
 

 

 

 

 

 
NATIONALE BANK VAN BELGIË 

 
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 7 bij de notulen van de gewone algemene vergadering van 18 mei 2020 
Schriftelijke vragen en verklaringen van de aandeelhouders 

 
 
 

Annexe 7 au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2020 
Questions écrites et déclarations des actionnaires 

 
 
 

 



 

 
 

Vraag 1 
 
Na 19 jaar actief verzet van de minderheidsaandeelhouders van de Nationale 
Bank, tegen de eindeloze reeks onteigeningen zonder compensatie, willekeur en 
machtsmisbruik, is het verbijsterend om te moeten vaststellen dat de 
Regentenraad volhardt in de boosheid. 
 
De willekeur en het machtsmisbruik wordt dit jaar meer dan ooit tentoongespreid 
door de verlaging van het dividend.  Na de eindeloze discussies die daarover de 
jongste jaren gevoerd werden is het belangrijk om de zaken even duidelijk op een 
rij te zetten en daarbij is het belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat de 
Belgische Staat nooit één cent geïnvesteerd heeft in de Nationale Bank, het 
volledige kapitaal werd aangebracht door de privé aandeelhouders van de Bank. 
 
Over 2019 brengt de Nationale Bank, inclusief belastingen, in totaal 607 miljoen 
euro op voor de Staat of bijna 51 miljoen euro (+9,10%) meer dan over 2018. 
 
De privé aandeelhouders ontvangen als aalmoes een nettodividend van 
17,16 miljoen euro of 2,23 miljoen (-11,5%) minder dan over 2018. 
 
Het feit dat de Regentenraad opnieuw de niet verschuldigde 24,4 miljoen euro 
(jaarverslag pagina 135 punt 6.1) uitbetaalde aan de Schatkist is ronduit stuitend 
en toont aan dat we hier met een verzameling onfatsoenlijke hypocrieten te doen 
hebben die enkel en alleen uit zijn op de verdediging van hun eigenbelangen 
zonder oog te hebben voor de belangen van de samenleving in het algemeen en 
de privé aandeelhouders van de Bank in het bijzonder. 
 
Hoe verantwoord de Regentenraad de uitbetaling van de niet verschuldigde, op 
niets gebaseerde 24,4 miljoen euro aan de Staat op het moment dat ze het totale 
nettodividend voor de privé aandeelhouders van de Bank verlaagt naar 
17,16 miljoen euro? 
 
Vraag 2 
 
Als je de eerste vraag grondig doorneemt en de geschiedenis en cijfers goed laat 
doordringen...  Hoe zou de Regentenraad dan zichzelf omschrijven: 

1. Als een verzameling goedmenende burgers/bestuurders die de belangen 
van alle stakeholders van de Bank op dezelfde manier verdedigt? 

2. Als een bende corrupte politieke marionetten, die geen enkel middel 
onverlet laten om aan te tonen dat zij boven de wet staan en door middel 
van machtsmisbruik alles in het werk stellen om de koers van het aandeel 
Nationale Bank op absurd lage niveau’s te houden? 

 
Vraag 3 
 
In 2012 beloofde toenmalig minister van Financiën en huidig Nationale Bank 
directeur Steven Vanackere  dat hij de onrechtvaardige betaling van de inmiddels 
beruchte 24,4 miljoen euro zou laten schrappen.  In 2014 werd die schrapping 
opgenomen in het regeerakkoord.  Hoe komt het dat aan zo’n flagrante diefstal 
geen einde komt als de minister van Financiën zoiets uitdrukkelijk belooft? 
 
  



 

 
 

Vraag 4 
 
Op pagina 135 onder punt 6.1 wordt de betaling van die 24,4 miljoen als volgt 
verantwoord: 
 
“als compensatie voor de meeruitgaven die voor de Staat voortvloeien uit de 
conversie, in 1991, van de geconsolideerde schuld tegenover de Bank in vrije 
verhandelbare effecten”. 
 
Gelet op het feit dat de Belgische Staat, dankzij de monetaire zelfmoordpolitiek 
van de ECB, al een hele tijd geen rente meer moet betalen op haar nieuwe 
schulden: 
Wat is de gemiddelde opbrengst van de Belgische staatsleningen in de portefeuille 
van de Bank? 
 
Vraag 5 
 
Aangezien die 24,4 miljoen euro een rente van 2,9% vertegenwoordigt op de nooit 
terugbetaalde schuld van 34 miljard frank van de Staat aan de Bank: 
 
Hoeveel rente ontving de Nationale Bank vorig jaar op die 34 miljard frank? 
Was dat meer of minder dan 24,4 miljoen euro? 
 
Vraag 6 
 
Welke stappen heeft de Regentenraad vorig jaar gezet om de uitbetaling van die 
24,4 miljoen euro stop te doen zetten? 
 
Vraag 7 
 
Aangezien de betaling van die 24,4 miljoen euro gekoppeld was aan de 
schandalige 3% regel, die door de nieuwe regels van de winstverdeling in 2009 
kwam te vervallen, is die 24,4 miljoen sinds boekjaar 2010 niet meer verschuldigd.  
In totaal betaalde de Bank zodoende onterecht 244 miljoen aan de Belgische 
Staat: 
Welke stappen heeft de Regentenraad vorig jaar gezet om die 244 miljoen euro 
terug te vorderen? 
 
Vraag 8 
 
De “onafhankelijke” Regentenraad beslist ieder jaar “in alle onafhankelijkheid” om 
honderden miljoenen, die aan de reserves kunnen toegevoegd worden, uit te 
keren aan de Staat. 
 
Als diezelfde Staat weigert om die jaarlijkse diefstal van 24,4 miljoen te schrappen: 
Waarom schrapt de “onafhankelijke” Regentenraad dan zolang de uitbetaling van 
dat saldo van de winst niet door dat saldo toe te voegen aan de reserves? 
 
Vraag 9 
 
Sedert 2012 horen de aandeelhouders op de algemene vergadering steeds 
hetzelfde verhaal: 



 

 
 

“Zolang men de wet niet verandert, kunnen we niks doen”. 
 
Elk jaar heeft de “onafhankelijke” Regentenraad een bazooka van honderden 
miljoenen om de wetgever op andere gedachten te brengen. 
 
Waarom doet de Regentenraad dat niet? 
Wat zegt dat over de onafhankelijkheid van de Regentenraad? 
Hoe ligt die houding van de Regentenraad in lijn met de gelijke behandeling van 
aandeelhouders en de regels van deugdelijk bestuur? 
 
Vraag 10 
 
Dankzij het Corona verhaal kunnen we dit jaar in alle sereniteit een aantal 
complexe verhalen uitklaren.  Hetgeen nu volgt is een duidelijk voorbeeld van 
hetgeen al jaren scheefloopt doch nooit rechtgetrokken wordt omdat men zich hult 
in een geheimzinnig stilzwijgen en vooral omdat men weigert om op belangrijke 
vragen te antwoorden. Als er na lang aandringen uiteindelijk soms toch een vaag 
antwoord kwam, werd toch geweigerd om dat antwoord te notuleren zodat de 
onduidelijkheid bleef en de Regentenraad voor zichzelf de mogelijkheid creëerde 
om dat antwoord elk jaar aan te passen in functie van de windrichting.  Een lange 
maar gedetailleerde inleiding met alle nodige en nuttige informatie over de 
essentie van de zaak met op het eind een aantal korte vragen die een duidelijk 
antwoord verdienen: 
 
Het verhaal van de jaarlijkse absurde jaarlijkse betaling van 24,4 miljoen euro aan 
de Staat, omdat de Staat haar verplichtingen tegenover de Bank niet nakwam, 
gaat ieders verstand te boven.  De directie gaat al jaren akkoord dat deze betaling 
ongepast is doch blijft ze wel slaafs uitvoeren. 
 
Nu blijkt uit de informatie op de website van de ECB dat de ECB op 4 oktober 2012 
een brief ontving van de gouverneur van de Nationale Bank, in naam van minister 
van Financiën Steven Vanackere, met de vraag of de ECB akkoord ging met het 
schrappen van die betaling van 24,4 miljoen euro omdat dit niet meer gepast was 
na de wetswijziging omtrent de winstverdeling in 2009.  Het verhaal is helder en 
klaar de opmerkingen van de ECB spreken voor zich.  Ziehier de brief van de ECB 
aan de Nationale Bank van België dd. 29 oktober 2012: 
 
Inleiding en rechtsgrondslag  
Op 4 oktober 2012 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) een verzoek van de 
Gouverneur van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique 
(NBB), zulks in naam van de Belgische Minister van Financiën om een advies 
inzake een ontwerp van wet tot intrekking van een regel inzake de winstverdeling 
tussen de NBB en de Belgische Staat en tot wijziging van de Wet van 28 juli 1948 
betreffende de sanering van de balans van de NBB (hierna het ‘wetsontwerp’). De 
adviesbevoegdheid van de ECB is gebaseerd op artikel 127, lid 4 en artikel 282, 
lid 5 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het derde 
streepje van artikel 2, lid 1 van Beschikking 98/415/EG van de Raad van 
29 juni 1998 betreffende de raadpleging van de Europese Centrale Bank door de 
nationale autoriteiten over ontwerpen van wettelijke bepalingen1, aangezien het 
voorstel de NBB betreft. Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het 
Reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur 
dit advies goedgekeurd.  



 

 
 

   
Doel van het Voorstel  
Het wetsontwerp beoogt de schrapping met ingang van 1 januari 2012 van het 
derde lid van artikel 3, onder b) van de wet van 29 juli 1948 inzake de sanering van 
de balans van de NBB, welke bepaling een stand-alone verplichting voor de NBB 
behelst om de Belgische Staat jaarlijks een bedrag van 986 miljoen Belgische 
frank (24,4 miljoen EUR) te betalen.  Deze in 1991 ingevoerde verplichting 
beoogde de neutralisering van meeruitgaven voor de Belgische Staat welke 
uitgaven voortvloeien uit de eenmalige omzetting van de geconsolideerde 
vordering van de NBB op de Belgische Staat in vrij verhandelbare tegen 
marktvoorwaarden rentende effecten, welke vordering 34 miljard Belgische frank 
beloopt. Op basis van de toen geldende distributieregels diende de Belgische 
Staat de netto-financiële opbrengsten te ontvangen die 3% van het verschil tussen 
het gemiddelde bedrag van de rentegevende activa van de NBB en haar op 
jaarbasis berekende vergoede passiva te boven gingen. Rekening houdend met 
een aanpassing van 0,1% op deze 3% (vanwege de gedeeltelijke compensatie 
voor de instandhouding van de bankbiljetten omloop), leidde de toepassing van de 
voornoemde ‘3%-regel’ op de 34 miljard Belgische franks die overeenkomen met 
het totaalbedrag van de vrij verhandelbare tegen marktvoorwaarden rentende 
effecten tot een opname in de balans van de NBB van het bedrag 24,4 miljoen 
EUR2. Vervolgens werd bij artikel 2 van de Wet van 3 april 2009 tot wijziging van 
de financiële bepalingen van de Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het 
organiek statuut van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique 
(hierna de ‘Organieke Statuten van de NBB’) de 3%-regel ingetrokken. Artikel 3 
voerde in artikel 32 van de Organieke Statuten van de NBB een nieuwe 
winstverdelingsregel in, volgens welke regel de jaarlijkse winsten van de NBB als 
volgt worden toegedeeld: a) van het overschot van de jaarlijkse NBB-winsten na 
toekenning aan de aandeelhouders van een eerste dividend van 6% het kapitaal 
van de NBB, wordt een door het Directiecomité voorgesteld en door haar 
Regentenraad vastgesteld bedrag onafhankelijk toegekend aan het reservefonds 
of aan de beschikbare reserves; b) vervolgens wordt van de resterende winst aan 
de aandeelhouders een tweede door de Regentenraad vastgesteld dividend 
toegekend van minimaal 50% van de netto-opbrengst van de activa die de 
tegenpost vormen van het reservefonds en de beschikbare reserves; en 
c) tenslotte wordt het saldo toegekend aan de Staat. De artikelen 2 en 3 van die 
wet traden op 1 januari 2009 in werking. De ECB werd inzake deze nieuwe 
winstverdelingsregel geraadpleegd en stelde Advies CON/2009/4 vast.  
 
2. Algemene opmerkingen   
Elke overdracht van middelen van een nationale centrale bank aan een lidstaat, 
hetzij in de vorm van een winstverdelingsregeling of een equivalent daarvan, dient 
de dienaangaande door het Verdrag opgelegde beperkingen te respecteren, met 
name het beginsel van onafhankelijkheid van de centrale bank krachtens 
artikel 130 van het Verdrag, en het in artikel 123, lid 1 vastgelegde verbod op 
monetaire financiering. 
  
3. Specifieke opmerkingen 
Het ontwerp van wet trekt de stand-alone verplichting voor de NBB om de 
Belgische Staat jaarlijks een vast bedrag van 24,4 miljoen EUR te betalen, in. De 
ECB begrijpt dat NBB sedert de intrekking van de 3%-regel in 2009 dit stand-alone 
bedrag is blijven betalen dat evenwel in haar jaarrekening als een kostenpost werd 
opgenomen, derhalve het bedrag van 24,4 miljoen EUR in mindering brengend op 



 

 
 

het totale aan de Staat conform artikel 32 van de Organieke Statuten van de NBB 
uit te keren bedrag. Aangezien deze verplichting formeel niet strookt met de 
(nieuwe) winstverdelingsregels van artikel 32 van de Organieke Statuten van de 
NBB doet intrekking ervan het risico van inconsistente winsttoedeling teniet. De 
winsten zullen nu uitsluitend onderworpen zijn aan de Organieke Statuten van de 
NBB. Daarenboven begrijpt de ECB dat de overeenkomst tussen de NBB en het 
Ministerie van Financiën met de details inzake de toepassing van artikel 3, onder 
b) van de Wet inzake de sanering van de balans van de NBB, werd beëindigd. 
Zulks zou wederom de algemene financiële onafhankelijkheid van de NBB 
versterken, omdat de discretionaire bevoegdheid van de NBB niet langer wordt 
beperkt door de vereisten rekening te houden met vaste jaarlijkse betalingen aan 
de Belgische Staat.    
 
 Dit Advies wordt op de website van de ECB gepubliceerd.   
 Gedaan te Frankfurt am Main, 29 oktober 2012. 
 
Uit dit document van de ECB blijkt duidelijk dat de Nationale Bank de ECB 
voorgelogen heeft.  Volgende passage strookt namelijk niet met de waarheid: 
“De ECB begrijpt dat NBB sedert de intrekking van de 3%-regel in 2009 dit stand-
alone bedrag is blijven betalen dat evenwel in haar jaarrekening als een 
kostenpost werd opgenomen, derhalve het bedrag van 24,4 miljoen EUR in 
mindering brengend op het totale aan de Staat conform artikel 32 van de 
Organieke Statuten van de NBB uit te keren bedrag.” 
 
Iedereen weet namelijk dat die 24,4 miljoen euro niet rechtstreeks naar de Staat 
zou gaan en dat daarvan in de huidige context de helft naar de reserves behoort te 
gaan. 
 
Verder is de ECB duidelijk dat de betaling van die 24,4 miljoen euro niet strookt 
met de nieuwe wetgeving: 
“Aangezien deze verplichting formeel niet strookt met de (nieuwe) 
winstverdelingsregels van artikel 32 van de Organieke Statuten van de NBB doet 
intrekking ervan het risico van inconsistente winsttoedeling teniet. De winsten 
zullen nu uitsluitend onderworpen zijn aan de Organieke Statuten van de NBB.” 
 
Doch de ECB kan de absurde situatie toch laten passeren omdat de ECB 
begrepen heeft dat die onnozelheid ondertussen werd beëindigd op 
1 januari 2012: 
“Daarenboven begrijpt de ECB dat de overeenkomst tussen de NBB en het 
Ministerie van Financiën met de details inzake de toepassing van artikel 3, 
onder b) van de Wet inzake de sanering van de balans van de NBB, werd 
beëindigd.” 
 
