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

datum  20 april 2021 

ons kenmerk  PREANALYS-2021-002320/EVD 

uw kenmerk  jaakvandergucht@skynet.be 

contactpersoon  Luk Delboo 

  T +32 2 220 59 00 

  Info.fin@fsma.be 

Geachte heer, 

Wij verwijzen naar uw e-mails van 8 april en 16 april jongstleden.  

U geeft daarin aan dat u een verzoekschrift hebt ingediend voor het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens en het bestuur van de Nationale Bank van België daarvan op de hoogte hebt gebracht. 
Daarbij stelt u de vraag of dit in hoofde van het bestuur van de Nationale Bank van België al dan niet 
voorwetenschap uitmaakt. 

Dergelijke aangelegenheden vallen in het toepassingsgebied van Verordening (EU) Nr. 596/2014 van 
het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (“de verordening 
marktmisbruik”). Deze verordening regelt o.a. de openbaarmaking van informatie die als 
voorwetenschap kwalificeert. 

Voorwetenschap wordt gedefinieerd als “niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op een of meer uitgevende instellingen of op een of 
meer financiële instrumenten en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een significante invloed 
zou kunnen hebben op de koers van deze financiële instrumenten of daarvan afgeleide financiële 
instrumenten”.  

In de regel moeten beursgenoteerde bedrijven voorwetenschap die rechtstreeks op hen betrekking 
heeft, zo snel mogelijk openbaar maken (artikel 17.1 van de verordening marktmisbruik). Hoewel het 
in eerste orde aan het betrokken bedrijf toekomt om te beoordelen of een bepaald feit als 
voorwetenschap kwalificeert, ziet de FSMA toe op de correcte naleving van deze verordening. De 
FSMA is evenwel van oordeel dat het instellen van een procedure voor het EHRM, dat overeenkomstig 
artikel 35.1 van het EVRM een zaak pas in behandeling kan nemen nadat alle nationale rechtsmiddelen 
zijn uitgeput (en de eiser dus geen genoegdoening hebben opgeleverd), over het algemeen geen 
koersgevoelige informatie is en dan ook geen voorwetenschap vormt.  

Wat betreft uw grieven in uw e-mail van 16 april jongstleden en de bevoegdheid van de FSMA ter zake, 
verwijzen wij naar eerdere correspondentie waarin de bevoegdheden van de FSMA werden 
uiteengezet. 

 
Met de meeste hoogachting, 

X
Jean-Paul Servais

Voorzitter

 
 


