en bijgevolg worden voorbehouden aan de Staat, terwijl dit niet het 
geval is (…)”.  

 (eigen benadrukking en onderlijning; cf. arrest van het hof van beroep te Brussel d.d. 
28 oktober 2019, p. 13-17, randnummers 16-19, bijlage 5 bij het verzoekschrift).  

 
23.  Wat de vordering met betrekking tot de schending van de transparantieverplichtingen 
door de Nationale Bank betreft, oordeelt het hof van beroep te Brussel wat volgt:  

 

“(…) 23. (Verzoeker) geeft in deze vordering niet aan waar, hoe en in welk 
opzicht de jaarrekeningen sinds 2009 transparantievereisten zouden 
miskennen. Evenmin kan in zijn syntheseconclusie in hoger beroep worden 
gedetecteerd en vastgesteld welke inbreuken (eiser) met deze vordering juist 
beoogt. Het voorwerp van zijn vordering is bijgevolg onbepaald en wordt om 
die reden afgewezen (…)”.  
 
(cf. arrest van het hof van beroep te Brussel d.d. 28 oktober 2019, pagina 19, 
randnummers 23 en 24, bijlage 5 bij het verzoekschrift).  
 

24.  Op 10 maart 2020 stelt Verzoeker cassatieberoep6 in tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel van 28 oktober 2019 (bijlage 6 bij het verzoekschrift).  
 
Verzoeker komt op tegen de beslissing van het hof van beroep waarbij het oordeelt dat de 
vordering van Verzoeker nopens de schending van de transparantieverplichtingen door de 
Nationale Bank een onbepaald voorwerp heeft. Verzoeker werpt op dat het hof van beroep 
een verkeerde lezing geeft aan zijn beroepsconclusies en niet antwoordt op zijn omstandige 
en onderbouwde argumentatie over de schending van de bindende transparantieregels door 
de Nationale Bank.  
 
Daarnaast werpt Verzoeker op dat de beslissing van het hof van beroep nopens de boeking 
van de gerealiseerde meerwaarden op goud in de rubriek “Overige passiva” van de 

 
6 Het Hof van Cassatie neemt kennis van de beslissingen in laatste aanleg die voor het hof worden gebracht wegens overtreding 
van de wet of wegens schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen (artikel 608 Gerechtelijk 
Wetboek).  
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jaarrekening van de Nationale Bank niet naar recht verantwoord is (schending van de artikelen 
9bis en 30 van de Organieke wet evenals het Richtsnoer ECB/2010/20). 
 
Meer in het bijzonder voerde Verzoeker aan dat artikel 9bis van de organieke wet 
niets zegt over en aldus geen implicatie heeft omtrent de bestemming van de 
gerealiseerde meerwaarden op de goudvoorraad, geboekt in de ‘onbeschikbare 
reserverekening’, zodat zij geen wettelijke verantwoording kan vormen voor de 
boeking van deze meerwaarden onder de rubriek “Overige passiva” in de 
jaarrekening van de Nationale Bank. Deze boeking geeft immers blijk van het 
bestaan van een schuld, terwijl de bedoelde meerwaarden tot het eigen vermogen 
van de Bank behoren.  
 
Artikel 9bis van de organieke wet stelt enkel dat de officiële externe reserves 
(waaronder de goudvoorraad) van de Belgische Staat aangehouden en beheerd 
worden door de Nationale Bank. Deze tegoeden vormen volgens deze bepaling 
een ‘doelvermogen’ dat bestemd is voor de taken en verrichtingen van algemeen 
belang die door de Staat aan de Nationale Bank zijn toevertrouwd. De Nationale 
Bank zou deze goudvoorraden derhalve moeten beheren als een doelvermogen in 
het algemeen belang. Er wordt geen definitie gegeven van doelvermogen of 
algemeen belang. Artikel 9bis bepaalt tenslotte dat deze tegoeden en de 
betreffende opbrengsten en kosten in haar rekeningen geboekt moeten worden 
overeenkomstig artikel 33 van dezelfde wet. Artikel 33 verwijst in het algemeen 
naar de regels overeenkomstig dewelke de jaarrekening van de Nationale bank 
dient te worden opgemaakt, waarbij wordt verwezen naar: enerzijds artikel 26.4 van 
het Protocol betreffende de statuten van het Europese Stelsel van Centrale Banken 
en van de Europese Centrale Bank, en anderzijds, de regels vastgesteld door de 
Regentenraad van de Bank.  
 
In zover het hof van beroep oordeelt dat artikel 9bis van de organieke wet als wettelijke 
grondslag kan dienen voor de boeking van de gerealiseerde meerwaarden op goud onder de 
rubriek “overige passiva” in de jaarrekening van de Nationale Bank, leest het iets in deze 
wettelijke bepaling die er niet in voorkomt en grondt het haar beslissing op een wettelijke 
bepaling die geen grondslag kan vormen voor haar beslissing, zodat de beslissing van het hof 
niet naar recht verantwoord is (schending van artikel 9bis van de organieke wet).  
 