Dit document van de ECB toont aan: 

1. Dat de Nationale Bank en minister Vanackere de ECB al dan niet bewust 
valse informatie toegespeeld hebben; 

2. Dat de ECB in de mening verkeert dat die betaling van die 24,4 miljoen euro 
op 1 januari 2012 werd stopgezet! 

 
Aangezien de toenmalige minister van Financiën Steven Vanackere momenteel 
directeur van de Nationale Bank is kan hij misschien deze onwelriekende zaak 
toelichten: 



 

 
 

 
Waarom verschafte directeur Vanackere de ECB verkeerde informatie door te 
stellen dat die betaling van 24,4 miljoen euro sowieso in de Schatkist zou gestort 
worden via de winstverdeling? 
 
Verschafte directeur Vanackere in zijn hoedanigheid als minister van Financiën die 
verkeerde informatie omdat hij de ingewikkelde zaak zelf niet helemaal begreep? 
 
Waarom liet U de ECB in de waan dat die betaling vanaf 1 januari 2012 zou 
stopgezet worden? 
 
Hoe is het mogelijk dat de betaling van die 24,4 miljoen euro, volgens de 
informatie van de ECB stopgezet op 1 januari 2012, in 2020 nog steeds uitgevoerd 
werd? 
 
Vraag 11 
 
De voorbije jaren heb ik via mijn schriftelijke vragen op de algemene vergadering 
duidelijk de geschiedenis van het goud van de Bank geschetst alsook de 
manipulatie van de gebruikte terminologie om het goud van de Bank om te toveren 
in het goud van de Staat. 
 
Het goud is altijd van de Nationale Bank geweest, dat wordt duidelijk aangetoond 
door de jaarverslagen zodat daarover geen discussie kan bestaan.  Het probleem 
is uiteraard dat de politiek benoemde directie van de Nationale Bank 82,58% of 
1.076 ton van ons goud verkocht heeft aan bodemprijzen om hun politieke bazen 
te helpen bij het produceren van geflatteerde schuldstatistieken en frauduleuze 
begrotingen.  Bij deze goudroof werd uitgegaan van de foutieve stelling dat het 
goud van de Staat was.  Nadat je 82,58% van het goud illegaal onteigend hebt, 
met als argument dat het goud van de Staat is, wordt het natuurlijk moeilijk om 
vervolgens toe te geven dat je die 1.076 ton goud per ongeluk verkocht hebt. 
 
Tijdens de algemene vergaderingen van de voorbije vijftien jaar heb ik 
herhaaldelijk duidelijk aangetoond dat tussen 1851 tot en met 1971 er geen enkele 
discussie de eigenaar van het goud bestond.  In ieder jaarverslag werd er 
consequent gesproken over het “Goud- en deviezenbezit van de Nationale 
Bank”. 
 
In het jaarverslag over 1971 luidt het op pagina 53 na 120 jaar nog steeds: 
“Goudvoorraad en netto deviezenpositie van de Nationale Bank van België”. 
 
Tussen 1850 en 1971 wordt op geen enkel moment ergens verwezen naar de 
mogelijkheid dat het goud van de Staat zou zijn. 
 
Nergens wordt de situatie helderder uitgelegd als in het jaarverslag over 1948.  
Daar lezen we op pagina 76 het volgende: 
“Beschikbare goudvoorraad fr. 27.333.965.142,07 
 
Onbeschikbaar goudsaldo na herwaardering van de goudvoorraad 
(besluitwet nr 5 dd. 1 mei 1944). 
 



 

 
 

Per 31 december zijn deze twee rubrieken samengebracht op een enkele 
rekening <<Goudvoorraad>>, tengevolge van de aanwending van de 
passiefrekening <<Schatkist: onbeschikbare rekening wegens herwaardering 
(besluitwet nr 5 van 1 mei 1944>> tot de gedeeltelijke delging van de schuld 
van de Staat tegenover de Bank.” 
 
Vertaling voor de mensen die deze materie niet volledig beheersen: 
Na de opwaardering van de goudprijs in 1944 wordt de daardoor gecreëerde 
(fictieve) meerwaarde op een onbeschikbare reserverekening geplaatst.  Na de 
grote operatie om de oorlogs-onevenwichten weg te zuiveren blijft de Belgische 
Staat met een zware openstaande schuld aan de Nationale Bank.  Om deze 
schuld gedeeltelijk weg te werken wordt de bewuste “onbeschikbare 
reserverekening” met een saldo van 10.493.184.885 frank overgeheveld naar de 
“Beschikbare Goudvoorraad” van de Nationale Bank. 
 
Vraag: 
Als de Staat in 1948 een deel van zijn schuld aan de Bank aflost door een 
onbeschikbare reserverekening van 10,93 miljard frank over te hevelen naar de 
Beschikbare Goudvoorraad van de Nationale Bank: 
Is er dan één regent die niet begrijpt wie de eigenaar van het goud van de 
Nationale Bank is? 
 
Vraag 12 
 
Vanaf boekjaar 1972 begint men verwarring te zaaien over wie de werkelijke 
eigenaar van het goud is. Op pagina 62 van het jaarverslag over 1972 volgt er een 
subtiele verandering, het goud en deviezenbezit van de Nationale Bank verandert 
in: 
“NATIONALE BANK VAN BELGIE: GOUD- EN DEVIEZENRESERVES” 
 
Op pagina 53 van het jaarverslag over 1971 staat er nog heel duidelijk: 
“GOUDVOORRAAD EN NETTO DEVIEZENPOSITIE VAN DE NATIONALE 
BANK VAN BELGIE”. 
 
Zo gaat het altijd wanneer geschiedenis vervalst wordt.  Dat gaat niet brutaal, dat 
zou immers teveel opvallen.  Het gaat stapje voor stapje. 
 
De jongste jaren, dit jaar op pagina 130  van het jaarverslag, luidt het als volgt: 
“De officiële goud- en deviezenreserves van de Belgische Staat, die in de 
balans zijn opgenomen, worden aangehouden en beheerd door de Bank”. 
 
Alhoewel verschillende leden van de directie de jongste jaren toegaven dat het 
goud wel degelijk van de Bank is werd dit nooit schriftelijk toegegeven en werd er 
op een sublieme manier professioneel rond de pot gedraaid. 
 
Vraag: 
Moeten we de verwarringzaaiende versie van de jongste jaren (dit jaar op pagina 
130 van het jaarverslag) lezen als: 
Het goud en de deviezen zijn eigendom van de Bank en haar aandeelhouders; 
De Belgische Staat bezit 50% van de aandelen van de NBB; 
Zodoende is de Staat eigenaar van 50% van het goud en de deviezen; 
Zodoende beheert de Nationale Bank de goudreserves van de Staat (50%); 



 

 
 

De resterende 50% van die goudreserves zijn eigendom van de privé 
aandeelhouders? 
 
Vraag 13 
 
Onder impuls van de monetaire zelfmoordprogramma’s van de ECB koopt de 
Nationale Bank massa’s waardeloze obligaties om liquiditeiten in het systeem te 
pompen en de waarde van die activa kunstmatig op te blazen. Nu is de Bank 
blijkbaar ook van plan om aandelen te gaan kopen. 
 
Waarom wordt er met dat gratis geld geen fysiek goud gekocht? 
Is er een reden waarom de goudprijs niet zou mogen stijgen? 
 
Vraag 14 
 
Dankzij de eindeloze reeks onteigeningen zonder compensatie, het 
machtsmisbruik en de politieke willekeur is het aandeel van de Nationale Bank van 
België wellicht het goedkoopste aandeel in de wereld.  Momenteel noteert een 
NBB aandeel tegen minder dan 5% van de intrinsieke waarde. 
 
Staat het aandeel van de NBB op de lijst van koopwaardige aandelen? 
Of is er, net als bij fysiek goud, een reden waarom de koers van de NBB niet mag 
stijgen? 
 
Vraag 15 
 
Wereldwijd lopen de spanningen vandaag snel op en het is duidelijk dat op 
middellange termijn een groot aantal landen niet meer aan z’n verplichtingen zal 
kunnen voldoen. 
 
Gaat de Nationale Bank eindelijk het weinige goud dat ons nog rest repatriëren 
zodat we ons geen zorgen meer moeten maken over wat er met dat goud op 
vreemde bodem zou kunnen mislopen? 
 
Vraag 16 
 
De gouverneur van de Bank ontvangt naast zijn verloning bij de NBB eveneens de 
vergoeding als bestuurder bij de BIB. 
 
Hoeveel ontving gouverneur Wunsch vorig jaar voor de uitoefening van dit 
mandaat? 
Moeten op dit inkomen, betaald door een supranationale instelling, belastingen 
betaald worden? 
 
Vraag 17 
 
Naast hun verloning als directeur ontvangen de directieleden van de Bank ook 
onkostenvergoedingen. 

a. Zijn deze onkostenvergoedingen forfaitair of worden zij vergoed in functie 
van de door de betrokken directeurs bewezen uitgaven? 

b. Hoeveel betaalde de Bank vorig jaar als onkostenvergoedingen voor de 
directieleden? 



 

 
 

c. Onder welke post in de resultatenrekening worden deze kosten 
opgenomen? 

 
Vraag 18 
 
In de loop van de komende jaren zullen gebouwen aan de Berlaimontlaan verkocht 
worden: 
 

a. Over welke gebouwen gaat het? 
b. Wat is de totale grondoppervlakte waarop deze gebouwen staan? 
c. Werd er een raming gemaakt worden over de mogelijke verkoopopbrengst? 
d. Is er al een tijdschema vastgesteld voor deze verkopen? 

 
Vraag 19 
 
Het voorbije jaar stegen de reserves opnieuw met 932 euro per aandeel. 
De voorbije elf jaar stegen die reserves met 9.562 euro per aandeel. 
Buiten de realiteit van willekeur, machtsmisbruik en schending van het 
eigendomsrecht door de overheid en haar marionetten bij de Bank: 
 
Kan de directie andere elementen aanhalen waardoor de koers van het aandeel 
minder dan een vierde bedraagt van de waardestijging, door de toevoeging aan de 
reserves, tijdens de voorbije elf jaar? 
 
Vraag 20 
 
Vorig jaar bepaalde de directie de waarde van de participatie van de Bank in de 
Bank voor Internationale Betalingen voorzichtig op ongeveer 5.400 euro per 
aandeel Nationale Bank. 
 
Gelet op de positieve resultaten van de BIB: 
Hoeveel is de geschatte huidige waarde van de participatie van de Bank in de BIB 
per aandeel Nationale Bank? 
 
Vraag 21 
 
Het goud van de Bank; 
De participaties in de ECB, IMF…; 
De gebouwen; 
De reserves; 
Eventuele andere activa die toekomen aan alle aandeelhouders van de Bank. 
 
Kan de directie een correct beeld geven van de waarde van de deze activa per 
aandeel? 
 
Vraag 22 
 
Opnieuw stel ik vast dat het eerste dividend, het belangrijkste dividend voor de 
privé aandeelhouders van de NBB, nog steeds op hetzelfde niveau staat als in 
1851.  Op het moment dat de Nationale Bank van België werd opgericht bestond 
er geen inflatie en stond het begrip inflatie gelijk met monetaire ketterij, dit zou zo 
blijven tot 1914.  Na de Eerste Wereldoorlog werd inflatie ingevoerd om de 



 

 
 

schulden van de oorlog weg te inflateren.  Sindsdien werd alles in en rond de 
NBB, inclusief de verloning van de directieleden, aangepast aan de evolutie van 
de inflatie behalve het eerste dividend voor de aandeelhouders.  In 1850 stond 
1,5 euro gelijk aan twee maandlonen van een gemiddelde arbeider, vandaag is 
anderhalve euro  
 
In 1850 werd de verloning van de gouverneur van de Bank bepaald op 458,6 euro 
per jaar, het eerste (gegarandeerde) dividend op 1,5 euro per jaar. Vandaag strijkt 
de gouverneur een slordige 500.000 euro per jaar op terwijl de aandeelhouders 
nog steeds 1,5 euro per aandeel krijgen.  
 

a. Wanneer gaat dit eerste dividend aangepast worden aan de evolutie van de 
koopkracht? 

b. Indien de onafhankelijke directeurs van mening zijn dat het eerste dividend 
voor de privé aandeelhouders behouden moet blijven op het niveau van 
1851: Zou het dan niet wenselijk zijn dat de vergoedingen die de 
onafhankelijke directeurs van de Bank ontvangen eveneens naar het 
niveau van 1851 gebracht worden zodat de onafhankelijke directeurs en de 
privé aandeelhouders op dezelfde voet behandeld worden? 

 
Vraag 23 
 
Toen de beruchte 3%-regel ingevoerd werd en er geen inflatie bestond, was die 
3%-regel verdedigbaar.  De opbrengst van 3% op de activa volstond ruimschoots 
om de belangen van de Bank en haar aandeelhouders te verdedigen.  Voor de 
mensen die de geschiedenis van de NBB niet zo goed kennen: de 3%-regel 
bepaalde dat alle opbrengsten van de rentedragende activa, die boven de drie 
procent lagen automatisch toekwamen aan de Staat.  Je kunt je voorstellen wat dit 
betekende toen de intresten 14% en meer bedroegen. Toen vanaf 1914 het 
inflatiebeest werd losgelaten om de stijgende staatsschulden weg te inflateren, 
werd die 3%-regel deel van het sluipende onteigeningsproces zonder 
compensatie.  Ieder jaar dat de inflatie hoger lag dan 3% werden de 
aandeelhouders van de Bank in feite bestolen.  Voor de Staat was het echter een 
kassa-kassa regeling.  Doch toen wijlen Luc Coene in 2008/2009 in de gaten 
kreeg dat we richting extreem lage rentes afstevenden werd in een recordtempo 
de 3%-regel afsgeschaft en een systeem van winstverdeling op poten gezet die de 
gepolitiseerde eigenbelangers van de Regentenraad de mogelijkheid gaf om de 
winst totaal willekeurig te verdelen en er voor te zorgen dat de Staat ieder jaar 
toch een onevenredig deel van de winst zou blijven incasseren.  Immers, had de 
3%-regel nog in voege geweest zou de Belgische Staat de voorbije jaren nog 
enkel het gewone dividend ontvangen omdat de opbrengsten van de 
rentedragende activa onder de 3% lagen.  Een mooier voorbeeld van oplichting en 
machtsmisbruik kun je je moeilijk inbeelden. 
 
Bij de jongste grote onteigening zonder compensatie in 2009 heeft men alles in 
het werk gesteld om het dividend van de aandeelhouders zo laag mogelijk te 
houden en de jaarlijkse schenking aan de Staat te maximaliseren. Nadat de 



 

 
 

aandeelhouders jarenlang beroofd werden door de onrechtvaardige 3%-regel 
werden nogmaals gepluimd op het moment dat de rente onder die drie procent 
zou duiken.  Ondertussen krijgen de aandeelhouders nog steeds geen vergoeding 
voor het “gratis” gebruik van het onroerend goed van de Bank. 
 
Vraag: 
Wanneer gaat men voor de berekening van de opbrengsten van de activa, die 
toebehoren aan de aandeelhouders,  rekening houden met een faire vergoeding 
voor het gebruik van het vastgoed van de Bank zodat hierdoor het tweede 
dividend substantieel verhoogd kan worden? 
 
Vraag 24 
 
De voorbije acht jaar stelde ik tijdens de algemene vergadering gerichte vragen 
over de vertegenwoordiging van vrouwen aan de top van de Bank.  Ieder jaar gaf 
de directie toe dat vrouwen ondervertegenwoordigd waren op de hoogste niveaus 
doch dat daar verandering in zou komen.   
 
Na de absurde en onbegrijpelijke politieke benoeming van Steven Vanackere tot 
directeur bij de Nationale Bank beseften de hoge Heren van de NBB dat ze al 
jaren de wetgeving in verband met de vertegenwoordiging van vrouwen niet 
respecteerden.  Voor halfgoden, die zich niet aan regels gebonden voelen, is dit 
uiteraard een onaangenaam ontwaken en zoals steeds werd er razendsnel een 
nieuwe wet gemaakt om de illegale situatie op het corrupte-Regentenraad-niveau 
alsnog een legaal tintje te geven. 
 
