
     

 

Jaak Van Der Gucht 
Dries  39  te  9420  Erpe-Mere 

0473 / 48 77 20  jaakvandergucht@skynet.be 

   

25 november 2022 

Minister van Financiën 

       AANGETEKEND SCHRIJVEN 

Wetstraat 12 

1000   BRUSSEL 

Geachte Minister van Financiën, 

 

In het kader van een lopende procedure van het Parlement werd ik door de Voorzitster 

van de Commissie Financiën in het bezit gesteld van een kopie van uw schrijven van  

27 september 2021, alsook van een uitgebreid advies vanwege de Nationale Bank van 

België, beiden gericht aan de Voorzitster van de Commissie Financiën. 

Daarnaast werden de markt en de aandeelhouders van de Nationale Bank van België via 

een persmededeling dd. 21 september 2022 geïnformeerd dat de vennootschap met 

belangrijke verliezen zal worden geconfronteerd. De omvang van de miljardenverliezen 

blijken nog onzeker te zijn, het feit of de financiële buffers toereikend zullen zijn is dit 

eveneens. 

De Belgische Wetgever heeft (in 2009) met betrekking tot de winstverdeling van de 

vennootschap, in afwijking van het gemeen vennootschapsrecht,  de bijzondere relatie 

“centrale bank – de Belgische Soevereine Staat” gecreëerd. Uitsluitend om de seigneuriage 

te onttrekken aan de logische winstverdeling (zoals deze met respect voor de bepalingen 

van het Artikel 4 van de eigen Statuten anders zou moeten gebeuren). De Wetgever 

erkende eveneens een fundamenteel en ten allen tijde te respecteren verschil met de 

andere jaarwinsten van de Nationale Bank van België. 

De Regentenraad heeft vanaf het boekjaar 2009 een eigen invulling gegeven aan de 

werkelijke “ratio legis” van de Belgische Wetgever, waardoor de Belgische Soevereine 

Staat nagenoeg de volledige besliste uitkeerbare jaarwinsten heeft ontvangen. Zowel de 

belangen van de vennootschap als van haar 50 % privé minderheidsaandeelhouders 
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werden hierdoor miskend en onbetwistbaar geschaad. In dit verband loopt er een 

procedure voor de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel. 

In uw schrijven waarvan hiervoor sprake, en waarvan de inhoud mede door de Nationale 

Bank van België werd bepaald, heeft u aan het Parlement uw volgende standpunten laten 

kennen: 

“ Steeds werd het sui generis rechtskader dat van toepassing is op de Bank – hetgeen de 

uitdrukkelijke wens is geweest van de wetgever en tevens gedeeltelijk voortvloeit uit Europese 

verplichtingen – bevestigd en werd vastgesteld dat dit door de Bank correct wordt toegepast. 

Ik meen dat de uitgangspunten die de wetgever er in het verleden hebben toe aangezet dit 

specifieke rechtskader in de huidige vorm uit te werken, nog steeds gelden, zodat – mede 

gezien de voormelde bestaande rechtsspraak – ik geen reden zie om op dit ogenblik de Organieke 

Wet te wijzigen. “ 

Uw brief dateert van exact een jaar voor het dramatische persbericht vanwege het bestuur 

van de Nationale Bank van België. Desondanks ga ik ervan uit dat u zich steeds correct 

hebt laten informeren en adviseren, zowel door het bestuur van de NBB zelf als door uw 

vertegenwoordiger (die aan elke zitting van de Regentenraad deelneemt). U zal dus 

ongetwijfeld nog steeds dezelfde standpunten innemen en verdedigen. 

In mijn schrijven van 25 november 2022 heb ik de Gouverneur en de Regentenraad 

gewezen op enkele feiten, en heb ik hen gevraagd het nodige te doen om de ten onrechte 

aan de Belgische Staat uitgekeerde jaarwinsten – in samenwerking en met de goedkeuring 

van de toezichthouder FSMA – te berekenen, en vervolgens dit bedrag (volgens mijn eigen 

berekeningen minimaal 3,4 miljard euro) terug te vorderen ter herstel van het eigen 

vermogen van de Nationale Bank van België. Dit bedrag moet dan de eerste buffer vormen 

om de aangekondigde miljarden euro’s “monopolieverliezen” te compenseren. 

Daarnaast zal ik er bij het Parlement (welke een kopie van dit schrijven zal ontvangen) op 

aandringen dat de werkzaamheden hun verder verloop zouden kennen, opdat “het 

bijzondere sui generis rechtskader” van de Nationale Bank van België grondig zou 

worden herzien en aangepast. Immers, Mijnheer de Minister, de tekortkomingen zijn 

talrijk en de wetgeving is fundamenteel fout. Een belangrijke oorzaak is ongetwijfeld het 

feit dat de opeenvolgende Ministers van Financiën (en de wetgever zelf) al te lang en 

onterecht hun vertrouwen hebben gesteld uitsluitend in het bestuur van de centrale bank, 

en geen ander (onafhankelijk en deskundig) advies hebben ingewonnen bij elke 

noodzakelijke aanpassing van de Organieke Wet.  

De actuele situatie is een Nationale Centrale Bank, aandeelhouder van de ECB en lid van 

het ESCB, beursgenoteerd en zelf toezichthouder, totaal onwaardig. 
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Ondanks de schizofrene situatie waarin u als Minister van Financiën zowel de 

vertegenwoordiger bent van de Belgische Soevereine Staat, van de Belgische Staat als 

aandeelhouder en de bevoegde Minister bent voor zowel de Nationale Bank van België 

als van de toezichthouder FSMA, meen ik toch dat u het belang van deze situatie zal 

inzien. De toezichthouder FSMA deze keer wel in alle onafhankelijk haar opdracht ter 

bescherming van de kleine beleggers zal laten vervullen, en uw volle medewerking zal 

verlenen waar nodig. 

Zoals steeds blijf ik ook nu weer volledig ter beschikking voor elke samenwerking om op 

de meest aangewezen wijze tot de beste oplossing te komen. Vriendelijke groeten, 

 

Jaak Van Der Gucht 

 

 

Bijlage:  Brief aan de President van het FSMA van 25 november 2022 