25.  Verder voerde verzoeker aan dat ook artikel 30 van de organieke wet niet 
als grondslag kan dienen voor de boeking van de bedoelde meerwaarden op goud 
onder de rubriek “overige passiva”.  
 
Artikel 30, eerste lid van de organieke wet bepaalt dat de meerwaarde op 
goudtransacties, uitsluitend wanneer deze meerwaarde wordt gerealiseerd via een 
arbitragetransactie naar andere officiële externe reserve-activa, wordt gecrediteerd 
op een bijzondere ‘onbeschikbare reserve’, maar preciseert geenszins wat met 
deze reserve dient te gebeuren en hoe deze reserve dient te worden geboekt in de 
jaarrekening. Het tweede lid van deze bepaling stelt dat de netto-opbrengst van de 
activa die de tegenpost vormen van deze meerwaarde (activa die niet worden 
gepreciseerd) worden toegekend aan de Staat, hetgeen op geen enkele wijze de 
boeking van de eigenlijke ‘onbeschikbare reserve’ kan beïnvloeden.  
 
Het derde lid van deze bepaling stelt dat de Staat, overeenkomstig artikel 9bis van 
de organieke wet, de Nationale Bank waarborgt tegen ieder verlies dat deze zou 



11 

 

kunnen oplopen als gevolg van het verlenen van kredieten door gebruik van de 
fondsen van deze “onbeschikbare reserve”. Deze reserve wordt als ‘onbeschikbaar’ 
gekwalificeerd, maar artikel 30 sluit evenmin uit dat de fondsen worden gebruikt 
voor het toestaan van kredieten die dan op het activa zullen verschijnen, zijnde 
activa die dan gewaarborgd worden door de Staat. Artikel 30 van de organieke wet 
kan dan ook geenszins de motivering van het hof van beroep schragen.  
 
26.  Artikel 3, a) van Richtsnoer ECB/2010/20 bepaalt wat volgt:  
 
“De volgende uitgangspunten inzake de financiële administratie zijn van 
toepassing: economische realiteit en transparantie: de methoden van administreren 
en de financiële verslaglegging weerspiegelen de economische realiteit, zij zijn 
transparant en voldoen aan de gestelde eisen van inzichtelijkheid, relevantie, 
betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid. Transacties worden geboekt en 
weergegeven rekening houdend met hun inhoud en economische realiteit en niet 
uitsluitend met inachtneming van hun juridische vorm” (eigen onderlijning).  
 
Voor de toepassing van deze Richtsnoer worden “passiva” gedefinieerd als “huidige 
verplichting van de onderneming die is ontstaan uit gebeurtenissen in het verleden, 
waarvan de vereffening naar verwachting zal leiden tot een uitstroom van middelen 
die economische baten vertegenwoordigen” (zie bijlage II bij de Richtsnoer 
ECB/2010/20).  
 
In zoverre het hof van beroep oordeelt dat een boeking onder ‘passiefrubriek 10.3’ 
voorzichtiger en dus beter is dan een boeking onder ‘passiefrubriek 13’, op basis van een 
motivering gebaseerd op artikel 30 van de organieke wet (namelijk dat artikel 30 de betrokken 
reserve onbeschikbaar maakt voor uitkering aan de aandeelhouders, zodat zij niet kan worden 
geboekt onder passiefrubriek 13.2 of 13.3; dat deze bepaling maakt dat de reserve niet kan 
worden aangewend voor de aanzuivering van verliezen, behalve voor minderwaarden op 
andere arbitragetransacties in goud en dat de netto-opbrengst van de activa die de tegenpost 
vormen van de onbeschikbare reserve, wordt toegekend aan de staat), terwijl deze bepaling 
niet toepasselijk is in de besproken zaak, is haar beslissing niet naar recht verantwoord 
(schending van artikel 30 van de organieke wet).  
 
Overeenkomstig artikel 30 van de organieke wet dient bij de effectieve realisatie van een 
meerwaarde naar aanleiding van arbitrageverrichtingen van activa in goud tegen andere 
externe reservebestanddelen, deze te worden geboekt op een bijzondere onbeschikbare 
reserverekening.  
 
In de jaarrekening van de Nationale Bank vinden we deze “bijzondere onbeschikbare 
reserverekening” terug onder rubriek 10 “Overige passiva”, waardoor dient vastgesteld te 
worden dat de bedoelde “bijzondere onbeschikbare reserverekening” lijkt opgenomen te zijn 
als een schuld en aldus getoond wordt als geen deel uitmakend van het eigen vermogen van 
de NBB.  
 