Op 28 juli 2011 ondertekende koning Albert II een wet die bepaalt dat een derde 
van de leden van een beursgenoteerde vennootschap van een ander geslacht 
moet zijn dan de overige twee derde.  Tot nader order betekent dit dat één op drie 
leden van de raad van bestuur een vrouw moet zijn. 
 
Bij de beursgenoteerde Nationale Bank is de Regentenraad wat de raad van 
bestuur is in andere beursgenoteerde vennootschappen.  Met één vrouw op 
zestien leden vertegenwoordigde die ene vrouw vorig jaar slechts zes procent van 
de leden van de raad van bestuur. 
 
Als het over de plundering van de reserves en de systematische discriminatie van 
de privé aandeelhouders gaat verschuilt de directie zich al twintig jaar achter: “Het 
is de wet, wij respecteren de wet”.  Als het een eenvoudige wet betreft, om 
discriminatie van vrouwen tegen te gaan, blijkt de wet blijkbaar niet meer zo 
belangrijk. 
 
Doch, zoals ik reeds sinds 2014 blijf herhalen, het probleem situeert zich niet 
alleen op het directieniveau, over gans de lijn is de vertegenwoordiging van dames 
in de hoogste regionen van de Bank onwaarschijnlijk laag.  Begin vorig jaar was de 
situatie als volgt: 
 
Directie: nul vrouwen op zes is nul procent; 
Regentenraad:  1 vrouw op 16 =  6%; 
College van censoren: 2 dames op 10 =  20%; 
Departement chefs: 1 vrouw op 11 =  9%; 



 

 
 

Autonome diensten: 1 vrouw op 12 =  8%; 
Algemene diensten:  2 vrouwen op 23 = 9%; 
Dienstchefs:  6 dames op 26 =  23%; 
Eerste 70 senior staffleden: 4 dames op 70 = 6%. 
 
De ondervertegenwoordiging van het vrouwelijke geslacht op de hoogste echelons 
blijkt zodoende niet enkel een probleem binnen de directie van de Bank maar een 
systematische, historisch gegroeide discriminatie. 
 
Vragen: 
Hoe past dit beschamende verhaal in het epistel over deugdelijk bestuur in het 
jaarverslag? 
 
Hoe is het vandaag gesteld met de vertegenwoordiging van vrouwen in de top 
honderd van de Bank? 

Vraag 25 
 
Na 37 jaar monetair wanbeleid belandde de wereld in 2008 in een crisis van teveel 
schulden en een rente die te laag was om het risico van die schulden te 
dekken.  In plaats van de problemen aan te pakken, verkozen de centrale banken 
wereldwijd om die crisis te verergeren door nog veel meer schulden en nog lagere 
rentes te creëren.  Sindsdien herhaalde ik op alle algemene vergaderingen van de 
Nationale Bank en op tientallen internationale conferenties dat je een natte kelder 
niet droog krijgt door er water in te pompen en dat je gevaarlijke gokkers niet 
afschrikt met gratis krediet. 
 
En zo zijn we vandaag in de volgende fase van de financiële crisis beland, de fase 
waarbij de truuk met het gratis geld niet meer zal werken.  In Duitsland heeft het 
Grondwettelijk Hof eindelijk te moed gehad om te zeggen dat de waanzin moet 
stoppen.  De monetaire financiering, die sinds 2012 in het leven geroepen werd, is 
in strijd met het Verdrag van Maastricht en zodoende illegaal.  Dat de 
Regentenraad met zulke experimenten akkoord gaat terwijl er nog privé 
aandeelhouders in het spel zijn, is een schandaal buiten categorie. 
 
Zijn er regenten die ooit geloofd hebben dat dit bedrog kans op slagen had? 
 
Zijn er regenten die geloven dat je ongestraft aan zulke dwaze spelletjes kunt 
deelnemen zonder ooit ter verantwoording geroepen te worden? 
 
Vraag 26 
 
Op het moment dat ik deze vragen uitschrijf noteert de goudprijs, uitgedrukt in 
euro, op het hoogste niveau ooit of zo'n 350% boven het niveau waarop de 
Regentenraad 1.076 ton of meer dan 80% van onze goudvoorraad liquideerde 
tegen bodemprijzen om de Belgische regering toe te laten om kunstmatig de 
staatsschuld te verlagen. Dit jaar gaan we wellicht het vorige recordniveau van die 
staatsschuld, in percentage tov het BBP, verbreken.  Dat bij deze frauduleuze 
operatie de statuten van de Bank verkracht werden en allerlei illegale wetten 
werden gestemd om een onteigening zonder compensatie van de privé 
aandeelhouders mogelijk te maken, zullen we voor het gemak maar even 
achterwege laten. 



 

 
 

 
Hoe voelt het om lid te zijn van een orgaan, dat wellicht de grootste misdaad ooit 
tegen het Belgische volk op z'n geweten heeft? 
 
Vraag 27 
 
Hoe zal de procedure verlopen voor het ondertekenen van de notulen en het 
eventueel laten opnemen van opmerkingen? 
 
Gelieve bij deze te noteren dat ik de notulen wens te ondertekenen. 
 
Belangrijke opmerking! 
Gelieve op te nemen in de notulen van de vergadering! 
 
Dit jaar wordt er voor het eerst in de geschiedenis een algemene vergadering van 
de Nationale Bank gehouden zonder aandeelhouders, voor oneerlijke bestuurders 
zou dat een droom zijn die in vervulling gaat.  De voorbije 17 jaar hebben de privé 
aandeelhouders jaar na jaar tevergeefs gevraagd dat de antwoorden op de 
gestelde vragen zouden opgenomen worden in de notulen van de vergadering om 
te verhinderen dat de antwoorden jaarlijks zouden aangepast worden aan de 
richting van de wind.  De vraag om de antwoorden te notuleren is al die jaren om 
overduidelijke redenen geweigerd.  Nu er een virtuele vergadering wordt 
gehouden, zullen er eindelijk schriftelijke antwoorden op de schriftelijke vragen 
moeten gegeven worden.  Ik hoop bij deze dat dit op een ernstige manier zal 
gebeuren en dat de Regentenraad zich niet gaat verstoppen achter kinderachtige 
excuses... 
 
Voor het eerst sinds dit conflict publiek werd in 2002 zijn de privé aandeelhouders 
zich op een doordachte manier aan het organiseren.  Sinds 2002 heeft de 
Regentenraad consequent geweigerd om met de privé aandeelhouders, die 50% 
van het kapitaal van de vennootschap in handen hebben, te overleggen.  Een raad 
van bestuur die weigert te praten met de aandeelhouders die 100% van het 
kapitaal van de vennootschap ingebracht hebben... dat moet een wereldrecord 
zijn.  Misschien is de tijd gekomen om, in samenspraak met de privé 
aandeelhouders, een fatsoenlijke en faire oplossing uit te werken om dit conflict op 
te lossen op een manier waarbij niemand gezichtsverlies lijdt.  Een oplossing die 
de Belgische Staat niks kost en een einde maakt aan een drama dat nooit had 
mogen bestaan. 
 
 



 

 
 

• Rapport du Réviseur d’entreprises 
 
Selon le statut spécial de la Banque, le rapport du Réviseur constitue un 
document interne à l’usage du Conseil de gérance et du Conseil d’entreprise. 
Toutefois, il convient d’observer que vous incorporez ce document en son 
intégralité dans le rapport d’entreprise, en sorte que cette attestation me semble 
devenir, de facto, un document social à soumettre à l’approbation de 
l’assemblée des actionnaires. 
Si mon interprétation est exacte, la présence du Réviseur n’est-elle pas rendue 
obligatoire à l’Assemblée ? Celle-ci permettrait peut-être d’éviter certaines 
difficultés telles que rencontrées lors des dernières assemblées. 
Pour le surplus, le Réviseur est désigné par l’Assemblée générale sur 
présentation du Conseil d’entreprise, en sorte qu’il semble normal qu’il rende 
compte de son mandat à cette même assemblée. 
 

• Patrimoine culturel et activité muséale 
 
Les composantes de ce patrimoine sont-elles valorisées dans les comptes 
annuels ? Dans l’affirmative, sous quelle rubrique, selon quelle méthode de 
valorisation et pour combien ? 
Quel est le montant du budget annuel de fonctionnement pour cette activité ? 
 

• Immobilisations corporelles et incorporelles 
 
Bien que les mouvements soient détaillés en note n° 5, pourquoi votre 
documentation ne comprend-elle pas un état résumé tel que prévu dans les 
annexes légales des comptes annuels ? 
L’essentiel des investissements de l’exercice concerne donc la construction du 
nouveau Cash Center. Quel est le pourcentage du montant investi, en 2019 
dans le budget global de cet investissement ? 
 

• Démantèlement de l’imprimerie 
 
Quel est le coût budgété pour le démantèlement en cours en 2020 ? Quel est le 
prix estimé pour le projet de la vente de ce bâtiment ayant abrité cette activité ? 
 

• Provision relative aux opérations de politique monétaire 
 
Au cours de l’exercice, vous avez procédé à une reprise de 2.524 K€, ainsi 
qu’expliqué en note 20. Dans quel compte de résultats cette reprise est-elle 
comptabilisée ? 
 

• Capital, fonds de réserve et réserve disponible 
 
Pour quelle raison la réserve extraordinaire a-t-elle augmenté de 3 K€ ? Partie 
fiscalement immunisée de plus-values sur vente d’immobilisations corporelles ? 
 



 

 
 

• Politique du dividende 
 
Votre Conseil a diminué le montant du dividende au motif principal de l’absence 
de la vente d’immeubles. Avez-vous des informations plus récentes et plus 
précises quant à ce ? 



 

 
 

We stellen allen vast dat het aandeel NBB al jaren gestaag blijft dalen in waarde, 
met nu en dan een kleine opflakkering. In 2014 was het aandeel nog 3400 € 
waard en in mei 2020 nog amper 2000 €. Dit kan men niet op rekening van 
Covid-19 aanrekenen. 
 
Deze gestage negatieve evolutie roept vele vragen op rond het beleid van het top 
management van deze onderneming. 
 
Ik hou mij aan een paar essentiële vragen: 
 
1. Wat is volgens het management de intrinsieke waarde van de onderneming op 

31/12/2019 en hoe werd deze berekend? 
 
2. Welke acties ondernam het management om aandeelhouderswaarde te 

behouden en om ze te verhogen, zoals dat van elk goed bestuurd publiek 
genoteerd bedrijf verwacht wordt? 

 
3. Is er een aandelen inkoop programma voorzien? Zo ja, wanneer en voor 

hoeveel % van de aandelen? Zo niet, waarom? Wat zijn objectieve criteria om 
dit niet te overwegen / te doen? 

 
4. Hoeveel gram goud in bezit en eigendom van de NBB vertegenwoordigt elk 

aandeel afzonderlijk? 
 

 

 



 

 
 

1) Hoeveel aandelen zijn er op naam gezet in: 
 a) 2019? 
 b) 2020 tot nu toe? 
 
2) De NBB biedt personen de mogelijkheid om via de dienst betalingen en 

effecten aandelen van de bank te kopen. 
 a) Hoeveel aandelen zijn er in 2019 gekocht via deze weg? 
 b) Hoeveel aandelen zijn er in 2019 verkocht via deze weg? 
 
3) Belet de organieke wet of enig andere wettelijke bepaling de NBB om haar 

eigen aandelen in te kopen? 
 a) Zo ja, welke? 
 b) Zo nee, overweegt ze in de toekomst eigen aandelen in te kopen? Waarom 

wel/niet? 
 
4) Op 2 mei 2019 werd in het staatsblad ‘Wet houdende diverse financiële 

bepalingen’ gepubliceerd. Hier werden ook enkele wijzigingen ivm Nationale 
bank opgenomen. 

 a) De organieke wet is op enkele punten aangepast. Wanneer zal de 
aangepaste tekst van de organieke wet op de website van de NBB worden 
gezet? 

 b) Door de gewijzigde organieke wet zijn de statuten van de NBB niet meer 
conform de organieke wet. Ik vroeg me af wanneer de statuten in 
overeenstemming worden gebracht met de organieke wet? 

 
5) Vorig jaar is het wetboek van vennootschappen grondig hervormd. Ik vroeg 

me af wanneer de statuten aangepast zullen worden aan de nieuwe 
bepalingen van dit wetboek? 

 
6) De NBB heeft ook BIS aandelen op haar balans staan. Ze heeft ook twee 

bestuurders in de raad van bestuur zetelen. Wat is de waarde van de 
participatie BIS op basis van het eigen vermogen op basis van het jaarverslag 
2018-2019 van de BIS? Hoeveel is dit per aandeel NBB (in euro)? 

 
7) Bij het bestuderen van de jaarrekeningen van BIS stel ik vast dat maar een 

beperkt deel van de winsten worden uitgekeerd als dividend. Omdat de 
ontvangen dividenden van BIS van belang is voor de bepaling van het tweede 
dividend dat de NBB uitkeert, vroeg ik me af of de NBB als één van de 
belangrijkste aandeelhouders van de BIS overweegt om in de toekomst een 
hogere pay-out voor te stellen zodat een hoger dividend kan betaald worden? 
Indien dit niet overwogen wordt, waarom niet? 

 
8) Indien de regentenraad zou beslist hebben om 100% van de netto-opbrengst 

van de activa die de tegenpost vormen van het reservefonds en de 
beschikbare reserve uit te keren, hoe groot was dan het brutodividend per 
aandeel geweest? 

 



 

 
 

9) Indien er zou beslist worden om 100% van de winst te reserveren, betekent 
dit dan: 

 a) De saldo van de winst nul euro (maw de overheid ontvangt niets) is? 
 b) er geen tweede dividend kan uitgekeerd worden? 
 
10) Als aandeelhouder moet ik opnieuw vaststellen dat het dividend lager is dan 

vorig jaar. Ook zie ik dat de regentenraad weer aan het minimumuitkering van 
50% van de netto-opbrengst heeft gehouden. 

 a) Met welke criteria houdt de regentenraad rekening om het tweede dividend 
te bepalen? 

 b) Kan de regentenraad in de toekomst geen filosofie hanteren waarbij het 
dividend stabiel blijft of kan stijgen om zo meer voorspelbaar te zijn? 

 c) Waarom keert de regentenraad niet telkens 100% van de netto-opbrengst 
uit? De resultaten van de bank en de ruime reserves laten toe om dit toe te 
passen. Wil ze dit overwegen voor de toekomst? Zo nee, waarom niet? 

 
11) Het kapitaal is in vergelijking met de reserves zeer klein. 
 a) Is het mogelijk om een deel of de volledige reserves te incorporeren in het 

kapitaal? 
 b) Indien dit mogelijk is, wordt het eerste dividend dan berekend op nieuwe 

kapitaal of nog steeds op het oude? 
 
12) Op pagina 63 van het jaarverslag staat vermeld dat de NBB in 2019 voor één 

van haar portefeuilles aandelen heeft aangekocht. Op p. 102 staat dat er al 
voor 253,40 miljoen euro in beleggingsfondsen (die aandelen bevatten) in 
portefeuille heeft. 

 a) Volgens het jaarverslag bevat de beleggingsportefeuille grote 
beursgenoteerde Europese bedrijven. Welke aandelen zitten in de 
beleggingsportefeuille? Graag een volledige lijst met de naam van de 
bedrijven en het aantal aandelen dat de NBB van elk bedrijf bezit? 

 b) Hoeveel wenst de NBB te investeren in aandelen op lange termijn? 
 c) Hoe wordt meer- of minwaarden op deze aandelenposities boekhoudkundig 

verwerkt? 
 d) Overweegt de bank ook investeringen in aandelen vanuit de statutaire 

portefeuille? Zo niet, waarom niet? 
 
