
 

 

 

 

08/02/2022 

Schriftelijke Vraag 

van 

Volksvertegenwoordiger, Sander Loones 

aan 

de Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem 

betreffende 

de evoluerende activiteiten van de Nationale Bank 

 
Mijnheer de Minister, 
 

De Nationale Bank van België is niet langer een centrale bank met uitsluitend de uitgifte van bankbiljetten 
als activiteit. Door de deelname aan de (ook over 2021 nog steeds verder uitbreidende) monetaire 
aankoopprogramma’s van de ECB is de NBB verworden tot een ware investeringsbank. De balans van de 

Nationale Bank van België is van 2015 tot eind 2020 gewoonweg verdrievoudigd tot een bedrag van 298,59 
miljard euro. Eind 2020 werd voor 250 miljard euro langlopende activa (met voor een lange periode vaste 
doch lage-rente-inkomsten) op de balans tot uiting gebracht, welke gefinancierd worden met werkmiddelen 
die vergoed worden met een variabele rente. Zowel De Nederlandsche Bank maar ook de Nationale Bank 

van België zelf waarschuwen voor het fors gestegen renterisico, als resultaat van de verschillen in looptijd 
tussen de bezittingen en de verplichtingen.  
 
Deze activiteit is vergelijkbaar met de activiteit van investeringsbanken. Een activiteit welke Dexia 
uiteindelijk noodlottig is geworden, en waar ons land tot op vandaag de gevolgen en enorme risico’s voor 
draagt.  
 
In dit verband leg ik u graag volgende vragen voor: 
 

1. Wat is de inschatting van de Minister van Financiën omtrent deze nog steeds verder evoluerende situatie?  
 
2. Wat is uw inschatting van vooral de fors oplopende risico’s en de mogelijke zware financiële gevolgen 
van deze monetaire experimenten voor de aandeelhouders van onze centrale bank: in de eerste plaats voor 
alle burgers van dit land (want voor 50 % de meerderheidsaandeelhouder), en anderzijds voor de 50 % privé 
minderheidsaandeelhouders van de NBB?  
 
3. Op welke manier zal de Belgische Staat, als meerderheidsaandeelhouder van de centrale bank en als 
Soevereine Staat, omgaan met de zware verliezen waarvoor de centrale banken waarschuwen, wanneer deze 
zich ook effectief voordoen?  
 
4. Verdedigt de vertegenwoordiger van de Minister, wanneer hij deelneemt aan de zittingen van de 
Regentenraad, de belangen van “de Belgische Staat als aandeelhouder van de NBB” of die van “de 
Soevereine Belgische Staat”?  

 


