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Betreft: Procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen de 

Belgische Staat.  

 

Onze ref.: 130202133 – Van der Gucht / Nationale Bank  

 

 

 

Geachte heer Minister,  

 

Wij vertegenwoordigen de belangen van de heer Jaak Van Der Gucht, wonende te 9420 Erpe-

Mere, Dries 39.  

 

De heer Van Der Gucht is aandeelhouder van de Nationale Bank van België.  

 

In 2014 is mijn cliënt een procedure opgestart tegen de Nationale Bank wegens schending van 

de transparantieverplichtingen bij de opmaak van de jaarrekeningen van de Nationale Bank. 

Cliënt vorderde hierbij een correctie van de jaarrekeningen van de Nationale Bank voor de 

boekjaren 2012, 2013 en 2014 wegens onder meer een foutieve boeking van de gerealiseerde 

meerwaarden op goudreserves.  

 

De bedoelde meerwaarden worden geboekt op een bijzonder onbeschikbare reservereke-

ning. Hoewel de Nationale Bank zelf erkent dat deze bijzondere onbeschikbare reservereke-

ning tot het vermogen van de Nationale Bank behoort, wordt zij niettemin geboekt onder een 

rubriek “Overige passiva” die blijkt geeft van het bestaan van een schuld (en deel uitmakend 

van het vreemd vermogen). Cliënt is dan ook van oordeel dat hij geen correct beeld krijgt van 

de vermogenssituatie van de beursgenoteerde vennootschap waarin hij aandeelhouder is.  

 

Zowel in eerste aanleg (Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel van 22 mei 

2015) als in hoger beroep (hof van beroep te Brussel – 28 oktober 2019) werd de vordering van 

de heer Van Der Gucht toelaatbaar, maar niet gegrond verklaard. Het cassatieberoep tegen 

deze laatste beslissing werd bij arrest van het Hof van Cassatie van 19 oktober 2020 verworpen.  

 

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 aan-

deelhouders 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 trans-

parantie 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 ge-

paard gaande rechten) van de aandeelhouder substantieel worden gefnuikt.  

 

Om zijn rechten als aandeelhouder op een transparante financiële rapportering door de ven-

nootschap en zijn eigendomsrecht op de aandelen af te dwingen, werd verzoeker genood-

zaakt opnieuw de rechter te vatten.  

 

Wij kunnen u meedelen dat wij op 12 maart jl. namens cliënt een verzoekschrift hebben 

ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wegens schending van het recht 

op een eerlijk proces (artikel 6 EVRM), het ongestoord genot van zijn eigendomsrecht (artikel 1 

Eerste Protocol bij het EVRM), evenals een inbreuk op het non-discriminatiebeginsel (art. 14 

EVRM).  

 

U kan in bijlage een kopij van dit verzoekschrlft terugvinden.  

 

Wij wensen u er een goede ontvangst van.  

 

Indien u nog enige vragen heeft of bijkomende informatie wenst, horen wij dit graag.  

 

Cliënt is uiteraard bereid om hierover in gesprek met U te gaan of nadere toelichting te ver-

schaffen.  

 

Met de meeste hooachting,  

 

 

Erik Monard   

 

 