13) Op p. 146 is een tabel te vinden van het rendement van de vastrentende 

waardepapieren. Kolom twee is boekwaarde en de derde kolom gemiddeld 
volume. 

 a) Wat wordt exact bedoeld met ‘gemiddeld volume’? 
 b) Er zijn grote verschillen tussen de boekwaarde en gemiddeld volume? 

Vanwaar de verschillen? 
 
14) In 2019 is er voor 411,30 miljoen euro aan obligaties vervallen in de statutaire 

portefeuille. In welke nieuwe obligaties zijn deze gelden geïnvesteerd? (Graag 
een overzicht van de obligaties en het rendement dat deze opbrengen) 

 
15) Op p. 146 staat een overzicht van het vastrentend papier dat in de statutaire 

 portefeuille zit en ook een overzicht van het rendement van het papier 
gesorteerd naar vervaldag. Is het mogelijk om een gedetailleerde opsplitsing 



 

 
 

te geven van de verschillende obligaties met hun rendement naar vervaldag 
(Bijvoorbeeld: de lijst van obligaties met vervaldag 2019 bestaat voor 
x miljoen euro aan Belgische obligaties met een rendement van x%, voor 
x miljoen uit Duitse obligaties met een rendement van x%, etc…) 

 
16) Op p. 146 staat dat er voor 203 miljoen euro aan vastrentend waardepapier 

van internationale instellingen in de statutaire portefeuille zit. 
 a) Om welke internationale instellingen gaat het? 
 b) Graag een opsplitsing van het vastrentend waardepapier per instelling en 

het rendement. 
 
17) Op p. 146 staat dat er voor 208,90 miljoen euro aan vastrentend 

waardepapier in de statutaire portefeuille zich in de categorie overig bevindt? 
 a) Wat zit hier allemaal in? 
 b) Graag een opsplitsing van het vastrentend waardepapier per emittent (uit 

de categorie overig) en het rendement. 
 
18) De NBB heeft een uitgebreide kunstcollectie. Volgens de website bezit de NBB 

oa werken van Pierre Alechinsky, Christian Dotremont, Maurice Wyckaert, 
Raoul  Ubac, Pol Bury, Luc Tuymans en Michaël Borremans. Kan de NBB een 
overzicht  geven van: 

 a) Alle werken die ze bezit van Pierre Alechinsky (graag de volledige lijst met 
de namen van de werken) 

 b) Alle werken die ze bezit van Christian Dotremont (graag de volledige lijst 
met de namen van de werken) 

 c) Alle werken die ze bezit van Maurice Wyckaert (graag de volledige lijst met 
de namen van de werken) 

 d) Alle werken die ze bezit van Raoul Ubac (graag de volledige lijst met de 
namen van de werken) 

 e) Alle werken die ze bezit van Pol Bury (graag de volledige lijst met de namen 
van de werken) 

 f) Alle werken die ze bezit van Luc Tuymans (graag de volledige lijst met de 
namen van de werken) 

 g) Alle werken die ze bezit van Michaël Borremans (graag de volledige lijst met 
de namen van de werken) 

 
19) Vanaf 18 mei zal de rol van voorzitter van de regentenraad niet meer 

uitgeoefend door de gouverneur, maar door een lid van de regentenraad die 
een ander geslacht heeft dan de gouverneur. 

 a) Wanneer zal worden bekendgemaakt wie de voorzitter wordt? 
 b) Wie zal voorzitter worden? 
 c) Indien dit nog niet beslist is, wie beslist dit? De regentenraad zelf of de 

regering? 
 d) Zal de voorzitter deelnemen aan toekomstige AV’s? Zo niet, waarom niet? 
 
20) Desondanks dat de onderwaardering van het aandeel zeer groot is (de 

beurskoers is een fractie van de intrinsieke waarde) is de beurskoers hoog. Dit 
omwille van het feit dat de laatste splitsing van het aandeel dateert van bijna 
een eeuw geleden. Deze hoge koers zorgt ervoor dat de drempel om het 



 

 
 

aandeel aan te kopen voor particulieren zeer hoog is. Ook de liquiditeit van 
het aandeel is zeer laag. 

 Een oplossing hiervoor is een aandeelsplitsing (bv van 400.000 naar 
40.000.000 aandelen). 

 a) Overweegt de NBB dit in de toekomst door te voeren? 
 b) Zo nee, waarom niet? 
 
21) Ook in 2019 werd 24,40 miljoen euro betaald aan de overheid omwille van de 

bepaling opgenomen in de wet van 2 januari 1991 betreffende markt van de 
effecten van de overheidsschuld en het monetairbeleidsinstrumentarium. 

 a) Kan de NBB exact citeren wat de bepaling is en waar die exact in die wet te 
vinden is (welk hoofstuk en welk artikel)? 

 b) De directie geeft al jaren toe dat sinds de wijziging van de wet ivm de 
winstverdeling deze betaling niet logisch is. Heeft de directie de regering 
en/of parlement aangesproken in 2019 om hier verandering in te brengen? 
Zo ja, wat was de reactie van de regering en/of parlement? 

 c) Gezien de wet nog steeds nog niet is gewijzigd vindt de directie dan ook 
niet dat meer inspanningen moeten geleverd worden om deze wijziging te 
verkrijgen van de regering? Heeft zij concrete plannen om dit uit te voeren? 

 



 

 
 

1. Dans L'ECHO du 16 avril, j'ai lu que "En 2019, la BNB a investi dans des actions européennes 
via un fonds de placement pour un montant "limité". Cela n'aura toutefois aucun impact sur 
son dividende. C’est ce que l’on peut lire dans son dernier rapport annuel." 

Je suis satisfait de lire que la BNB souhaite être un investisseur durable. "À l’instar de notre 
portefeuille d’obligations d’entreprises libellées en dollars, l’indice de référence comprend des 
entreprises qui répondent à des normes spécifiques en matière environnementale, sociétale et de 
gouvernance (ESG)." 
Pouvez-vous apporter des précisions sur le montant investi et la ventilation ? 
https://www.lecho.be/les-marches/actu-general/Pour-la-premiere-fois-la-Banque-nationale-de-
Belgique-investit-dans-des-
actions/10221146?utm_campaign=EVENING_ROUNDUP&utm_medium=email&utm_source=SIM   
 
2. Je suis - comme tout le monde j'imagine - très désireux de connaître la situation pour le 

1er trimestre 2020 
Avec évidemment l'impact de la pandémie sur l'activité en 2020. 
Je suppose que vous aborderez ce sujet dans la présentation. D'où l'intérêt de la diffusion 
demandée au point B 
 
3. Solidarité avec les victimes de la pandémie 
a. Affectation du coût de la NON-réunion physique (dont le coût de la sécurité) 
Elia a prévu que "Le budget pour l’organisation des Assemblées Générales est offert à 3 fonds de 
solidarité de la Fondation Roi Baudouin."   
https://www.elia.be/fr/actualites/communiques-de-presse/2020/04/20200417_special-
arrangements-elia-group-general-meetings-19-may-2020   
Envisagez-vous une telle affectation ? 
 
b. Création d'un fonds de solidarité avec le personnel touché par une perte économique due à la 

pandémie 
Ilham Kadri, CEO de Solvay, a lancé la création d'un fonds de solidarité via une diminution de 15 % 
des rémunérations de l'encadrement supérieur et des membres du C.A. 
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/l-exemple-kadri-ne-fait-que-peu-d-emules-parmi-les-
patrons-du-bel-20/10221890   
De nombreuses sociétés où je suis (très petit) actionnaire sur ce qu'ils font [dont BEFIMMO, GBL, 
UCB, UMICORE, SOFINA, ORANGE BELGIQUE]    
Envisagez-vous un tel fonds ?   
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lecho.be%2Fles-marches%2Factu-general%2FPour-la-premiere-fois-la-Banque-nationale-de-Belgique-investit-dans-des-actions%2F10221146%3Futm_campaign%3DEVENING_ROUNDUP%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3DSIM&data=02%7C01%7Csdsafe%40nbb.be%7C7f199090e4b040cfe7e008d7f84f2815%7C43f10d24b9bf46daa9c815c1b0990ce7%7C0%7C0%7C637250891180883789&sdata=1I9uNfVQ%2FbV%2Bvbl7d4gH%2F2g9DQBLl5ji3sAfVpum7Bo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lecho.be%2Fles-marches%2Factu-general%2FPour-la-premiere-fois-la-Banque-nationale-de-Belgique-investit-dans-des-actions%2F10221146%3Futm_campaign%3DEVENING_ROUNDUP%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3DSIM&data=02%7C01%7Csdsafe%40nbb.be%7C7f199090e4b040cfe7e008d7f84f2815%7C43f10d24b9bf46daa9c815c1b0990ce7%7C0%7C0%7C637250891180883789&sdata=1I9uNfVQ%2FbV%2Bvbl7d4gH%2F2g9DQBLl5ji3sAfVpum7Bo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lecho.be%2Fles-marches%2Factu-general%2FPour-la-premiere-fois-la-Banque-nationale-de-Belgique-investit-dans-des-actions%2F10221146%3Futm_campaign%3DEVENING_ROUNDUP%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3DSIM&data=02%7C01%7Csdsafe%40nbb.be%7C7f199090e4b040cfe7e008d7f84f2815%7C43f10d24b9bf46daa9c815c1b0990ce7%7C0%7C0%7C637250891180883789&sdata=1I9uNfVQ%2FbV%2Bvbl7d4gH%2F2g9DQBLl5ji3sAfVpum7Bo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.elia.be%2Ffr%2Factualites%2Fcommuniques-de-presse%2F2020%2F04%2F20200417_special-arrangements-elia-group-general-meetings-19-may-2020&data=02%7C01%7Csdsafe%40nbb.be%7C7f199090e4b040cfe7e008d7f84f2815%7C43f10d24b9bf46daa9c815c1b0990ce7%7C0%7C0%7C637250891180893788&sdata=UGxB2Xz2rm3LE7vvL2X6pPfom83T5fT%2FsJd059ZIlXs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.elia.be%2Ffr%2Factualites%2Fcommuniques-de-presse%2F2020%2F04%2F20200417_special-arrangements-elia-group-general-meetings-19-may-2020&data=02%7C01%7Csdsafe%40nbb.be%7C7f199090e4b040cfe7e008d7f84f2815%7C43f10d24b9bf46daa9c815c1b0990ce7%7C0%7C0%7C637250891180893788&sdata=UGxB2Xz2rm3LE7vvL2X6pPfom83T5fT%2FsJd059ZIlXs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lecho.be%2Fdossiers%2Fcoronavirus%2Fl-exemple-kadri-ne-fait-que-peu-d-emules-parmi-les-patrons-du-bel-20%2F10221890&data=02%7C01%7Csdsafe%40nbb.be%7C7f199090e4b040cfe7e008d7f84f2815%7C43f10d24b9bf46daa9c815c1b0990ce7%7C0%7C0%7C637250891180903775&sdata=oabQIJ0bctAAZp2EkMFNUkPTWD8TXPLlbk9B8nx5XKI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lecho.be%2Fdossiers%2Fcoronavirus%2Fl-exemple-kadri-ne-fait-que-peu-d-emules-parmi-les-patrons-du-bel-20%2F10221890&data=02%7C01%7Csdsafe%40nbb.be%7C7f199090e4b040cfe7e008d7f84f2815%7C43f10d24b9bf46daa9c815c1b0990ce7%7C0%7C0%7C637250891180903775&sdata=oabQIJ0bctAAZp2EkMFNUkPTWD8TXPLlbk9B8nx5XKI%3D&reserved=0


1. Omtrent de notulen van de algemene vergadering. 
Waarom heeft de Nationale Bank de afgelopen jaren, ondanks de herhaalde en 

nadrukkelijke vraag daartoe van de kant van de aandeelhouders, haar antwoorden op de 

vragen van de aandeelhouders niet opgenomen in de notulen van de algemene 

vergadering? 

 

Naar aanleiding van de gevolgen van de Covid-19 pandemie heeft het Directiecomité van 

de Nationale Bank beslist dat voor de algemene vergadering van 2020 “de Nationale 

Bank de antwoorden op de tijdig ingediende vragen bekend zal maken via haar website”. 

 

Er mag dus worden aangenomen dat de antwoorden op de vragen van de 

aandeelhouders dit jaar in een breuk met het verleden wél zullen worden genotuleerd. 

 

De meerderheid van de aandeelhouders kijkt hier overigens met spanning naar uit.   

 

Nu er in 2020 hopelijk bewezen zal worden dat een fatsoenlijke notulering wel degelijk 

mogelijk is, hoopt elke aandeelhouder natuurlijk dat dit in de toekomst de regel zal 

worden. 

 

Zal de Nationale Bank ook in de komende jaren, na het einde van de Covid-19 crisis, 

haar antwoorden op de vragen van de aandeelhouders opnemen in de notulen van de 

algemene vergadering? 

2. Het dividendbeleid van de Nationale Bank . 
Sinds het in voege treden van de wet van 3 april 2009 voert de Nationale Bank al voor 

het elfde jaar op rij een “ongewijzigd dividendbeleid”. 

Dit houdt in dat de Nationale Bank, tot groot ongenoegen van de  aandeelhouders, 

slechts het absolute minimum van 50% procent van de netto-opbrengst van de statutaire 

portefeuille aan de aandeelhouders als dividend uitkeert. 

 

In het verleden gaf de Nationale Bank hiervoor als reden op dat ze een beleid van 

maximale reservering voert. 

 

Maar natuurlijk komt zoiets ook neer op een beleid van minimalisatie van het dividend. 

Al wil de Nationale Bank dat niet met zoveel woorden toegeven. 

 

Waarom slaagt de Nationale Bank er, ondanks het feit dat de wetgever haar hiertoe 

ruimschoots de nodige bevoegdheden heeft gegeven, niet in om een redelijk compromis 

te vinden tussen de belangen van de Staat en deze van de aandeelhouders? 

 

Welke externe factoren zouden er moeten wijzigen opdat de Nationale Bank beduidend 

meer dan 50% procent van de netto-opbrengst van de statutaire portefeuille als dividend 

aan de aandeelhouders zou uitkeren? 

3. De hinderpalen voor een oplossing. 
Het conflict tussen de Nationale Bank en de Belgische Staat enerzijds en de private aandeelhouders 
anderzijds sleept al jaren aan. 
Welke factoren beletten volgens de Nationale Bank dat het tot een oplossing komt? 

• Te hoge eisen van de aandeelhouders? 



• De angst dat de politiek van sluipende onteigening uit het verleden tegen het licht zou 

worden gehouden? 

• Een gebrek aan (politieke) moed? 

• Immobilisme? 

• Een gebrek aan creativiteit in het zoeken naar een oplossing? 

• Politiek “onverkoopbaar”? 

• Andere? 

4. De evolutie van de eigendomsrechten van de aandeelhouders op  

het goud. 
Kan de Nationale Bank de aandeelhouders een grafiek verschaffen die de evolutie toont van het 
percentage van de goudreserves dat aan de aandeel houders toekomt? 
Gevraagd wordt een grafiek die start in 1850 en doorloopt tot de dag van vandaag. 
We nemen aan dat de Nationale Bank van oordeel is dat de grafiek in 1850 start bij 100% en 
eindigt op 0%? 
Wat de aandeelhouders in het bijzonder interesseert zijn de tijdstippen waarop de grafiek een al dan 
niet abrupte daling vertoont. 
Gelieve voor elk van deze dalingen in duidelijke termen een verklaring te geven a.u.b. 

5. De beursnotering van de Nationale Bank. 
In antwoord op mijn vraag 8 op de algemene vergadering van 2018 stelde de heer Vincent Magnée 
dat noch de Belgische Staat noch de Nationale Bank enig voordeel heeft bij de beursnotering van de 
Nationale Bank.  
 
Waarom werd de Nationale Bank dan al niet lang geleden van de beurs gehaald? 
 
Of zijn er voor de Belgische Staat en/of de Nationale Bank toch belangrijke voordelen verbonden aan 
de beursnotering? 
Zo ja welke zijn die dan? 