Bijlage II bij het Richtsnoer ECB/2010/20 definieert het begrip “passiva” als een huidige 
verplichting van de onderneming die is ontstaan uit gebeurtenissen in het verleden, waarvan 
de vereffening naar verwachting zal leiden tot een uitstroom van middelen die economische 
baten vertegenwoordigen” (eigen onderlijning).  
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Dit betekent dat noch mogelijke toekomstige wetgeving, evenmin als het vennootschapsdoel, 
als dusdanig een verantwoording kunnen vormen voor de boeking onder “overige passiva”, 
vermits deze niet kunnen gekwalificeerd worden als “gebeurtenissen in het verleden”. 
Een potentiële toekomstige verplichting om het goud en de meerwaarden aan de federale 
overheid, of aan een onbekende bestemming, te zullen moeten betalen, omdat er mogelijk in 
de toekomst terzake een wettelijke ingreep zal zijn, beantwoordt niet aan de voorwaarden om 
het goud en de meerwaarden te boeken onder de rubriek “Overige passiva”. 
 
Het hof van beroep erkent dat de bijzondere onbeschikbare reserverekening tot het vermogen 
van de Nationale Bank behoort, maar oordeelt gelijktijdig dat de boeking van deze 
reserverekening onder de rubriek 10 “Overige passiva” geen probleem vormt, hoewel deze 
boeking alleszins blijkt geeft van het bestaan van een schuld.  
 
Bij gebreke aan wetgeving die een overheveling of onteigening ten behoeve van de federale 
overheid bepaalt, is er op dit ogenblik geen schuldeiser en kan de bedoelde onbeschikbare 
reserverekening derhalve niet tot het vreemd vermogen behoren, zodat het ipso facto tot het 
eigen vermogen dient te behoren.  
 
In zoverre het hof van beroep impliciet maar zeker oordeelt dat de Nationale Bank geen 
inbreuk pleegt, noch op de organieke wet, noch op enige andere bindende boekhoudregel, 
doordat de Nationale Bank de onbeschikbare reserverekening in haar jaarrekening niet 
weergeeft als eigen vermogen, schendt het hof artikel 3, a) en het begrip “passiva” 
gedefinieerd in bijlage II van Richtsnoer ECB/2010/20 en aldus een fundamentele regel die de 
transparantie van de financiële verslaggeving van de Nationale Bank moet waarborgen.  
 
27.  Het Hof van Cassatie verwerpt bij arrest van 19 oktober 2020 (bijlage 7 bij het 
verzoekschrift) de kritiek van Verzoeker tegen het arrest van het van beroep te Brussel van 28 
oktober 2019 en overweegt in hoofdzaak wat volgt:  
 

“(…) 7. De appelrechters die oordelen dat geen dezer bepalingen aanduiden 
onder welke rubriek deze onbeschikbare reserverekening moet worden 
geboekt, de aandeelhouders geen rechten hebben op de goudreserves en 
de eventuele meerwaarden op goudverkopen en dat, rekening houdend met 
de eigen aard van de bijzondere reserverekening "een boeking onder de sui 
generis post 10.3 ("Diversen") van passiefrubriek ('Overige passiva"), met de 
toelichting dat het gaat om de onbeschikbare reserve voor 
goudmeerwaarden, voorzichtiger is", verantwoorden hun beslissing naar 
recht (…)”.   

 
28.  Ook de beslissing van het Hof van Cassatie biedt geen klaarheid met betrekking tot de 
door Verzoeker voorgelegde rechtskwestie, nl. de correcte boeking van de gerealiseerde 
meerwaarden op goud in de jaarrekening van de Nationale Bank.  
 
In plaats van een inhoudelijk oordeel te vellen over de grond van de zaak, herleidt het Hof van 
Cassatie het debat tot een interpretatie van posten uit de passiefzijde van de jaarrekening en 
het feit dat de boeking onder de ene passiefpost voorzichtiger zou zijn dan de andere.  
 
Op de fundamentele en preliminaire vraag of bedoelde “onbeschikbare” reserve al dan niet 
geboekt dient te worden onder het eigen of vreemd vermogen van de Nationale Bank gaat het 
Hof niet in, hoewel het middel tot cassatie van Verzoeker het Hof hiertoe wel uitnodigt.  
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Het Hof geeft met andere woorden geen duidelijk antwoord op de fundamentele vraag of de 
Nationale Bank enerzijds eigenaar kan zijn van de goudreserves en anderzijds de 
gerealiseerde meerwaarden hierop geboekt worden als een schuldenrubriek. In zoverre de 
gerealiseerde meerwaarden geboekt worden als een schuldenrubriek in de jaarrekening van 
de Nationale Bank, kunnen zij geen deel uitmaken van het eigen vermogen van de bank.  
 
Het Hof van Cassatie onderschrijft de beslissing van het hof van beroep te Brussel op het punt 
van de boeking van de gerealiseerde meerwaarden op goud.  
 
Dit betekent dat het Hof van Cassatie - net als het hof van beroep - een boeking van de externe 
reserves onder het vreemd vermogen van de jaarrekening verantwoordt door te wijzen op het 
feit de goudvoorraad en de andere externe reserves een “doelvermogen” uitmaken dat enkel 
kan aangewend worden en waarover enkel kan beschikt worden binnen het kader van de 
opdrachten van algemeen belang van de Nationale Bank, inzonderheid in de context van de 
ESCB. Indien zij daarvoor niet langer nodig zijn, zou het volgens het Hof aan de wetgever 
toekomen er de uiteindelijke bestemming van te bepalen.  
 
