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van de Zwitserse nationale bank (SNB) volgt waarbij het volledige verloop

al dan niet op de vergadering verteld werd.

om in de toekomst, in functie van uit welke richting de wind waait, steeds
andere antwoorden op dezelfde vragen te formuleren. Twee voorbeefden:

1. Op mijn schriftelijke vraag 1 over het goud verschuilde directeur
Vanackere zich ditjaar achter achterhaaldejuridische uitspraken
aangezien de Bank de jongste jaren verschillende keren toe moest
geven dat het goud we) degelijk van de Bank is. Mijn historisch
overzicht hieromtrent laat hierover trouwens geen enkele twijfel
bestaan. Die juridische uitspraken kwamen er op basis van een
verkeerde voorstelling van de feiten en werden zodoende geveld door
rechters die foutief ge'mformeerd waren door de advocaten van de
Bank en de Staat. Het feit, dat de antwoorden van de Regentenraad
niet genotuleerd worden, creeert een situatie waardoor de directie ieder
jaar een ander verhaal kan vertellen;

2. Op mijn vraag 4 over de compleet verkeerde informatie, waarmee de
ECB misleid werd over het beschamende verhaal van de onterechte
jaarlijkse betaling van 24,4 miljoen euro aan de Belgische Staat, werd
een onaanvaardbaar wereldvreemd antwoord gegeven dat bijzonder



behulpzaam zou geweest zijn om in mijn correspondentie met de ECB
hieromtrent te gebruiken.

Al jarenlang wordt het probleem van die 24,4 miljoen euro uitvoerig
besproken in de vergadering en de directie geeft sinds 2012 uitdrukkelijk toe
dat die 24,4 miljoen niet meer verschuldigd is sinds de nieuwe wet over de
winstverdeling van 2009 omdat met die wet een einde gesteld werd aan de
beruchte drie-procentregel waarop die verwerpelijke betaling van 24,4 mifjoen
gebaseerd was. In de communicatie met de ECB wordt door de Bank
uitdrukkelijk gesteld dat die 24,4 miljoen sowieso naar de Staat gaat en dat
het dus weinig verschil maakt of het via die jaarlijkse betaling verloopt of via
de regels van de nieuwe winstverdeling. Dit is een flagrant verkeerde
voorstelling van de feiten: Votgens de nieuwe regels uit 2009 zou hiervan
over het boekjaar 2018 minstens de helft naar de reserves gegaan zijn. In de
notulen wordt van deze belangrijke opmerkingen geen enkele melding
gemaakt.

In de notulen wordt tevens geen melding gemaakt over mijn opmerkingen
over de nieuwe winstverdeling uit 2009. Wijlen gouverneur Coene was de
ctrijvende kracht achter de open geldkraan en de nulrente van de ECB. Hij
wist dus als geen ander dat de NBB onder de oude drie procentregel niet
meer bij machte zou zijn om extra geld naar de Staat te sluizen. In het oude
stelsel van de drie procentregel zou de Belgische Staat vorig jaar buiten het
gewone dividend niks extra ontvangen hebben. Door de nieuwe regels uit
2009 kan de onafhankelijke Regentenraad toch jaarlijks onterecht honderden
miljoenen euro's naar de Schatkist btijven overhevelen terwijl die in de
huidige omstandigheden veel beter in de reserves zouden blijven.

Na de behandeling van de schriftelijke vragen kregen de aanwezige
aandeethouders niet de gelegenheid om alle relevante mondelinge vragen te
stellen en werd de atgemene vergadering beeindigd op een manier die de
aandeelhouders het recht geeft om stappen te ondernemen om de
vergadering nietig te laten verklaren.

De lijst van opmerkingen is eindeloos doch voor ditjaar houd ik het hierbij.
Indien de directie blijft weigeren, om minstens de antwoorden op de
schrifteiijke vragen van de aandeelhouders te notuleren, zal ik genoodzaakt
zijn om volgend jaar meer volledig te zijn.

Gedaan te Brussel op 28 mei 20rl9.

Erik Geenen, prive aandeelhouder van de Nationale Bank van Belgie.
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