6. Goud repatriëring. 
Een beduidend aantal landen die lid zijn van de Europese Unie hebben belangrijke delen van hun 
goudreserves die gestockeerd waren in Londen, New York of op andere locaties gerepatrieerd. 
Voorbeelden hiervan zijn Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Polen.  
 
Waarom vaart de Nationale Bank in deze aangelegenheid een eigenzinnige koers door haar goud niet 
te repatriëren? 
 
Vorig jaar weigerde de Bank of England om het goud van Venezuela terug te geven. 
(Volgens sommigen verspeelt Londen hiermee zijn status van financieel centrum.)  
 
Is de Nationale Bank dan helemaal niet bezorgd omtrent haar soevereine toegang tot haar eigen 
goudreserves? 
 
Valt het niet te vrezen dat die toegang nog problematischer wordt na de Brexit? 



7. Centrale banken en kapitaal. 
Er wordt door sommigen beweerd dat centrale banken geen kapitaal nodig hebben. 
Centrale banken zouden dus ook niet insolvent kunnen worden. 
Is de Nationale Bank het eens met deze stelling? 
Is er in deze een verschil tussen beursgenoteerde en niet beursgenoteerde centrale banken? 

8. Het Public Sector Purchase Programme (PSPP) van de ECB. 
Recent heeft het Duits Grondwettelijk Hof geoordeeld dat het “Public Sector Purchase Programme 
(PSPP)” van de ECB op zijn minst gedeeltelijk ongrondwettelijk (“verfassungswidrig”) is. 
 
Is het “Public Sector Purchase Programme (PSPP)” van de ECB volgens de Nationale Bank in 
overeenstemming met de Belgische grondwet? 
En zo niet, is er dan volgens de Nationale Bank een probleem? 

9. De houding de Westerse centrale banken ten opzichte van goud. 
De Westerse centrale banken, waaronder dus ook de ECB en de Nationale Bank, blijken zowat het 
tegenovergestelde te zijn van wat men goudkevers (“goldbugs”) pleegt te noemen.  
 
Op mijn vraag 7 op de algemene vergadering van 2019 waarom de ECB en de Nationale Bank niet 
meedoen aan de “centrale bank goudaankopen”, antwoordde de Nationale Bank dat de Oosterse 
centrale banken procentueel nog steeds een kleiner deel van hun reserves in goud aanhouden dan 
de Westerse centrale banken.  
 
Als de Westerse centrale banken (volgens de officiële cijfers althans) een groter deel van hun 
reserves in goud aanhouden dan de Oosterse, waarom onderdrukken zij dan de goudprijs? 
 
Ondermijnen zij hiermee niet de waarde van hun eigen reserves? 
En laten zij hiermee de Oosterse centrale banken niet toe om op een goedkope manier hun reserves 
te verhogen? 
Heeft de politiek van de Westerse centrale banken dan ook geen collectieve verarming van het 
Westen ten voordele van het Oosten voor gevolg?  

10. Geldontwaarding van grote en kleine munten. 
Waarom reageren de munten van landen zoals Venezuela en Zimbabwe met een grote ontwaarding 
op het massaal bijdrukken van geld en is dit (vooralsnog) niet het geval bij “grote” munten zoals de 
Euro en de Dollar? 
 

Zal het volgens de Nationale Bank, als gevolg van de ongebreidelde geldcreatie door de ECB, alsnog 
tot een grote ontwaarding van de Euro komen? 
 
Kunnen “grote” centrale banken ongestraft massale hoeveelheden nieuw geld blijven creëren? 



Inleidend: 

 

1. Vooreerst wil ik mijn spijt betuigen omtrent de keuze vanwege het bestuur om de Algemene 

Vergadering achter gesloten deuren te laten doorgaan, en hiertoe gebruik maakt van de 

argumenten welke het coronavirus haar biedt. Ik hoop dat de werkwijze, waarbij de vragen 

van de aandeelhouders van de vennootschap alleen schriftelijk kunnen worden ingediend 

(en samen met hun antwoorden zullen worden gepubliceerd op de webpagina van de 

vennootschap), niet zal worden misbruikt om het enige resterende recht van de eigenaars 

van deze vennootschap, namelijk hun vraagrecht, nog verder te beperken dan dit reeds het 

geval is.  

Doordat elke mogelijke interactie tussen bestuur en vraagsteller wegvalt na een gegeven 

antwoord, is dit vraagrecht nu reeds voldoende beperkt. Ik reken er als aandeelhouder op 

dat u hiermee rekening zal houden, en uw antwoorden direct voldoende uitgebreid en 

duidelijk zal geven. 

2. Om hetzelfde doel (van duidelijkheid van de antwoorden) te bereiken, vraag ik uitdrukkelijk 

om elk van mijn vragen afzonderlijk en volledig te willen beantwoorden: geen antwoord te 

geven op verschillende van mijn eigen vragen gegroepeerd, geen globaal antwoord te zullen 

geven op vragen van verschillende aandeelhouders waarvan u zelf oordeelt dat deze 

(ongeveer) hetzelfde onderwerp behandelen. In het verleden is immers gebleken dat dit ten 

koste van de duidelijkheid gaat, en gezien u ons de mogelijkheid tot elke interactie heeft 

ontnomen is het ongetwijfeld beter elke vraag individueel te behandelen. 

3. De vragen werden beperkt in aantal, en wanneer het er toch nog veel zijn dan is dit enkel 

een gevolg van het totale gebrek aan transparantie en coherentie in de communicatie 

vanwege het bestuur. Het mag geen reden zijn om deze vragen inderdaad nog langer 

onbeantwoord te laten. 

4. Als aandeelhouder (en dus eigenaar van de vennootschap) beschouw ik mijn recht op 

volledige en waarheidsgetrouwe informatie, net als mijn vraagrecht, NIET minderwaardig 

noch ondergeschikt aan datzelfde recht welke het personeel van de vennootschap dat 

duidelijk WEL mag genieten. Wanneer de externe revisor volledig ter beschikking staat van 

het personeel om alle vragen te beantwoorden en alle nodige info te geven, dan kan er 

geen enkel geldig argument worden ingeroepen om het vraagrecht en recht op informatie 

van de eigenaars van de vennootschap te beperken. 

 

Dat de Regentenraad de aandeelhouders het recht heeft ontnomen om de jaarrekeningen 

goed te keuren is niet gebeurd op vraag van de aandeelhouders, en is absoluut geen reden 

om hun vraagrecht als eigenaars te beperken. Immers: ondanks andere wettelijke 

verplichtingen heeft ook het personeel geen bevoegdheid om die jaarrekeningen goed te 

keuren, en zijn het andere belangen welke hen recht geven op die volledige informatie. 

 

In mijn ingediende vragen zijn er dus ook enkele welke ik rechtstreeks stel aan de externe 

bedrijfsrevisor, M Dirk Stragier (Mazars Bedrijfsrevisoren). De antwoorden op deze vragen 

hebben enkel enige waarde wanneer ze ook rechtstreeks door de externe revisor zelf zijn 

beantwoord (eventueel in een afzonderlijk – eveneens gepubliceerd – document).  

 

Gezien de financiële communicatie vanwege het bestuur door geen enkele andere 

toezichthouder noch enige andere onafhankelijke autoriteit wordt gecontroleerd krijgen 

dergelijke antwoorden van de revisor extra gewicht en belang.   

 

Ik dring als aandeelhouder (met statutair bepaalde eigendomsrechten) dus aan dat deze 

verondersteld onafhankelijke expert zijn verantwoordelijkheid neemt welke de wetgevers 

hebben gegeven aan deze revisoren, en dus zijn mening en standpunten zelf geeft. 

5. U zal ook niet weigeren van antwoorden te geven op mijn vragen met het argument dat “er 

lopende gerechtelijke procedures zijn”.  

Er is slechts één waarheid, en ik ben ervan overtuigd dat u voor een rechtbank geen andere 

waarheid wil verdedigen dan die waarheid welke u op een algemene vergadering aan ALLE 

eigenaars verschuldigd bent.  



Wanneer bepaalde vragen door mezelf worden gesteld, vragen welke ik ook voor een 

rechtbank correct beantwoord wil krijgen, dan gelden die antwoorden voor ELKE 

aandeelhouder van deze vennootschap. 

Als verantwoordelijke bestuurders zal u het belang onderkennen. 

6. Verder neem ik aan dat u, als bestuurders, niet bij het vorig jaar ingenomen standpunt blijft 

om elke transparantie te weigeren, dit door zelfs niet meer over het vermogen van de 

vennootschap te communiceren in termen van “eigen of vreemd” vermogen. Voor een 

beursgenoteerde vennootschap kan dit gewoonweg niet, en dezelfde communicatie is voor 

elke centrale bank de evidentie zelve. Wie een probleem heeft met (het minimum aan) 

transparantie heeft nooit eerlijke bedoelingen. 

 

 

Mijn vragen: 

 

 
1. In het jaarverslag over 2019 geeft het bestuur volgende “Toelichtingen bij de jaarrekening”:  

 

“ I. VERPLICHTE BOEKHOUDKUNDIGE REGELS IN TOEPASSING VAN DE ESCB / ECB-

STATUTEN “ (jaarverslag pagina 130): 

 

“1. Activa en passiva luidende in goud en deviezen: De officiële goud- en deviezenreserves 

van de Belgische Staat, die in de balans zijn opgenomen, (..)” 

 

In het jaarverslag van de NBB over het boekjaar 2005 (pagina 93) werd, onder  

“2. Toelichting bij de jaarrekening” een “Kader 9 – Vorming en verdeling van de 

resultaten” volgende omschrijving gegeven: 

 

“ De officiële goud- en deviezenreserves van het land vertegenwoordigen een 

belangrijk deel van de activa van de Bank. Het beheer ervan wordt bepaald door 

de monetaire-beleids- en wisselkoersdoelstellingen. Deze middelen moeten 

bijvoorbeeld gemakkelijk kunnen worden gemobiliseerd, in geval van een 

supplementair beroep van de ECB op de deviezenreserves of voor het naleven van 

verplichtingen in het kader van internationale verdragen, met name ten aanzien 

van het IMF. De officiële deviezenreserves worden dan ook hoofdzakelijk 

aangehouden in de vorm van (..). “ 

 

1.1. Welke zijn de concrete balansrubrieken die tot de eigendom van de rechtspersoon de 

Belgische Staat moeten worden gerekend?  

Wat is hun waarde per balansdatum 31/12/2019 (het bedrag per rubriek, en het totaal 

bedrag van deze activa)? 

1.2. In haar eigen communicatie benoemt De Nederlandsche Bank deze rubrieken als: “De 

reserves en financiële activa van DNB” en “De fysieke goudvoorraad van DNB”. 

 

Ook in de jaarverslagen van de Nationale Bank van België tot en met het boekjaar 2001 

werd in de verbonden toelichtingen bij de balans de omschrijving gebruikt: “De goud- en 

deviezenvoorraden van de Bank”, en zoals opgegeven heeft men het ook in het eigen 

jaarverslag van 2005 over “de goud- en deviezenreserves van het land”. Van België dus, 

en NIET “van de Belgische Staat”. 

 

1.2.1. Vanwaar dit verschil? En vanwaar de wijziging in de eigen toelichtingen? 

1.2.2. Werd in het boekjaar 2002 een wijziging in de vermogens- en eigendomsrechten 

omtrent deze activa doorgevoerd? 

1.2.3. Op welke manier werd deze wijziging boekhoudkundig geregistreerd? Welke 

balansposten werden door deze transactie gewijzigd? 

1.2.4. Indien dergelijke overdrachten of wijzigingen in de (uiteindelijke) eigendomsrechten 

niet zijn gebeurd, en gezien de oorspronkelijk gebruikte formulering duidelijk veel 



beter de werkelijke situatie omschrijft: waarom houdt het bestuur vast aan deze 

formulering in deze belangrijke toelichting? Waarom wordt niet voor de 

ondubbelzinnige duidelijkheid gekozen door te stellen, in het belang van elke 

gebruiker van de balans en de jaarrekening:  

 

“ De officiële goud- en deviezenreserves van België, die als eigen activa van de Bank 

op haar balans zijn opgenomen, (..) “? 

 

1.3. Bij DNB stelt men ook dat “De goudvoorraad dient ter dekking van ultieme systeemrisico’s” 

en “De winsten die DNB behaalt met het beheren van het vermogen worden, indien 

mogelijk, uitgekeerd aan de Nederlandse Staat, de enige aandeelhouder van DNB “  1.  

 

De belegging in de goudvoorraad betreft dus een spreiding van de eigen activa welke zij in 

haar verschillende portefeuilles aanhoudt, en de meerwaarden op de goudvoorraad 

worden dus (indien mogelijk) als onderdeel van haar jaarwinsten uitgekeerd aan de Staat, 

in zijn hoedanigheid van (enige) aandeelhouder van de centrale bank.  

 

Opnieuw: vanwaar dit verschil tussen twee NCB’s, waarvan het bestuur van de NBB in haar 

persberichten toch stelt dat de goudvoorraad op identieke boekhoudkundige manier 

worden verwerkt? 

1.4. Jaarverslag over 2019 (pagina 105): Punt 2.1.2 Risicobeheer:  

“ Het beheer van de goud- en deviezenreserves en van de effectenportefeuilles in euro 

stelt de Bank, net als elke financiële instelling, bloot aan financiële risico’s, zoals markt- 

en kredietrisico’s, alsook aan operationele risico’s “: 

 
Het bestuur trekt de aandacht van de aandeelhouders op het feit dat de vennootschap alle 

risico’s en eventuele verliezen zal dragen op de 26,25 miljard euro activa (per 

31/12/2019) activa, welke de eigendom zijn van de Belgische Staat. 

 

Vragen:  

 

1.4.1. Hoe kan het worden verantwoord dat de vennootschap alle verliezen op deze activa 

wel zou dragen, en de winsten en meerwaarden niet?  

1.4.2. De aandeelhouders van de NBB zouden geen (uiteindelijke) eigendomsrechten 

laten gelden op de meerwaarden en opbrengsten van de officiële externe reserve-

activa? Waarom werd dit niet op die manier in de Statuten opgenomen, zoals bij de 

Banca d’Italia? 

 

Artikel 3: het eigendomsrecht is beperkt tot het kapitaal van de 

vennootschap, en een dividend van maximaal 6 % van dat kapitaal. 

 

 

 

2. De Commissie voor het speciaal fonds 

 

In het jaarverslag over 2019 wordt op pagina 114 een summiere omschrijving gegeven 

over “een commissie voor het speciaal fonds”. Behalve de samenstelling van de commissie 

en het feit dat deze over 2019 slechts één maal is bijeengekomen geeft het bestuur geen 

enkele transparantie? 

 

 

 

 

1
 DNB (webpagina) Reservebeheer. 



Vragen: 

 

2.1. Kan een opgave worden gegeven van projecten welke voor deze commissie in aanmerking 

kunnen komen om te worden gesteund door dit “speciaal fonds voor het mecenaat van de 

Bank”? Wat zijn de criteria? Gelden er ook (schriftelijk vastgelegde) deontologische regels? 

2.2. Minstens illustratief: de (belangrijkste) projecten welke over 2019 werden gesteund? 

2.3. Over welke bedragen gaat het hier? In welke rubrieken van de resultatenrekening worden 

deze bedragen boekhoudkundig verwerkt? 

2.4. Indien de steun ook op andere manieren verloopt (renteloze kredieten?): op welke 

balansrubrieken zijn deze uitstaande projecten terug te vinden? 

 

 

3. “ II. REGELS IN TOEPASSING VAN DE ORGANIEKE WET, EN VAN WETTEN, STATUTEN EN 

OVEREENKOMSTEN “   (jaarverslag 2019 pagina’s 133 en 134 en 135): 

 

“ 1. Goud en goudvorderingen:  De naar aanleiding van de arbitrage van activa in goud 

tegen andere externe reservebestanddelen gerealiseerde meerwaarden worden, 

overeenkomstig artikel 30 van de organieke wet en artikel 54 van de statuten, op een 

bijzondere onbeschikbare reserverekening geboekt. “ 

 

“ 2. Verrichtingen van het IMF: Krachtens artikel 1 van de overeenkomst van 14 januari 

1999 tussen de Belgische Staat en de Bank, die de regels bepaalt voor de toepassing van 

artikel 9 van de organieke wet, neemt de Bank de rechten die de Staat als lid van het IMF 

bezit, in haar boeken op als eigen tegoeden. 

