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De Nationale Bank van België wint eens te meer voor de Rechtbank 
 
  De Rechtbank van Koophandel van Brussel bevestigt het behoud  
  van het emissierecht van de Nationale Bank 

De Rechtbank van Koophandel van Brussel heeft vandaag uitspraak gedaan in het conflict tussen de 
Nationale Bank en een groep van minderheidsaandeelhouders. De Rechtbank bevestigt dat de Nationale 
Bank haar emissierecht steeds heeft behouden en er dus geen redenen bestaan om, zoals deze 
aandeelhouders vroegen, haar reservefonds uit te keren. De Rechtbank heeft alle eisen van deze 
aandeelhouders verworpen en ze veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten. 

Sinds de overgang naar de Monetaire Unie deelt de Nationale Bank het emissierecht met de Europese 
Centrale Bank en de elf andere nationale centrale banken van de landen die overgestapt zijn op de euro. 
Dit standpunt, dat wordt verdedigd door de Nationale Bank en ook door de Europese Centrale Bank, werd 
vandaag bevestigd door de Rechtbank van Koophandel zoals dat voorheen ook al was gebeurd door het 
Arbitragehof, de hoogste constitutionele autoriteit van het land, die er onder andere mee belast is te waken 
over de gelijke behandeling van de burgers. 

De Rechtbank van Koophandel is van oordeel dat zij het Belgische recht, dat over het behoud van  het 
emissierecht duidelijk is, dient toe te passen en heeft het bovendien niet nodig gevonden de vraag over het 
behoud van het emissierecht aan het Europees Hof van Justitie te stellen. 

Elk op hun beurt hebben de twee geraadpleegde gerechtelijke instanties de argumenten van bepaalde 
aandeelhouders dus verworpen en hebben zij de gegrondheid van de argumenten van de Bank bevestigd 
wat betreft het emissierecht. De wil van sommigen om zich een deel van het reservefonds van de Nationale 
Bank en op die wijze, een deel van de voornaamste activa, met inbegrip van de wisselreserves, toe te 
eigenen is dus niet geslaagd. 

In december 2003 had ook het Arbitragehof het specifieke karakter van de statuten en organen van de 
Nationale Bank en van haar wisselreserves opnieuw bevestigd. 

De Nationale Bank heeft immers van bij haar oprichting een bijzonder juridisch statuut dat haar van andere 
naamloze vennootschappen onderscheidt. De wetgever heeft altijd willen verzekeren dat het algemeen 
belang en het feit dat de instelling in staat zou zijn haar rol van centrale bank in een wijzigende context uit 
te oefenen voorrang zouden hebben. Daarom heeft de wetgever de Bank een eigen statuut verleend dat 
aangepast is aan haar opdrachten en heeft hij haar specifieke organen gegeven en bijzondere regels voor 
haar functioneren.  

Wat de wisselreserves betreft herinnert de wet van 2 augustus 2002 aan wat reeds in het Verdrag van 
Maastricht staat vermeld, namelijk dat de reserves die op het actief van de balans van de Nationale Bank 
staan de reserves zijn van het land. Ze worden aangehouden en beheerd door de Nationale Bank voor het 
uitoefenen van de haar opgedragen taken van algemeen belang.  

De Nationale Bank hoopt dat er met deze vonnissen een eind komt aan een periode van polemieken en 
geschillen die niet enkel verwarring hebben gezaaid over het statuut en de opdrachten van de Bank, maar 
ook een onterechte beursspeculatie rond haar aandeel hebben gevoed. 

 

 


