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jaakvandergucht@skynet.be

Van: President <President@fsma.be>
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 18:29
Aan: 'Jaak Van Der Gucht'
Onderwerp: RE: 
Bijlagen: PREANALYS-2021-002320 EVD.docx

Geachte heer Van der Gucht, 
 
Gelieve hierbij één brief vanwege de FSMA te willen vinden. 
 
Hoogachtend, 
Jean-Paul Servais 
 

 
 
 

From: President  
Sent: jeudi 8 avril 2021 10:00 
To: 'Jaak Van Der Gucht' <jaakvandergucht@skynet.be> 
Subject: RE:  
 
Geachte heer Van der Gucht, 
 
Wij hebben kennis genomen van uw bericht en komen bij u terug na bespreking binnen het directiecomité van de 
FSMA. 
 
Hoogachtend, 
 
Jean-Paul Servais 
 

 
 
 
 

From: Jaak Van Der Gucht  
Sent: jeudi 8 avril 2021 07:15 
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To: President  
Subject:  
 
Mijnheer de voorzitter, 
 
Op 12 maart 2021 werd een verzoekschrift ingediend voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 
met betrekking tot mijn ontnomen en geschonden (eigendoms)rechten als aandeelhouder van de Nationale 
Bank van België. 
 
Zowel het bestuur van de vennootschap als de Minister van Financiën werden hiervan in kennis gesteld (zie 
onderstaande linken). 
 
Omdat het, vooral inzake specifiek deze genoteerde naamloze vennootschap, niet altijd even duidelijk is hoe 
de informatieverplichtingen dienen gerespecteerd te worden, had ik graag in antwoord van u vernomen of 
dit feit voor het bestuur voorwetenschap uitmaakt, of niet. Of het bestuur de markt en de eigenaars van de 
vennootschap moet informeren? 
 
Bij deze bent u, als toezichthouder met waarschijnlijk toch enige (eind)verantwoordelijkheid, eveneens 
bijkomend geïnformeerd omtrent de foute werkwijze vanwege het bestuur van een vennootschap welke 
beroep doet op het openbaar spaarwezen. Ik wil nogmaals uw aandacht vestigen op de kwalijke gevolgen 
voor duizenden misleide en bedrogen kleine beleggers, waar de handelswijze van dit bestuur en haar 
meerderheidsaandeelhouder waarschijnlijk toe zal leiden. 
 
Dank voor uw standpunt, 
Jaak Van Der Gucht 
 
 
https://activismenbbdotbe.files.wordpress.com/2021/03/brief-aan-raadsman-nationale-bank-ontwerp-kswe-
20210315.pdf 
 
https://activismenbbdotbe.files.wordpress.com/2021/03/brief-aan-minister-van-financien-ontwerp-kswe-
20210315.pdf 

Verstuurd vanaf mijn iPad 
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