
 

 

 

08/02/2022 

Schriftelijke Vraag 

van 

Volksvertegenwoordiger, Sander Loones 

aan 

de Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem 

betreffende 

de door de NBB uitgekeerde winsten aan de Belgische staat 

 

Mijnheer de Minister, 

Enorme bedragen worden aan de normale winstverdeling onttrokken, waardoor de buffers van de centrale 
bank voor diezelfde belangrijke bedragen niet verder werden versterkt. 
 
Integendeel slaagt men er in om al deze winsten in het uitsluitende belang aan de Belgische Staat uit te keren, 
zelfs in crisisperiodes waarin zowel de regering zelf, de ECB en de NBB alle banken, verzekeraars en 
bedrijven aanzetten om geen belangrijke winstuitkeringen te doen. 
 
In dit verband leg ik u graag volgende vragen voor: 
 
1. Zal de Nationale Bank van België de seigneuriage, bepaald over het boekjaar 2021, effectief uitbetalen 

aan de Soevereine Belgische Staat? Of wordt er alsnog enige extra voorzichtigheid ingebouwd? 

2. Welke ratio legis werd (en wordt) gehanteerd om jaarlijks een belangrijk deel van de jaarwinsten van de 
centrale bank door de overheid te zien toe-eigenen? Is dit ingegeven louter omwille van begrotingsbelangen? 
Of dient hierachter een andere strategie te worden vermoed? Zo ja, welke?  
 
3. indien de begrotingsbelangen inderdaad als bepalend zouden worden gezien: hadden de belangen van de 

vennootschap, vooral sedert 2016, geen hoger belang moeten krijgen dan de onmiddellijke financiële 
behoeften van de Belgische Staat, dit zeker gezien de risico’s waarvoor de Nationale Bank van België 
waarschuwt?  
 
4. In diverse media werd recent geschreven dat, als verklaring voor de enorme onderwaardering van het 
aandeel van de NBB, “de Belgische overheid een onbetrouwbare meerderheidsaandeelhouder is die alles in 
zijn eigen belang beslist en de minderheidsaandeelhouders enkel als lastige vliegen ziet”. Is de Minister van 
oordeel dat een wijzing aan de manier waarop de jaarwinsten van de NBB worden bestemd ertoe kan 
bijdragen dat het imago van de Belgische overheid kan worden verbeterd? Dat haar voorbeeldfunctie kan 
worden waargemaakt en dat dit kan bijdragen tot het herstel van vertrouwen in het beleid en in de 
beleidsmakers?  

 

 

 

 

 