 

3.1. De “onbeschikbare reserverekening”: 

 

3.1.1. In welke balansrubriek(en) van het jaarverslag over 2019 staan de activa geboekt 

welke de tegenpost van de balansrubriek “10.3 Overige passiva – Diversen – de 

onbeschikbare reserverekening” uitmaken?  

 

3.1.1.1. Gezien deze activa de staatswaarborg genieten, moeten ze ook duidelijk te 

bepalen zijn. Hoe anders kan men de staatswaarborg inroepen wanneer er 

verliezen optreden?  

3.1.1.2. Of worden alle verliezen op een totaal bedrag aan activa, overeenstemmend 

met het saldo van de reserverekening, altijd door de staat gedekt?  

3.1.1.3. Heeft NBB deze waarborg ooit al eens ingeroepen? Indien niet: werden 

sedert 2015 nog nooit verliezen op activa geleden? 

 

3.1.2. De onbeschikbare reserverekening als onderdeel van het eigen vermogen 

 

De onbeschikbare reserverekening heeft haar oorsprong bij het einde van Bretton Woods, 

waar de goudvoorraden van de centrale banken vrij verhandelbare activa werden. Om 

meerdere redenen hebben de Wetgevers van centrale banken toen ingegrepen, en werd er 

een verplichte reservering van de enorme meerwaarden op de goudvoorraden opgelegd. 

De NBB stelt in haar persberichten (van 16 maart 2007 en andere) dat zij haar goud- en 

deviezenvoorraden boekhoudkundig op dezelfde manier als bijvoorbeeld DNB verwerkt, 

wellicht ook omdat DNB onder identieke omstandigheden (en identieke wettelijke 

bepalingen) haar eigen goudvoorraad heeft aangelegd. 

 

“Aldus boeken bijvoorbeeld de Banque de France, de Deutsche Bundesbank en De 

Nederlandsche Bank, die eveneens van hun Staat onderscheiden juridische 

entiteiten zijn, de externe reserves die zij aanhouden en beheren op dezelfde wijze 

als de Nationale Bank van België.” 

  



En inderdaad, net zoals de Belgische heeft ook de Nederlandse Wetgever een verplichte 

reservering opgelegd:  

 

• DNB moet haar gerealiseerde meerwaarden  (om het even op welke manier 

die meerwaarden werden gerealiseerd, en eveneens vrij van belasting) 

ALTIJD verplicht toevoegen aan haar “Algemene reserve” (een beschikbare 

reserve, toe te rekenen aan haar eigen vermogen),  

• daar waar de NBB enkel verplichtingen tot reservering opgelegd kreeg 

wanneer er een noodzaak was om de officiële reserves op peil te houden (om 

deze noodzakelijke arbitrages niet in gevaar te brengen door negatieve 

vermogensafdrachten ten laste van de bank).  

 

Met andere woorden: voor de NBB dienen enkel de meerwaarden gerealiseerd via arbitrages naar 

andere externe reserve-componenten dienen verplicht (en vrij van belastingen) te worden geboekt 

op een onbeschikbare reserverekening.  

 

Op  de Algemene Vergadering van 17 mei 2016 heeft het bestuur van de NBB bevestigd 

dat wanneer de meerwaarden op de goudvoorraad op om het even welke andere manier 

dan via een arbitrage worden gerealiseerd, de Belgische Wetgever geen enkele beperking 

heeft opgelegd, en dat deze meerwaarden gewoon onderdeel uitmaken van de te 

bestemmen jaarwinsten van de NBB. 

 

Men kan en mag in de Wet (het Artikel 30) immers niets meer zoeken dan wat er ook effectief 

geschreven staat, en de bedoelingen van de Wetgever waren hier heel duidelijk.  

 

Net zoals bij DNB zijn deze gerealiseerde meerwaarden voor NBB dus gewoon toe te rekenen tot 

haar eigen vermogen. 

 

Ook de meerwaarden welke worden gerealiseerd via arbitrages, en dus worden geboekt in de 

“Onbeschikbare reserverekening”, worden nu door de Nationale Bank van België erkend toe te 

rekenen te zijn tot haar eigen vermogen, GEEN schuld uit te maken van de vennootschap.  

 

Het gaat over een deel van het eigen vermogen welke geboekt staat in een balanspost “met 

kenmerken die in belangrijke mate afwijken van de conventionele kenmerken van eigen vermogen”  
2 , zoals daar zijn: 

• De onbeschikbaarheid voor uitkering aan de aandeelhouders, 

• De onbeschikbaarheid voor de aanzuivering van verliezen, 

• De netto-opbrengst van de activa die de tegenpost vormen van de 

onbeschikbare reserverekening dient te worden overgemaakt aan de 

Belgische Staat, 

• Het saldo strekt “tot het actief beheer van de goud- en deviezenreserves”, 

vanuit de doelstelling deze reserves op peil te houden (zie de bedoelingen van 

zowel de Nederlandse en Belgische Wetgevers).  

 

De onbeschikbare reserverekening zou enkel tot uiting worden gebracht onder het vreemd 

vermogen “om het risico van misleiding te beperken”.  3 

 

Kan het bestuur van de NBB dan volgende punten toelichten en bevestigen: 

 

3.1.2.1. Het bestuur boekt uitsluitend de meerwaarden op haar goudvoorraad welke 

werden gerealiseerd via arbitragetransacties naar andere externe reserve-

2
 Arrest van het Hof van Beroep van 28 oktober 2019 (pagina’s 14 en 15). 

3
 Arrest van het Hof van Beroep van 28 oktober 2019 (pagina 15). 



activa volgens de bepalingen van het Artikel 30: uitsluitend deze meerwaarden 

worden vrij van belastingen ingeschreven op de balansrubriek “10.3 Overige 

passiva - Diversen: onbeschikbare reserve meerwaarde op goud”? 

3.1.2.2. Volgende essentiële uitgangspunt van het Hof van Beroep is dus fout:  

 

“17. Voor de boeking van de gerealiseerde meerwaarden op goudreserves moet 

artikel 30 van de Organieke Wet worden nageleefd.”  4 

 

Inderdaad, niet alle ongerealiseerde meerwaarden welke onder de 

balansrubriek “12. Herwaarderingsrekeningen” tot uiting worden gebracht zijn 

zo maar te beschouwen als “een doelvermogen”:  

NIET de meerwaarden op de deviezenvoorraad, en NIET de meerwaarden op de 

goudvoorraad welke niet via arbitrages zullen worden gerealiseerd.  

 

Wanneer de aandeelhouders van de NBB, welke ook kennis hebben genomen van het arrest van 

het Hof van Beroep, het jaarverslag 2019 op een correctie manier moeten kunnen interpreteren is 

het essentieel dat het bestuur bevestigt dat dit uitganspunt vanwege het Hof niet correct is, en dat 

het bestuur dit niet onderschrijft. Vandaar dus expliciet: 

 

Vraag:  

 

3.1.2.3. Bevestigt het bestuur van de NBB dat uitsluitend meerwaarden op de 

goudvoorraad, uitsluitend gerealiseerd via arbitrages naar andere externe 

reserve-activa, worden geboekt in de balansrubriek “10.3 Overige passiva – 

Diversen: onbeschikbare reserve meerwaarde op goud” ? 

 

Bij de procedure voor Cassatie zal het bestuur van de Nationale Bank van België 

dan ongetwijfeld zelf haar belangrijke bijdrage tot transparantie en een tot een 

correct arrest leveren.  

 

3.1.2.4. Vertrekkend weliswaar vanuit foute uitgangspunten stelt het Hof van 

Beroep dat het voorzichtiger zou zijn om de onbeschikbare reserverekening niet 

onder de rubriek “13. Kapitaal, reservefonds en beschikbare reserve” toe te 

voegen, teneinde het risico van misleiding te beperken. 

 

Uitgaande van volgende feiten: 

• Rubriek 13.2 Het Reservefonds (waarvan Toelichting 22 duidelijk 

maakt:) “ Bij het verstrijken van het emissierecht van de Bank, valt een 

vijfde van het reservefonds de Staat prioriteitshalve ten deel. Deze regel 

is niet van toepassing op de beschikbare reserve. “ 

• Ook aan dit deel van het eigen vermogen zijn kenmerken verbonden 

welke afwijken van de conventionele kenmerken van eigen vermogen, 

welke net als bij de onbeschikbare reserverekening worden opgevangen 

via een eenvoudige toelichting, 

• Het belet de Regentenraad niet om deze (per 31/12/2019) 

2.668.585.000,00 euro integraal als volwaardig eigen vermogen tot 

uiting te brengen, 

• Noch werd ervoor gekozen om de eventuele impact (20 % van deze 

reserve, ofwel toch 533,72 miljoen euro) op de balans tot uiting te 

brengen onder het vreemd vermogen. 

• Daarnaast stelt de ECB in haar Richtsnoeren dat “stille reserves, of het 

opzettelijk onjuist weergeven van posten op de balans 

ONVERENIGBAAR is met het voorzichtigheidsbeginsel”. 

4
 Arrest van het Hof van Beroep van 28 oktober 2019 (pagina 13). 



 

Vragen: 

 

3.1.2.4.1. Deelt de Regentenraad deze visie van het Hof van Beroep? 

3.1.2.4.2. Welk essentieel en relevant verschil ziet de Regentenraad met het 

aangehaalde voorbeeld van het Reservefonds, en kan dit standpunt 

worden toegelicht? 

3.1.2.4.3. Wanneer de Regentenraad bewust (en dus opzettelijk) erkend eigen 

vermogen op haar balans tot uiting brengt als vreemd vermogen: meent zij 

op die manier toch het voorzichtigheidsbeginsel van de ECB te 

respecteren? 

3.1.2.4.4. Wanneer meerwaarden op de goudvoorraad net als voor DNB altijd 

tot het eigen vermogen van NBB worden gerekend: is het dan niet 

transparanter en duidelijker om boekhoudkundig gewoon tot uiting te 

brengen wat is?  

Tot op het moment van hun realisatie de meerwaarden tonen als 

toebehorend tot het eigen vermogen (wat gebeurt), en dan ook na 

realisatie dezelfde meerwaarden tonen als eigen vermogen (in een 

bijkomende rubriek, met een gepaste en duidelijke toelichting)? 

3.1.2.4.5. Acht de Regentenraad het mogelijk dat dit gebrek aan duidelijkheid, 

aan transparantie, bijdraagt tot de enorme onderwaardering van de 

beurskoers t.o.v. het boekhoudkundig eigen vermogen zoals het bestuur 

dit waarheidsgetrouw in beeld brengt?  

 

3.1.2.5. Gezien de onbeschikbare reserverekening inderdaad ook onderdeel 

uitmaakt van het eigen vermogen van de vennootschap:  

3.1.2.5.1. heeft het bestuur nooit bij de Wetgever aangedrongen om de 

verdere opbrengsten van dit eigen vermogen niet langer te moeten 

uitkeren aan de (soevereine) Belgische Staat, doch deze gewoon 

onderdeel van de (te bestemmen) jaarwinsten van de vennootschap te 

laten?  

3.1.2.5.2. De opbrengsten van eigen vermogen horen immers altijd uitsluitend 

de vennootschap zelf toe? 

3.1.2.6. Wanneer de NBB een deel van haar goudvoorraad moet overdragen aan de 

ECB (in navolging van het Artikel 30 van de Statuten van de ECB), zal de NBB 

haar balanspost “1. Goud en goudvorderingen” verminderen voor de 

marktwaarde van het overgedragen goud, en zal voor hetzelfde bedrag haar 

rentedragende vordering op de ECB “8.2 Vorderingen op de ECB uit hoofde van 

overdracht van externe reserves” verhogen. 

 

De ontvangen rente op deze vordering is onderdeel van de rentebaten van de 

NBB, en maakt gewoon onderdeel uit van de te bestemmen jaarwinsten van de 

vennootschap. Logisch ook: de vordering staat op naam van de NBB, die een 

deel van haar eigen goudvoorraad heeft afgedragen, de ECB erkent haar schuld 

aan de NBB. En: betaalt dus rente aan de NBB. 

 

Vraag:  

 

Opnieuw: waarom zou de NBB de verdere opbrengsten van meerwaarden 

gerealiseerd bij een herbelegging naar andere (officiële externe reserve-) activa, 

meerwaarden welke onderdeel uitmaken van haar eigen vermogen, moeten 

afstaan aan de Belgische Staat, en wanneer zij deze meerwaarden op een andere 

manier realiseert (vb. de overdracht aan de ECB) niet? 

 

 



3.1.2.7. Over het actuele saldo van de onbeschikbare reserverekening (298,9 

miljoen euro) werd over 2019 een bedrag van 8,5 miljoen euro opbrengsten 

afgestaan aan de Belgische Staat (ofwel 21,25 euro per aandeel NBB, ongeveer 

25 % van  het dividend).  

 

Gezien de actuele meerwaarden op de goudvoorraad (dus 9,58 miljard euro per 

31/12/2019) integraal ook kunnen worden gerealiseerd via arbitrages, kan het 

saldo op de onbeschikbare reserverekening uitkomen op 9,88 miljard euro. 

Zelfs berekend tegen het actueel lage rendement van de Statutaire Portefeuille 

(1% over 2019) zou deze jaarlijkse winstafdracht uitkomen op een 99 miljoen 

euro (ofwel een 247,00 euro per aandeel, ofwel ongeveer 3 keren het dividend 

over 2019 !). 

 

Vragen: 

 

3.1.2.7.1. Hoe kan het bestuur het rechtvaardigen om de belangen van de 

vennootschap (en van haar eigenaars) te moeten verdedigen, en deze 

verdere opbrengsten op eigen vermogen toch jaarlijks af te staan aan 

derden, weze het de Soevereine Belgische Staat?  

3.1.2.7.2. Welke argumenten haalt het bestuur van de vennootschap aan om 

deze jaarlijkse afstand van eigen vermogen te rechtvaardigen? 

 

3.1.2.8. Waarom heeft het bestuur er nooit bij de Wetgever op aangedrongen opdat 

de meerwaarden, gerealiseerd bij arbitrages naar andere componenten van de 

officiële externe reserve-activa, door een onafhankelijke Regentenraad vrij en 

naar eigen beoordeling kunnen worden bestemd?  

Deze meerwaarden dan bijkomend aan de beschikbare reserverekening toe te 

voegen indien dit opportuun wordt bevonden, of als dividend worden uitgekeerd 

indien de reserves voldoende groot zijn?  

3.1.2.9. Zou een dergelijke vrije beschikking niet in het belang van de vennootschap 

kunnen zijn? In bepaalde omstandigheden, waarbij de vrije beschikking over ook 

dit deel van het eigen vermogen van de vennootschap aangewezen kan zijn? 

3.1.2.10. Het Arrest van het Hof van Beroep van 28 oktober 2020: 

 

“ Het komt aan de Wetgever toe om de bestemming van de goudvoorraad en 

andere externe reserves te bepalen indien en wanneer zij niet langer nodig zijn 

voor de vervulling van opdrachten van algemeen belang door de NBB. (..) Hij zou 

daaraan een interne bestemming binnen de Nationale Bank kunnen geven”.  5 

 

3.1.2.10.1. Met deze bepaling geeft het Hof aan dat het de Wetgever zou 

toekomen om de bestemming van de deviezenvoorraad en de vorderingen 

op het IMF (en hun opbrengsten) te bepalen. Deelt het bestuur van de NBB 

deze standpunten? 

3.1.2.10.2. Het Hof geeft aan dat het de Wetgever zou toekomen welke 

bestemming (de meerwaarden op) de goudvoorraad  zouden krijgen, ook 

wanneer deze worden gerealiseerd via transacties welke niet worden 

geregeld door het Artikel 30 van de Organieke Wet. Deelt het bestuur van 

de NBB deze standpunten? 