29.  Verzoeker ziet zich als aandeelhouder geconfronteerd met een vennootschap die niet 
voldoet aan haar financiële transparantieplicht, welk een basisprincipe vormt van financiële 
administratie en de openbare orde raakt.  
 
Een aandeelhouder van een vennootschap, heeft recht op een heldere communicatie 
betreffende zijn eigendomsrechten en risico’s. Inzoverre de financiële situatie van een 
vennootschap niet op een waarheidsgetrouwe manier wordt weergegeven, zal het vertrouwen 
van de beleggers in deze vennootschap dalen met een rechtstreekse weerslag op de 
beurskoers van het aandeel. Dit zal op zijn beurt een inbreuk vormen op het eigendomsrecht 
van de aandeelhouder die zich geconfronteerd ziet met aandelen die ondergewaardeerd zijn. 
Indien er daarenboven nog een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende groepen van 
aandeelhouders, te dezen die particuliere aandeelhouders enerzijds en de institutionele 
aandeelhouder anderzijds, zonder dat dit onderscheid gebaseerd op een pertinent en redelijk 
criterium en waarbij het algemeen belang als drogreden van deze discriminatie wordt 
geopperd, is er sprake van een schending van de fundamentele rechten van de rechten van 
de particuliere aandeelhouders.  
 
Aangezien noch de Nationale Bank, noch de nationale rechtscolleges een pertinent 
antwoorden bieden (of willen bieden) aan deze situatie, ziet verzoeker zich genoodzaakt zich 
tot Uw Hof te wenden met onderhavig verzoek.  
 
IN RECHTE – schending van het recht van verzoeker op een eerlijk proces (artikel 6, § 1  
EVRM), het recht op eigendom (art. 1, eerste Protocol EVRM) en het non-
discriminatiebeginsel (art. 14 EVRM).  
 

1.  Artikel 6, eerste lid EVRM bevat het gewaarborgd ‘recht op een eerlijk proces’, 
en bepaalt dat “bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het 
bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging (…) eenieder 
recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke 
termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld”.  
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Deze Verdragsbepaling verplicht de Staten ertoe hun gerechtelijk apparaat zo te 
organiseren dat de Hoven en Rechtbanken alle vereisten van het artikel in het kader 
van de procedures kunnen vervullen.7  

Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak in de zin van voormelde 
Verdragsbepaling gebiedt dat elke rechterlijke beslissing met redenen omkleed is. Zij is 
van essentieel belang in een democratische rechtstaat waar elke macht zich dient te 
verantwoorden en dus ook de rechter, middels motivering van zijn uitspraken. Hij moet 
uitleggen waarom hij in deze of gene zin beslist om op die manier zijn uitspraak in het 
bestaande wettelijke kader te plaatsen en te legitimeren. De motieven van een 
rechterlijke beslissing moeten ook het wettigheidstoezicht toelaten. Er is sprake van 
een motiveringsgebrek wanneer de rechter in het ongewisse laat om welke reden een 
of ander middel wordt verworpen. Een onduidelijke, onnauwkeurige of onvolledige 
motivering staat gelijk met een gebrekkige motivering en aldus een afwezigheid van 
motieven.8 

Daarnaast houdt het recht op een eerlijk proces het rechtszekerheidsbeginsel in: de 
inhoud van het recht moet voorzienbaar en toegankelijk zijn, zodat de rechtszoekende 
in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling kan voorzien op het moment 
dat de handeling wordt gesteld. Dit geldt ook voor rechterlijke uitspraken: de oplossing 
van het geschil dient voor de partijen voorzienbaar en toegankelijk zijn in die zin dat zij 
volledig de gedachtegang van de rechter kunnen begrijpen en kunnen beoordelen of 
zijn beslissing al dan niet voor een rechtsmiddel vatbaar is.  

Het recht op een eerlijk proces is geschonden wanneer de interpretatie van de 
toepasselijke wetgeving door de nationale rechter op manifest onredelijke wijze is 
gebeurd (op een wijze die ingaat tegen de rechten beschermd door dit verdrag of 
een van zijn protocollen) of een vorm van rechtsweigering uitmaakt. De rechter 
dient een beslissing te nemen op basis van alle relevante wettelijke bepalingen, 
met inbegrip van de rechten en vrijheden beschermd door het EVRM.  
 
2.  Artikel 1 van het eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM (hierna  EP 
EVRM) bekrachtigt het recht op eerbiediging van de eigendom en bepaalt wat volgt: 
‘Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn 
eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het 
algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene 
beginselen van internationaal recht. De voorgaande bepalingen tasten echter op 
geen enkele wijze het recht aan, dat een Staat heeft om die wetten toe te passen, 
die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigendom te reguleren in 
overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van belastingen of 
andere heffingen of boeten te verzekeren.’ 
 
