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Ik verwijs naar de persmededeling vanwege het bestuur van de Nationale Bank van België 
van 21 september 2022, waarbij de markt en de aandeelhouders werden geïnformeerd 
omtrent waarschijnlijke miljardenverliezen voor de vennootschap. 

Eerder heb ik u reeds meerdere keren aangeschreven om u te wijzen op de manier waarop 
de Regentenraad, het bestuursorgaan van de Nationale Bank van België, op verschillende 
manieren en voor miljarden euro’s eigen vermogen van de vennootschap onteigend heeft 
naar de Schatkist van de Belgische Soevereine Staat.  

De Wetgever heeft dan wel “een bijzondere positie” voorzien voor de Belgische Staat bij 
de verdeling van de winsten van de centrale bank, maar ik heb u gewezen op het feit dat 
het de Regentenraad aan de noodzakelijke onafhankelijkheid ontbrak om bij de 
winstbestemming “de ratio legis” van de wetgever te respecteren, om de belangen van de 
vennootschap voorop te stellen, en om anderzijds de statutair bepaalde vermogensrechten 
van de totaal weerloze minderheidsaandeelhouders te respecteren. 

Zo werden in het verleden reeds voor 8,3 miljard euro gerealiseerde meerwaarden op de 
goudvoorraad onteigend in het voordeel van de Belgische Soevereine Staat, en is het 
recent duidelijk geworden dat de Regentenraad, gespreid over 13 boekjaren, sedert 2009 
onrechtmatig voor minstens 3,4 miljard euro jaarwinsten niet aan de aandeelhouders heeft 
uitgekeerd doch wel eveneens aan diezelfde Belgische Soevereine Staat. 

Daarnaast bevestigt de Regentenraad nu dat het de vennootschap zal zijn die de 
miljardenverliezen zal gaan compenseren met het vermogen welke door haar 
aandeelhouders werd ingebracht of niet aan hen als winsten werd uitgekeerd, en dat de 
mogelijkheid zelfs bestaat dat deze financiële buffers ontoereikend zullen zijn. Naast deze 
feiten had ik u eerder reeds op deze risico’s op verliezen en de kans op uitdrijving uit het 
kapitaal voor de minderheidsaandeelhouders gewezen. 
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Tevergeefs heb ik mij telkens tot u moeten richten met de vraag om de weerloze kleine 
beleggers in het aandeel NBB de door de wetgevers beloofde bescherming te bieden, en 
hen bij te staan tegenover een alles behalve onafhankelijke Regentenraad.  
Tot wie anders zouden de kleine beleggers in het aandeel Nationale Bank van België 
zich immers kunnen richten? 

Als gevolg van uw positie ten overstaan van uw bevoegd Minister enerzijds, en de rol die 
diezelfde Minister speelt in de aangeklaagde feiten anderzijds, hebben deze oproepen 
nooit tot enig passend gevolg mogen leiden. En bleven de minderheidsaandeelhouders in 
het aandeel NBB dus verstoken van elke noodzakelijke bescherming. 

De gelijkenissen met wat jarenlang is kunnen gebeuren bij Nyrstar zijn treffend, ook wat 
betreft de rol van de toezichthouder FSMA. Recent heeft u in de media te kennen gegeven 
dat daar belangrijke lessen werden getrokken, en heeft u enkele belangrijke standpunten 
naar voren gebracht. Ik meen dat u, met betrekking tot het dossier van de Nationale Bank 
van België, een nieuwe (en wellicht laatste) kans kan krijgen om in de eerste plaats uw 
werkelijke onafhankelijkheid als toezichthouder te bewijzen, en anderzijds ook dat u het 
inderdaad meent met die aangehaalde standpunten. 

In bijlage stuur ik u een kopie van een schrijven aan de Gouverneur en de Regentenraad 
van de Nationale Bank van België. Daarin worden de aangeklaagde feiten beschreven, en 
werd de Regentenraad gevraagd om eerst een (goed te keuren) berekening te maken en 
bij de Belgische Soevereine Staat een bedrag terug te vorderen, ter herstel van het eigen 
vermogen van de vennootschap. U zal opmerken dat ik meen dat de toezichthouder 
FSMA hier een onbetwistbaar belangrijke verantwoordelijkheid en rol te spelen heeft, 
dit om de belangen van de kleine beleggers te verzekeren. Wij kijken alvast uit naar uw 
spoedige en passende gevolg aan deze vraag. 

In afwachting blijven wij, zoals dit in het verleden steeds het geval is geweest, steeds ter 
beschikking. 

Met vriendelijke groet, 

Jaak Van Der Gucht 

 

PS: een kopie van deze brief en van het schrijven aan de Gouverneur en de Regentenraad 

zullen worden overgemaakt aan de Minister van Financiën en de Voorzitster van de 

Commissie Financiën. 