3.1.2.10.3. Het Hof stelt dat de Wetgever in het verleden het saldo van de “10.3 

Overige passiva – Diversen – Onbeschikbare Reserverekening” reeds een 

externe bestemming heeft gegeven. Belangrijk om op te merken is zeker: 

5
 Arrest van het Hof van Beroep van 28 oktober 2019 (pagina 15). 



• Dat in deze balansrubriek uitsluitend de meerwaarden op de 

goudvoorraad worden geboekt (en niet de meerwaarden op de overige 

officiële externe reserve-activa), 

• En dan nog uitsluitend die meerwaarden op de goudvoorraad welke 

werden gerealiseerd via arbitrages naar andere externe reserve-activa, 

• Dat  deze “externe bestemmingen” in het verleden werden gegeven 

aan meerwaarden op de goudvoorraad welke werden gerealiseerd 

onder toepassing van het vroegere Artikel 20bis (en niet het actuele 

Artikel 30): het Artikel 20bis bepaalde uitdrukkelijk dat de begunstigde 

van deze balanspost de Belgische Staat was (weze het bij de 

vereffening van de vennootschap).  

 

3.1.2.10.4. Wanneer de Wetgever zou beslissen tot een dergelijk “interne 

bestemming”: wat zou volgens het bestuur een voorbeeld van dergelijke 

bestemming kunnen zijn? Kan dit ook een uitkering aan de eigenaars van 

de vennootschap zijn? 

3.1.2.10.5. Waarom heeft het bestuur dergelijk verzoek nog niet aan de 

Wetgever gericht? Om de Organieke Wet te wijzigen, de Onbeschikbare 

Reserve en het Artikel 30 op te heffen, het saldo naar de Beschikbare 

Reserverekening over te boeken? 

3.1.2.10.6. Het feit dat de Wetgever een interne bestemming zou kunnen geven 

aan (potentieel) dergelijk belangrijke bedragen, in het voordeel van een 

vennootschap met particuliere eigenaars, is de bevestiging dat deze 

balansrubriek niets anders is dan eigen vermogen van de vennootschap, 

welke gewoonweg onbeschikbaar werd gemaakt voor uitdeling? 

 

3.1.2.11. Wanneer het de Wetgever zou toekomen om de officiële externe reserve-

activa van de centrale bank een bestemming te geven: over welke middelen 

beschikt het bestuur dan om deze activa en hun meerwaarden tot het vermogen 

van de centrale bank te houden?  

Ik geef het voorbeeld van jaren terug waarbij Cyprus voor het bankroet stond en 

het Parlement het goud van de Bank of Cyprus wou verkopen. Het bestuur heeft 

zich tegen deze verkoop verzet, en is natuurlijk niet doorgegaan. 

Heeft de Belgische Wetgever deze macht dan wel? Is het zelfs zo dat het 

inderdaad uitsluitend de Wetgever is die deze beslissingen neemt, eerder dan 

de Regentenraad van de NBB? 

 

3.1.2.12. Artikel 30 van de Organieke Wet bepaalt:  

 

“(..) Ingeval evenwel sommige externe reservebestanddelen worden gearbitrageerd 

tegen goud, wordt het verschil tussen de aanschafprijs van dat goud en de gemiddelde 

verkrijgingsprijs van de bestaande goudvoorraad in mindering gebracht van het bedrag 

van die bijzondere rekening. “ 

 

Het saldo (balansdatum 31/12/2019) van de balansrubriek “10.3 Overige passiva – 

Diversen – De onbeschikbare reserverekening” bedraagt 298.900.000,00 euro,  

en is het resultaat van een arbitragetransactie van 2005 (waarbij 30 ton goud werd 

verkocht tegen 11.357,11 euro/kilogram). Per balansdatum 31/12/2019 bedraagt de 

goudprijs 43.535,45 euro/kilogram). 

 

Vragen: 

 

3.1.2.12.1. Om het boekhoudkundig principe in toepassing van het Artikel 30 

van de Organieke Wet correct te kunnen begrijpen: 



Bevestigt het bestuur dat, wanneer de NBB in 2019 een arbitrage mocht 

hebben uitgevoerd, van haar deviezenvoorraad naar de goudvoorraad toe, 

waarbij zij tegen de goudprijs per balansdatum 31/12/2019 slechts 7.100 

KG goud had teruggekocht, het volledige saldo van de balansrubriek “10.3 

Overige passiva – Diversen – De onbeschikbare reserverekening” in 

mindering zou worden geboekt? Dat deze rubriek van het vreemd vermogen 

dan per balansdatum 31/12/2019 een nul-saldo had vertoond? 

3.1.2.12.2. Betekent dit dan dat de historische kostprijs van de goudvoorraad 

voor 298.900.000,00 euro minder dan de effectieve kostprijs voor die 

7.100 KG wordt doorgerekend? Waardoor de marktwaarde van de nieuwe 

totale goudvoorraad per 31/12/2019 had gemaakt dat de balansrubriek 

“12. Herwaarderingsrekeningen” voor dit zelfde bedrag (298,9 miljoen 

euro) hoger zou zijn uitgekomen? 

3.1.2.12.3. Deze in 2005 gerealiseerde meerwaarde was dan onbeschikbaar 

voor winstuitkering aan de eigenaars van de vennootschap, vermits deze 

meerwaarde via een arbitrage werd gerealiseerd (en het Artikel 30 van 

toepassing was). Door deze afboeking, als gevolg van een tegengestelde 

arbitrage tegen een hogere goudprijs, zal het saldo van deze balansrubriek 

“10.3 Overige passiva – Diversen – De onbeschikbare reserverekening” 

volledig weg geboekt zijn, en zal deze op de balans zorgen dat de 

balansrubriek “12. Herwaarderingsrekeningen” voor het zelfde bedrag 

toeneemt. Het saldo van de onbeschikbare reserverekening wordt dan 

opnieuw eigen vermogen en zal, wanneer deze wordt gerealiseerd op een 

manier niet geregeld door het Artikel 30, dan WEL in aanmerking komen 

voor een vrije winstbestemming door de Regentenraad?  

Het bestuur bevestigt het gevolg van dit boekhoudkundig principe? 

3.1.2.12.4. Wanneer de Nationale Bank van België, zoals meerdere centrale 

banken dit tegenwoordig doen, hun goudvoorraad op een andere manier 

dan via een arbitrage verhogen houdt deze bijkomende investering 

eveneens een herstel in van de goudvoorraad zoals deze voor de arbitrage 

van 2005 was, en gebeurt deze terugkoop eveneens tegen een nadelige 

goudprijs (in vergelijking met de verkoopprijs van 2005):  

zal het bestuur dan ook een vergelijkbare tegenboeking doen van de 

balansrubriek “10.3 Overige passiva – Diversen – De onbeschikbare 

reserverekening” ?  

 

3.2. Het doelvermogen: 

 

Het Artikel 9bis van de Organieke Wet bepaalt: 

 

” In het kader vastgesteld door Artikel 105(2) van het Verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschap en door de artikelen 30 en 31 van het Protocol betreffende de statuten van het 

Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank,  

1) worden de officiële externe reserves van de Belgische Staat  

2) aangehouden en beheerd door de Bank. 

3) Deze tegoeden vormen een doelvermogen  

dat bestemd is voor de taken en verrichtingen die onder dit hoofdstuk vallen, evenals voor 

de andere opdrachten van algemeen belang die door de Staat aan de Bank zijn 

toevertrouwd. De Bank boekt deze tegoeden en de betreffende opbrengsten en kosten in 

haar rekeningen overeenkomstig de regels bedoeld in artikel 33. “ 

 

Wanneer het bestuur erkent het vermogen van de vennootschap in beeld te moeten 

brengen volgens de principes van het waarheidsgetrouwe beeld (zoals bepaald in het 

artikel 5 van het KB van 14 november 2007), dan moet dat vooral zijn om een financiële 

verslaggeving af te leveren welke op ondubbelzinnige en transparante wijze de 



stakeholders in staat stelt zich inderdaad een correct beeld te vormen van het eigen en 

vreemd vermogen van de vennootschap.  

Met het gebruik van dit artikel 9bis brengt het bestuur voortdurende twijfel. 

 

3.2.1. “Aanhouden en beheren”: 

 

De algemene uitgangspunten voor de financiële verslaggeving, verplicht te volgen door 

zowel de ECB als de NBB (en elke andere NCB van het ESCB), leggen op dat de beginselen 

van economische realiteit en transparantie dienen toegepast te worden. Dit ook om de 

vergelijking tussen de verschillende NCB’s mogelijk te maken. 

 

De NBB is aandeelhouder van de ECB, deze aandelen zijn een belangrijke participatie van 

de vennootschap met – werkelijk heel belangrijke – financiële risico’s en gevolgen voor de 

NBB en haar aandeelhouders. Deze participatie wordt nu ook nog verder uitgebreid. 

 

In haar eigen jaarverslag stelt de ECB: 

 

“ Toelichting 6.2 - Overige financiële activa (jaarverslag van de ECB): 

Deze post bestaat vooral uit de eigenmiddelenportefeuille van de ECB en wordt 

aangehouden tegenover het kapitaal en de reserves en de voorziening voor 

financiële risico’s. Deze post omvat onder meer een belang van 3.211 aandelen in 

de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) tegen de verwervingsprijs van 

€ 42 miljoen. (..) De netto toename van deze post in 2019 was voornamelijk het 

gevolg van de herinvestering van rentebaten uit de eigenmiddelenportefeuille van 

de ECB en de stijging van de marktwaarde van de effecten in deze portefeuille. 

 

De “eigenmiddelenportefeuille van de ECB” is dus het equivalent van “de Statutaire 

portefeuille van de NBB”: de portefeuille waarin het kapitaal en de reserves (en hun verdere 

opbrengsten) worden belegd.  

 

De ECB hanteert die zelfde omschrijving wanneer zij het heeft over haar officiële externe 

reserve-activa: 

• Toelichting 2.1 – Vorderingen op het IMF (jaarverslag ECB 2019):  

“Deze post omvat de door de ECB aangehouden bijzondere trekkingsrechten 

(..) 

• Toelichting 2.2 - Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe 

leningen en overige externe activa; en vorderingen op ingezetenen van het 

eurogebied, luidende in vreemde valuta (jaarverslag ECB 2019): 

“De samenstelling van de door de ECB aangehouden nettoposities in vreemde 

valuta per 31 december 2019 luidt als volgt: (..) 

 

Wanneer de ECB op een identieke manier stelt dat zij haar externe reserve-activa 

“aanhoudt en beheert” net zoals zij haar eigenmiddelenportefeuille (tegenpost van haar 

eigen kapitaal en reserves) “aanhoudt en beheert”,  

 

dan betekent deze omschrijving voor de ECB niets anders dan dat het over activa gaat 

welke haar uitsluitende en volstrekte eigendom zijn, waarbij deze activa enkel op haar 

balans kunnen tot uiting worden gebracht omdat alle ermee verband houdende 

toekomstige economische voordelen ten goede respectievelijk ten laste van de ECB zullen 

komen, nagenoeg alle ermee verband houdende risico’s en voordelen aan de ECB zijn 

overgedragen. 

 

En dus stel ik mij, net als alle andere lezers van het jaarverslag van de Nationale Bank van 

België, zowel de eigenaars van de vennootschap maar ook elke andere stakeholder die de 



jaarverslagen van beide Nationale Centrale Banken naleest en vergelijkt, de volgende 

vragen: 

 

Wanneer de Wetgever in het Artikel 9bis de omschrijving opneemt dat de officiële externe 

activa van de Belgische Staat “door de Bank worden aangehouden en beheerd”: 

 

3.2.1.1. Zijn al deze externe reserve-activa, op de balans van 2019 geboekt onder 

de rubrieken: 

• 1. Goud en goudvorderingen 

• 2. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde 

valuta 

• 3. Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied,  luidende in vreemde 

valuta 

 

net zoals bij de ECB (en elke andere NCB) de uitsluitende en volstrekte eigendom van de 

Nationale Bank van België zelf? 

 

3.2.1.2. Werden al deze activa verworven met het (eigen of vreemd) vermogen van 

de Nationale Bank van België? 

3.2.1.3. Indien het bestuur van de NBB bij het standpunt blijft dat de (uiteindelijke) 

eigendomsrechten over bepaalde (of zelfs alle) officiële externe activa wel bij de 

Belgische Staat zouden liggen:  

• heeft de Belgische Staat deze activa overgedragen aan de NBB, of 

ingebracht in de vennootschap?  

• Op welke manier en wanneer zou de Belgische Staat deze uiteindelijke 

eigendomsrechten hebben verworven? 

3.2.1.4. De officiële externe reserve-activa van de ECB werden bij haar oprichting 

ingebracht door haar aandeelhouders, de NCB’s.  

De ECB brengt deze overdracht van externe activa op het passief van haar 

balans tot uiting als een schuld aan de NCB’s (waaronder de NBB).  

De NBB heeft de balansposten van deze activa verminderd en in ruil een 

vordering voor hetzelfde bedrag op de ECB geboekt (Rubriek 8.2 Vorderingen op 

de ECB uit hoofde van overdracht  van externe reserves). 

 

3.2.1.4.1. Heeft de NBB (op het moment van de overdracht van de activa) een 

zelfde schuld geboekt ten voordele van de Belgische Staat, voor de waarde 

van de haar overgedragen officiële externe reserve-activa?  

3.2.1.4.2. Welke rubriek op het passief van de balans van de NBB brengt deze 

schuld aan de Belgische Staat tot uiting?  

3.2.1.4.3. Tegen welke voorwaarden vergoedt de NBB de Belgische Staat voor 

het mogen gebruiken van deze activa? 

3.2.1.5. Zijn ALLE opbrengsten, meerwaarden, kosten, verliezen en risico’s 

verbonden aan de activa geboekt onder deze rubrieken voor rekening van de 

vennootschap Nationale Bank van België? 

3.2.1.6. Zullen al de resultaten op deze activa (met uitzondering van de transacties 

waarvoor een expliciete staatswaarborg geldt) hun uitwerking hebben op het 

eigen vermogen van de NBB? 

3.2.1.7. Balansrubriek 2.1 Vorderingen op het IMF : 

 

België is lid in naam van het IMF, alle verrichte stortingen en overdrachten 

van goud en deviezen aan het IMF werden echter verricht door een afstand 

van de eigen voorraden van de NBB. In ruil hiervoor heeft de NBB een 

(rentedragende) vordering op het IMF.  

De Bank neemt de rechten die de Staat als lid van het IMF bezit, in haar 

boeken op als eigen tegoeden, als een eigen bezit, waardoor: 



• Deze ontvangen rente onderdeel uitmaakt van de rentebaten van de 

NBB, en deze dus onderdeel uitmaakt van de jaarwinst van de NBB, 

• Wanneer het IMF opbrengsten realiseert uit de verkopen van haar 

goudvoorraad, en zij deze opbrengsten uitkeert onder de vorm van een 

dividend aan haar leden, dan kan zij deze uitkering – aan het lid van het 

IMF: België – enkel doen aan de Nationale Bank van België: als de 

financier van de reservetranche, als de houder en eigenaar van de 

vordering op het IMF (zoals laatst in 2012). 

• Al deze opbrengsten van deze activa maken onderdeel uit van de 

jaarwinsten van de Nationale Bank, 

• De Belgische Staat kan geen enkel eigendomsrecht laten gelden over 

deze vordering op het IMF, noch kan zij enkel over de opbrengsten van 

deze activa beschikken indien de Regentenraad beslist deze volledig als 

dividend uit te keren: de Belgische Staat zal dan, als aandeelhouder van 

de Nationale Bank , 50% van deze opbrengsten kunnen ontvangen. 