Het eigendomsbegrip in de zin van artikel 1 EP EVRM strekt zich niet alleen uit tot 
de eigendom (of enig ander zakelijk recht) met betrekking tot aandelen in een 
vennootschap, maar ook alle hiermee verwante (of verband houdende) rechten, 
waaronder het stemrecht, zeggenschapsrechten, recht op winstdeelname, rechten 
die bepaalde aandeelhouders op grond van de statuten toekomen, etc9. Hieronder 
behoren ook legitieme verwachtingen die een aandeelhouder bezit (of kan bezitten) 

 
7 DOBERTIN t. Frankrijk, arrest van 25 februari 1993, Publ. Cour, Reeks A, vol. 256-D, § 44.   
8 Cf. o.m.: H. t. België, arrest van 30 november 1987, Publ. Cour, Reeks A, Vol. 127; HADJANASTASSIO t. Griekenland, arrest 
van 16 december 1992, Publ.Cour, Reeks A, Vol. 252. 
9 Uw Hof oordeelde: ‘(...) a company share is a complex thing. It certifies that the holder possesses a share in the company 
together with the corresponding rights. This is not only an indirect claim on company assets but other rights, especially voting 
rights and the right to influence the company, may follow the share.’ (EHRM (4de afd.), nr. 48553, 25 juli 2002 (Sovtransavto 
Holding/Ukraine), www.echr.coe.int).  Gewijzigde veldcode

http://www.echr.coe.int/
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en die verband met voornoemde rechten. Onder deze legitieme verwachtingen 
behoort de ‘verwachting’ of het recht van de aandeelhouder op een transparante en 
dus heldere, juiste en betrouwbare jaarrekening van de vennootschap.  
 
De aantasting door een overheidsinstantie van de voornoemde rechten van een 
aandeelhouder - die divers zijn - vormt een inmenging in het recht op het 
ongestoord genot van diens eigendom.10 
 
3.  Een inmenging in het recht op het ongestoord genot van eigendom kan 
enkel gerechtvaardigd zijn indien er een wettelijke basis is voor de inmenging, de 
maatregel een gerechtvaardigd algemeen belang dient en de inmenging 
proportioneel is, d.w.z. dat er een evenwicht bestaat tussen het algemeen belang 
en de belangen van het individu wiens eigendom wordt beschermd. In dat laatste 
geval moet onderzocht worden of de overheid een redelijk evenwicht tussen de 
vereisten van het algemeen belang en deze van de bescherming van de 
fundamentele rechten heeft nagestreefd. Er dient een redelijk verband van 
evenredigheid te bestaan tussen de gebruikte middelen en het nagestreefde doel.  
 
4.  Luidens artikel 14 EVRM moet het genot van rechten en vrijheden die in dit 
verdrag zijn vermeld,  worden verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond 
ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, 
nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, 
vermogen, geboorte of andere status. 
 
Dit betekent dat op grond van artikel 14 EVRM het genot van de rechten en 
vrijheden welke in het verdrag en zijn aanvullende protocollen zijn vermeld, worden 
verzekerd, zonder enig onderscheid, op welke grond ook. Ook het grondrecht op 
eigendom, gewaarborgd in artikel 1 EP EVRM, dient op deze manier aan alle 
aandeelhouders van een beursgenoteerde vennootschap zonder onderscheid te 
worden verzekerd.  
 
5.  Verzoeker heeft moeten vaststellen dat de NBB inbreuk pleegt op het 
transparantiebeginsel dat een basisprincipe vormt van financiële verslaggeving van 
beursgenoteerde ondernemingen en de openbare orde raakt.  
De informatie die wordt opgenomen in de jaarrekening van de NBB is misleidend en onjuist, 
minstens onvolledig. Hierdoor wordt verzoeker als aandeelhouder niet correct en volledig 
geïnformeerd omtrent de juiste vermogenstoestand van de vennootschap. Zo blijkt uit de 
jaarrekening van de NBB niet duidelijk of de goudreserves van de NBB en de meerwaarden 
hierop tot het eigen, dan wel vreemd vermogen behoren. Dit betekent dat Verzoeker zich geen 
concreet beeld kan vormen van de waarde van het nochtans publiek genoteerde aandeel van 
de NBB. Dit gebrek aan transparantie heeft er toe geleid dat het vertrouwen in de 
vennootschap is gedaald, wat een weerslag heeft op de beurskoers van het aandeel en zich 
reflecteert in een aantasting van het eigendomsrecht van Verzoeker in de zin van artikel 1 EP 
EVRM.  
 
Verzoeker heeft de rechter gevat met het verzoek de NBB ertoe te verplichten een 
transparante communicatie af te leveren betreffende de eigendomsrechten en risico’s van al 
haar aandeelhouders. Meer specifiek verzocht Verzoeker het hof van beroep te Brussel te 

 
10 EHRM (4de afd.), nr. 48553, 25 juli 2002 (Sovtransavto Holding/Ukraine), www.echr.coe.int.  
 

Gewijzigde veldcode

http://www.echr.coe.int/
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horen zeggen voor recht dat de jaarrekening van de NBB niet in overeenstemming is met de 
vereisten van transparantie, zoals tot uiting gebracht in de van toepassing zijnde regelgeving.  
 
Verzoeker zette in zijn conclusie voor het hof van beroep op omstandige wijze de 
toepasselijkheid uiteen van de diverse wettelijke bepalingen aangaande de opmaak van de 
rekeningen van de Nationale Bank en geeft eveneens precies aan hoe en in welk opzicht de 
bedoelde jaarrekeningen de transparantievereisten miskennen.  
 
6.  Het hof van beroep te Brussel oordeelt dat het voorwerp van de vordering 
van Verzoeker onvoldoende bepaald is en hij niet concreet aangeeft waar, hoe en 
in welk opzicht de jaarrekeningen sinds 2009 transparantievereisten zouden 
miskennen (cf. arrest van het hof van beroep te Brussel, pagina 19, randnummers 
23 en 24, bijlage 5 bij het verzoekschrift).  
 
Het hof van beroep te Brussel verwerpt de vordering van Verzoeker op basis van 
formele gronden, zonder in te gaan op de grond van de zaak, met name de 
beoordeling van de vraag of de Nationale Bank de bindende transparantievereisten 
bij de opmaak van de jaarrekeningen naleeft.  
Het hof van beroep te Brussel miskent duidelijk de bewoordingen van de 
syntheseconclusie van Verzoeker door te oordelen dat hierin niet kan worden 
gedetecteerd en vastgesteld welke inbreuken Verzoeker met deze vordering 
beoogt. Het hof van beroep leest iets niet in deze syntheseconclusie dat er wel in is 
aan te treffen en geeft het aan deze conclusie een uitlegging die onverenigbaar is 
met de bewoordingen ervan en schendt zodoende de bewijskracht ervan.  
Onder het voorwendsel van een formele redengeving, met name dat het middel van 
Verzoeker vaag en onduidelijk is, weigert het hof van beroep te Brussel, uitspraak 
te doen over de grond van de zaak en meer in het bijzonder de vraag of de 
jaarrekening van de NBB al dan niet in overeenstemming is met de wettelijke 
transparantievereisten. 
 
Het cassatieberoep van Verzoeker tegen deze beslissing werd ongegrond 
verklaard, zodat de beslissing van het hof van beroep definitief is.  
 
In zoverre het hof van beroep te Brussel - en in navolging het Hof van Cassatie - 
weigeren in deze recht te spreken door de vordering van Verzoeker af te wijzen op 
louter formele gronden die gebaseerd zijn op een foutieve lezing van de conclusie 
van Verzoeker en zonder in te gaan op de grond van de zaak, wordt Verzoeker het 
recht op een eerlijk proces ontzegd (schending van artikel 6, lid 1  EVRM).  
 
7. De verplichting tot correcte en transparante informatieverschaffing over de 
financiële situatie van een vennootschap is van openbare orde.1112 
Hoewel de wijze waarop de NBB aan deze transparantieverplichting dient te voldoen, afwijkt 
van de wijze waarop andere vennootschappen hieraan dienen te voldoen, blijven de vereisten 

 
11 “Een wet is van openbare orde als hij de essentiële belangen van de Staat of van de gemeenschap 

raakt of als hij in het privaatrecht de juridische grondslagen bepaalt waarop de economische of morele 

orde van de maatschappij rust” (Hof van Cassatie 29 april 2911, C. 10.0183.N, www.juriportal.be).  

 
12 “De in deze bepalingen uitgedrukte wil van de wetgever om de informatieverstrekking en de belangen van de 

potentiële verwervers van effecten veilig te stellen, strekken eveneens ertoe om de goede werking van de markt te 

verzekeren en te bevorderen en hangen nauw samen met een organisatie van de effectenmarkt die het vertrouwen 

van de spaarders wekt. Aldus betreffen zij de economische grondslagen van de maatschappij en raken zij de 

openbare orde.” (Cass. 29 april 2011, C. 10.0183.N, www.juriportal.be).  
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van kwaliteit van de te verstrekken financiële informatie voor elke vennootschap, inclusief de 
NBB, dezelfde.  
 
In zoverre het transparantiebeginsel van openbare orde is, dient de rechter dit principe 
ambtshalve - zonder dat dit door een van de partijen dient te worden opgeworpen of in het 
debat gebracht – toe te passen. Het hof van beroep te Brussel moest aldus ambtshalve nagaan 
of de jaarrekening van de NBB in overeenstemming is met de vereisten van transparantie, wat 
het niet gedaan heeft. De rechter, te dezen het hof van beroep, veronachtzaamt zijn taak om 
een middel van openbare orde ambtshalve op te werpen. Het Hof van Cassatie op haar beurt, 
moest of de feitenrechter zijn taak vervulde en ambtshalve onderzocht of aan de 
transparantievereisten was voldaan.  
 
De rechter weigert in dezen recht te spreken hoewel hij daartoe verplicht is, zodat Verzoeker 
het recht op een eerlijk proces wordt ontzegd.  
 
8.   Het goud en de meerwaarde op het goud zijn eigendom van de Nationale 
Bank en behoren tot haar eigendom. Dit betekent dat de NBB eigenaar is van de 
goudreserves. De gerealiseerde meerwaarden op deze goudreserves behoren dan 
ook tot het vermogen van de Nationale Bank, zodat enkel een boeking onder een 
post van het eigen vermogen van de Nationale Bank correct is. 
 
Artikel 30 van de organieke wet bepaalt dat uitsluitend die meerwaarden die door 
de Bank worden gerealiseerd naar aanleiding van arbitrageverrichtingen van activa 
in goud tegen andere externe reservebestanddelen worden geboekt op een 
bijzondere onbeschikbare reserverekening. Ingeval sommige externe 
reservebestanddelen worden gearbitreerd tegen goud, wordt het verschil tussen de 
aanschafprijs van dat goud en de gemiddelde verkrijgingsprijs van de bestaande 
goudvoorraad in mindering gebracht van het bedrag van die bijzondere rekening.  
Het tweede lid stelt dat de netto-opbrengst van de activa die de tegenpost vormen 
van deze meerwaarde (activa die niet worden gepreciseerd) worden toegekend aan 
de Staat.  
 
In de jaarrekening van de NBB vindt men deze ‘onbeschikbare reserve’ evenwel 
terug onder de rubriek “Overige passiva’. Bedoelde ‘onbeschikbare reserve’ wordt 
in de jaarrekening van de NBB aldus opgenomen als een schuld tegenover de 
Belgische Staat en maakt dus geen deel uit van het maatschappelijk vermogen van 
de Bank. De gerealiseerde meerwaarde wordt overeenkomstig artikel 30 van de 
organieke wet echter wel rechtstreeks onttrokken aan de winst van het boekjaar 
(beschikbaar voor verdeling).  
 
Artikel 3 van de Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 11 novembner 
2010 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie 
en verslaggeving in het Europees Stelsel der Centrale Banken, definieert de 
uitgangspunten die van toepassing zijn voor de ECB én de Nationale Centrale 
Banken inzake de financiële administratie. Artikel 3, lid 1 van deze Richtsnoer stelt 
duidelijk: “(a) economische realiteit en transparantie: de methoden van 
administreren en de financiële verslaggeving weerspiegelen de economische 
realiteit, zij zijn transparant en voldoen aan de gestelde eisen van inzichtelijkheid, 
relevantie, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid; transacties worden geboekt en 
weergegeven rekening houdend met hun inhoud en economische realiteit en niet 
uitsluitend met inachtneming van hun juridische vorm”.  
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Bijlage II van deze Richtsnoer definieert “gerealiseerde winsten of verliezen” als 
“voortkomend uit het verschil tussen de verkoopprijs van een balanspost en de 
aangepaste kosten”. Door de winsten gerealiseerd op verkopen van 
goudvorderingen “niet” als een “winst” te boeken in de resultatenrekening, doch als 
een schuld tegenover de Belgische soevereine Staat, wijkt de Nationale Bank af 
van de voormelde Richtsnoer.  
 
Voormelde boeking van de bedoelde meerwaarden is aldus foutief en miskent het 
fundamentele boekhoudkundige onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen. Nu de 
financiële situatie van de NBB niet op een waarheidsgetrouwe manier wordt weergegeven, 
heeft dit het vertrouwen van de beleggers in deze vennootschap doen dalen met een 
rechtstreekse weerslag op de beurskoers van het aandeel. In zoverre de beurskoers niet meer 
in overeenstemming is met de reële achterliggende waarde van het aandeel, wordt het 
eigendomsrecht van Verzoeker aangetast.  
 
9.  Verzoeker voerde dit alles aan voor het hof van beroep te Brussel en verzocht het hof 
van beroep de NBB te bevelen haar jaarrekeningen op dit vlak te corrigeren. Hij voerde hierbij 
aan dat de ‘bijzondere onbeschikbare reserve’ enkel kan worden geboekt onder het eigen 
vermogen van de NBB, meer bepaald onder een nieuwe rubriek “13.4. Onbeschikbare 
reserve” als onderdeel van de rubriek “13. Kapitaal, reservefonds en beschikbare reserve”.  
 
10.  Het hof van beroep te Brussel verwerpt de vordering van Verzoeker en oordeelt dat de 
boeking van de meerwaarde die door de NBB wordt gerealiseerd naar aanleiding van 
arbitragetransacties van activa in goud tegen andere reservebestanddelen correct wordt 
geboekt. Het oordeel van het hof van beroep is opmerkelijk.  
 
Enerzijds oordeelt het hof van beroep dat “De Nationale Bank (…) in haar syntheseconclusie 
uitdrukkelijk (bevestigt) dat de goudreserves de juridische eigendom zijn van de Nationale 
Bank”; anderzijds dat de “aandeelhouders van de Nationale Bank geen recht kunnen laten 
gelden met betrekking tot de goudreserves en de eventuele gerealiseerde meerwaarden op 
goudverkopen”.  
 
Volgens het hof van beroep duidt noch artikel 30 van de organieke wet, noch enige andere 
bindende boekhoudregel een passiefrubriek (-of post) aan waaronder de onbeschikbare 
reserverekening moet worden geboekt.  
 
Het hof van beroep besluit dat “rekening houdend met de eigen aard van de bijzondere 
reserverekening, een boeking onder de sui generis post 10.3 (“Diversen”) van passiefrubriek 
(“Overige passiva”), met de toelichting dat het gaat om de onbeschikbare reserve voor 
goudmeerwaarden, voorzichtiger is”.  
 
11.  Het cassatieberoep van Verzoeker tegen deze beslissing wordt ongegrond verklaard, 
zodat de beslissing van het hof van beroep te Brussel definitief is (bijlage 7 bij het 
verzoekschrift).  
 
12.  Hierbij gaan het hof van beroep, en in navolging hiervan het Hof Cassatie, er 
verkeerdelijk van uit dat de gerealiseerde meerwaarden op de goudreserves - die in de 
jaarrekening van de Bank geboekt worden onder de rubriek “overige passiva” - deel uitmaken 
van het vreemd vermogen, wat fundamenteel ingaat tegen de basisprincipes van de 
boekhouding en de financiële verslaggeving die van openbare orde zijn. Enkel de Nationale 
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Bank en geen andere schuldeiser heeft het eigendomsrecht op deze onbeschikbare reserve 
(zoals door de Bank zelf bevestigd in de besproken procedure en vastgesteld door het hof van 
beroep).  
 
In zoverre het hof van beroep te Brussel, en hierbij bevestigd door het Hof van Cassatie, beslist 
dat de NBB zelf bevestigt eigenaar te zijn van haar goudreserves en van de bijzondere 
onbeschikbare reserve (bestaande uit de meerwaarden op goudverkopen gerealiseerd via 
arbitrages naar andere reservecomponenten), maar de aandeelhouders hierin geen rechten 
hebben, geven zij aan de geldende regelgeving een interpretatie die in strijd is met het door 
het Verdrag gewaarborgd recht op een ongestoord genot van de eigendom en schenden zij 
het recht op een eerlijk proces van Verzoeker.   
 
13.  De inmenging in het eigendomsrecht van de aandeelhouders kan evenmin 
gerechtvaardigd worden door redenen van algemeen belang. Ter rechtvaardiging van de 
beslissing dat de aandeelhouders geen rechten hebben in de onbeschikbare reserve, verwijst 
het hof van beroep naar het feit dat de goudreserves binnen het vermogen van de NBB een 
“doelvermogen” uitmaken dat bestemd is voor taken en verrichtingen van algemeen belang 
van de NBB.  
 
Noch in de wet, noch in het besproken arrest (of een andere rechterlijke beslissing) wordt een 
duidelijke en precieze definitie gegeven van het concept “doelvermogen”. Het hof van beroep 
gebruikt dit concept evenwel als argument om aan te voeren dat de aandeelhouders geen 
rechten hebben op de goudreserves en de eventuele meerwaarden op de goudverkopen, 
hoewel zij wel erkent dat de NBB ervan eigenaar is. De rechter brengt alzo een 
ongerechtvaardigd onderscheid tot stand tussen de juridische en economische eigendom in 
de bewuste goudreserves onder de noemer van het ‘algemeen belang’.  
 
14.  In zoverre de redenen die ten grondslag liggen aan de beslissing van de voornoemde 
rechtscolleges onduidelijk zijn en gewerkt wordt met vage concepten zoals “doelvermogen”, 
laat dit de rechtsonderhorige (met name Verzoeker) niet toe om inzicht te krijgen in de 
gedachtegang van de rechter. In zoverre de beslissing voor Verzoeker niet duidelijk, noch 
toegankelijk, noch voorzienbaar is, doet dit afbreuk aan het beginsel van rechtszekerheid en 
heeft dit als gevolg dat Verzoeker het recht op een eerlijk proces wordt ontzegd.   
 
15.  De beslissingen van het hof van beroep te Brussel, en in navolging hiervan van het Hof 
van Cassatie, laten een verschil in behandeling bestaan tussen de aandeelhouders van de 
NBB en de aandeelhouders van andere beursgenoteerde vennootschappen waarvoor de 
Belgische wetgever wel in duidelijke regels voorziet voor de boeking in de jaarrekening. Dit 
gebrek aan transparantie miskent niet enkel het eigendomsrecht van de particuliere 
aandeelhouders van de NBB, maar ook het non-discriminatiebeginsel neergelegd in artikel 14 
van het EVRM: het grondrecht op eigendom, gewaarborgd in artikel 1 EP EVRM, dient aan 
alle aandeelhouders van een beursgenoteerde vennootschap, zonder onderscheid te worden 
verzekerd. In zoverre het hof van beroep te Brussel, en in navolging hiervan, het Hof van 
Cassatie, de toepasselijke wetgeving interpreteren op een wijze die ingaat tegen de rechten 
van Verzoeker, beschermd door de Verdragsvrijheden, wordt het recht op een eerlijk proces 
van Verzoeker geschonden.  
 
 
 
 
 