 

De uitkering door het IMF (voorbeeld 6 ) illustreert op onbetwistbare wijze het 

probleem rond het Artikel 9bis van de Organieke Wet: 

• Het is het land België welke lid is van het IMF, 

• De officiële externe reserve-activa (waarvan een deel werd 

overgedragen aan het IMF) zijn de volstrekte en uitsluitende eigendom 

van de Nationale Bank van België, zijn het eigen bezit van deze juridisch 

van haar Staat onderscheiden juridische entiteiten, 

• De vordering op het IMF, welke in ruil voor de afdracht van externe 

reserve-activa werd verkregen, wordt beschouwd als een component 

van de officiële externe reserve-activa van België, doch is niet de 

eigendom van de Belgische Staat maar wel van de Nationale Bank van 

België. 

 

Vragen: 

 

3.2.1.7.1. Wanneer men in het Artikel 9bis stelt dat “de officiële externe 

reserve-activa” (waarvan de vordering op het IMF slechts één component 

is) de eigendom zijn van de Belgische Staat:  

Hoe verhoudt deze bepaling zich tot deze werkelijkheid: de omschrijving in 

de verbonden toelichting van het jaarverslag dat “deze tegoeden in de 

boeken van de vennootschap worden opgenomen als eigen tegoeden, als 

een eigen bezit”? 

3.2.1.7.2. Gezien de eigen verwijzing naar de identieke situatie bij de andere 

NCB’s: beweert het bestuur van de NBB dat de eigendomsrechten over de 

officiële externe reserve-activa bij de respectievelijke Staten ligt, en niet bij 

die NCB’s zelf? 

3.2.1.7.3. Waarom zou het bestuur de opbrengsten van deze activa dan niet 

aan de Belgische Staat overmaken als “Baten die volledig aan de Staat 

toekomen” ? (cfr. de verdere opbrengsten van de onbeschikbare 

reserverekening)? 

3.2.1.7.4. Wanneer de Wetgever in 2002 het Artikel 9bis in de Organieke Wet 

heeft ingelast waarbij zij stelt dat de officiële externe reserve-activa de 

eigendom zijn van de Belgische Staat: waarom werd dan in het 

aangehaalde voorbeeld (de goudverkopen van het IMF, en de uitkering van 

het dividend aan België in 2012) gesteld dat België niet kon beschikken 

over deze opbrengsten, afkomstig van dan toch haar eigen activa?  

6
 Als voorbeeld van dergelijke transactie: “De Memorie van toelichting” DOC 53 – 3251/001). 



3.2.1.7.5. De NBB stelt expliciet dat de vordering op het IMF “eigen bezit” is, 

en de Staat kan niet beschikken over het tegoed zelf noch over de 

opbrengsten, op een andere manier dan als één van de aandeelhouders 

van de NBB: is “van de Belgische Staat” dan geen fout woordgebruik? 

Wanneer men in de latere Memorie van Toelichting (DOC 53 – 3251/001) 

wel een correct taalgebruik hanteerde, zou men dan in het Artikel 9bis van 

de Wet ook niet “van België” moeten schrijven? 

3.2.1.7.6. Aan de hand van dit voorbeeld: in welke mate beïnvloedt het statuut 

“van doelvermogen” de uiteindelijke eigendomsrechten over deze activa? 

Kan de Belgische Staat rechten laten gelden, andere dan het Artikel 4 van 

de Statuten, over deze activa? Op basis van welke wettelijke bepalingen 

dan wel? 

 

3.2.2. “De officiële goud- en deviezenreserves van de Belgische Staat, die in de balans 

van de NBB zijn opgenomen, vormen een doelvermogen”. 

 

• In haar eigen persberichten (van 16 maart 2007 en andere) stelt het bestuur van 

de NBB dat: 

 

“Aldus boeken bijvoorbeeld de Banque de France, de Deutsche 

Bundesbank en De Nederlandsche Bank, die eveneens van hun Staat 

onderscheiden juridische entiteiten zijn, de externe reserves die zij 

aanhouden en beheren op dezelfde wijze als de Nationale Bank van 

België.” 

 

• Inderdaad: zowel DNB als NBB hebben hun goudvoorraden aangelegd om te 

voldoen aan verplichtingen opgelegd door hun respectievelijke wetgevers: DNB 

heeft een deel van haar eigen vermogen belegd in goud om te voldoen aan “het 

dekkingsbesluit”, bij NBB werd een deel van het eigen vermogen belegd in goud 

om te voldoen aan “de dekkingscoëfficiënt”, 

• Bij De Nederlandsche Bank worden de meerwaarden op de goudvoorraad, om op 

het even welke manier zij ook worden gerealiseerd, ALTIJD en verplicht 

toegevoegd aan de Algemene Reserve (een beschikbare reserverekening) 

• Tot op het moment van effectieve realisatie van de meerwaarden op de 

goudvoorraad boeken zowel DNB als NBB deze meerwaarden op identieke wijze 

als toebehorend tot het eigen vermogen van de centrale bank. Bij DNB inderdaad 

blijven deze bedragen, ook bij hun effectieve realisatie,  boekhoudkundig altijd tot 

het eigen vermogen behoren. 

Gezien voor beide Nationale Centrale Banken geldt dat zij om dezelfde reden hun 

goudvoorraden hebben aangelegd, dat zij beiden hiertoe een deel van hun eigen 

vermogen hebben aangewend, en dat zij deze activa en hun meerwaarden tot op 

het moment van hun effectieve realisatie op identieke manier boekhoudkundig 

tot uiting brengen op hun balans, moeten wij aannemen dat de eigendomsrechten 

over deze activa eveneens identiek zijn. 

 

• Wanneer de ECB beslist om alle officiële externe reserve-activa van het ESCB te 

centraliseren op haar eigen balans, en deze activa verder zelf te gaan beheren, 

dan kan zij (volgens het Artikel 30.4 van haar eigen Statuten 7 ) de NBB opdragen 

de volledige “goud- en deviezenreserves van de Belgische Staat” (?) over te 

dragen aan de ECB, 

7
 De Statuten van de ECB:  “ Artikel 30.4.   Verdere stortingen van externe reserves boven de in artikel 30.1 

gestelde grens kunnen, overeenkomstig artikel 30.2 , door de ECB worden opgeroepen, binnen de grenzen en 
onder de voorwaarden die door de Raad volgens de procedure van artikel 41 worden vastgesteld. “ 



• De NBB zal dan in ruil voor deze overdracht van activa haar rentedragende 

vordering op de ECB (balansrubriek “8.2 Vorderingen op de ECB uit hoofde van 

overdracht van externe reserves”) met 9,88 miljard euro zien verhogen van 1,44 

miljard euro per 31/12/2019 naar 11,32 miljard euro (een toevoeging van 9,58 

miljard euro goudmeerwaarden en 0,30 miljard euro meerwaarden op de 

deviezenvoorraad), 

• Deze 9,58 miljard euro goudmeerwaarden en 0,30 miljard euro meerwaarden op 

de deviezenvoorraad staan op de balans geboekt onder de balansrubriek “12 

Herwaarderingsrekeningen”.  

Voor elke NCB van het ESCB is dit een balansrubriek welke deel uitmaakt van het 

eigen vermogen van de vennootschap, 

• Bij gelegenheid van de overdracht aan de ECB zal deze 9,88 miljard euro 

meerwaarden ook effectief worden gerealiseerd, en zal deze deel uit 

maken van de door de Regentenraad te bestemmen jaarwinst: deze 

jaarwinst zal ofwel (deels) worden toegevoegd aan de reserves 

(balansrubriek “13.3 Beschikbare reserve”) ofwel (deels) als een dividend 

aan de aandeelhouders worden uitgekeerd, 

• Wat het bestuur, in haar waarheidsgetrouw beeld van het vermogen van 

de vennootschap, altijd als eigen vermogen heeft getoond, is dan ook 

eigen vermogen gebleven, 

• En de verdere opbrengsten van de Statutaire portefeuille, tegenpost van 

dit eigen vermogen, komen de vennootschap (en uiteindelijk haar 

eigenaars) toe: als dividend, of als een verdere aangroei van de reserves. 

Net zoals dit inderdaad bij DNB het geval zou zijn. 

• Wanneer de NBB echter beslist om de volledige goudvoorraad te arbitreren naar 

haar deviezenvoorraad, dan is het Artikel 30 van haar Organieke Wet van 

toepassing, 

• Omdat dit deel van het vermogen dan “een doel van de vennootschap” 

verder moet blijven dienen, omdat de hoeveelheid officiële externe 

reserve-activa op hetzelfde peil moeten blijven (en dit niet mag worden 

aangetast door een negatieve vermogensafdracht ten laste van de 

centrale bank), worden de 9,58 miljard euro gerealiseerde 

goudmeerwaarden geboekt onder de balansrubriek “10.3 Overige 

passiva – Diversen - Onbeschikbare reserverekening”, 

• Deze balansrubriek behoort tot het vreemd vermogen van de 

vennootschap, doch het bestuur erkent in een gerechtelijke procedure dat 

deze rubriek (“tot zolang de Wetgever geen bestemming heeft gegeven 

aan de bedragen geboekt in deze reserverekening”) tot het eigen 

vermogen van de vennootschap behoort, 

• De verdere opbrengsten van de bedragen, geboekt in deze 

reserverekening (en dus erkend eigen vermogen van de vennootschap) 

komen volgens de bepalingen van het Artikel 30 van de Organieke Wet 

evenwel toe aan de Soevereine Belgische Staat. 

 

• Vragen hierbij: 

3.2.2.1. Kan het bestuur aan de hand van deze Statutair voorziene mogelijkheid de 

noodzakelijke transparantie brengen rond het begrip “doelvermogen”, en wat 

de exacte invloed ervan is op de eigendomsrechten over het vermogen dat 

belegd werd in deze activa? Het eigendomsrecht  van zowel de vennootschap 

zelf, als uiteindelijk van haar eigenaars? 

3.2.2.2. Kan de Belgische Staat, zogenaamd eigenaar van deze activa, zich op één 

of andere manier verzetten tegen een dergelijke afdracht van haar eigen activa? 

Tegen een overdracht door de NBB gesteld en in het voordeel van de ECB 

(wanneer deze haar statutair bepaald recht uitoefent)? 



3.2.2.3. Wanneer de Belgische Staat haar eigen activa heeft moeten afstaan, en er 

in ruil hiervan een verhoging van de rentedragende vordering werd verkregen:  

3.2.2.3.1. Waarom worden de rentebaten verbonden aan deze vordering niet 

als “Baten die volledig aan de Staat toekomen” behandeld (net zoals de 

verdere opbrengsten van de “Onbeschikbare reserverekening”)? 

3.2.2.3.2. Waarom komen de verdere opbrengsten na een arbitrage WEL de 

Soevereine Belgische Staat toe, en na een realisatie van diezelfde 

meerwaarden via een overdracht van activa aan de ECB dus NIET? 

3.2.2.3.3. Waarom is het de NBB die een vordering heeft op de ECB, en brengt 

die ECB een schuld uit ten overstaan van de NBB? Waarom is het niet de 

Belgische Staat, wanneer het inderdaad om haar eigen activa gaat? 

3.2.2.4. Zal de Regentenraad de meerwaarden op respectievelijk de 

deviezenvoorraad en de goudvoorraad, gerealiseerd bij gelegenheid van een 

opvraging van de officiële externe reserve-activa door de ECB,  boekhoudkundig 

anders behandelen? Worden voor beide gelijkwaardige componenten van de 

officiële externe reserve-activa, gerealiseerd op identieke wijze in eenzelfde 

transactie, deze meerwaarden ook op identieke wijze toegevoegd aan de te 

bestemmen jaarwinsten? 

3.2.2.5. Indien niet: op welke manier zullen deze respectievelijke meerwaarden op 

de goudvoorraad en op de deviezenvoorraad dan worden verwerkt?  

3.2.2.6. Indien er een onderscheid in de verwerking van de meerwaarden zou zijn: 

op basis van welke wettelijke boekhoudkundige regel baseert de NBB zich hier 

dan? 

3.2.2.7. Gezien het enkel de Wetgever toekomt om de bestemming van de 

goudvoorraad en andere externe reserves te bepalen 8 : op welke manier wordt 

de Wetgever hier in de mogelijkheid gesteld om de bestemming van de 

gerealiseerde meerwaarden te kunnen bepalen?  

 

 

3.3. De goudvoorraad en het Artikel 32 van de Organieke Wet  

(7. Winstverdeling - jaarverslag pagina 135):  

 

De Wetgever heeft bepaald dat “de gerealiseerde meerwaarden op specifieke activa” in 

dezelfde mate als onder de oude regeling (geldend van voor 2009) zou toekomen aan de 

aandeelhouders  9 : 

 

3.3.1. Zal de Regentenraad de meerwaarden op de goudvoorraad, welke werden 

gerealiseerd via transacties welke NIET worden geregeld door het Artikel 30 van de 

Organieke Wet, op dezelfde manier benaderen als de opbrengsten van de verkopen 

van bijvoorbeeld onroerend goed of van de Statutaire Portefeuille?  

3.3.2. Kunnen dergelijke meerwaarden ook in aanmerking komen om (na het bepalen van 

de reservering en de dividenduitkering) – gedeeltelijk – als saldo van de globale winst 

en “als eerlijke vergoeding voor de seigneuriage” aan de Soevereine Staat te worden 

uitgekeerd?  

Of worden zij altijd integraal behandeld op dezelfde manier als de opbrengsten van 

de Statutaire portefeuille en de opbrengsten van het onroerend vermogen? 

 

8
 Arrest van het Hof van Beroep van 28 oktober 2019 (pagina 15) 

9
 Wetsontwerp DOC 1793/001 Memorie van toelichting (pagina 8): “De Regentenraad bepaalt eveneens het 

bedrag dat dient te worden toegevoegd aan de reserves. De beleidsvrijheid van de Regentenraad inzake 
reserverings- en dividendbeleid moet het dit orgaan tevens mogelijk maken erover te waken dat de gerealiseerde 
meerwaarden op specifieke activa, te weten het vastgoed en de statutaire portefeuille, in dezelfde mate als 
onder de oude regeling, toekomen aan de aandeelhouders.” 



Gezien het beheer van de officiële externe reserve-activa totaal niets van doen 

hebben met de uitgifte van de bankbiljettenomloop, kunnen meerwaarden op de 

goudvoorraad onmogelijk worden beschouwd als een eerlijke vergoeding voor het 

emissiemonopolie? 

 

3.3.3. Indien het bestuur deze meerwaarden toch in deze vergoeding aan de Staat zou 

kunnen opnemen: betekent dit dat de Regentenraad, bij 1) een ongewijzigd 

dividendbeleid en bij 2) een beslissing om de reserves niet verder te versterken:  

 

dat deze totale meerwaarde op de goudvoorraad (dus 9,58 miljard euro) integraal 

aan de Soevereine Staat kan worden uitgekeerd? 

 

3.3.4. Heeft de Regentenraad een inventaris opgemaakt van die activa welke volgens het 

bestuur van de vennootschap zullen worden beschouwd als “specifieke activa”, en 

welke activa niet?  

Werd een dergelijke inventaris openbaar gemaakt? Waar is deze beschikbaar gesteld 

voor de aandeelhouders? 

3.3.5. Elke aandeelhouder van een naamloze vennootschap, en zeker de aandeelhouders 

van een beursgenoteerde naamloze vennootschap welke zich ingeschreven heeft op 

de lijst van vennootschappen die beroep hebben gedaan op het openbaar 

spaarwezen, moet in staat worden gesteld om zijn rechten en gelopen risico’s te 

kunnen bepalen. 

• Het bestuur van de NBB erkent hiertoe verplicht te zijn om  een financiële 

rapportering te voeren welke het vermogen van de vennootschap in beeld brengt 

volgens de vereisten van het waarheidsgetrouwe beeld (zoals bepaald in het 

artikel 5 van KB van 14 november 2007)  10 

 

• Het Artikel 7 van de eigen Statuten bepaalt: 

“ (..) Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de 

inventarissen der vennootschap (..) ” 

 

• Het uiteindelijke eigendomsrecht over het eigen vermogen van de vennootschap 

is slechts één van die basisrechten van een aandeelhouder. Het uiteindelijke 

eigendomsrecht over het vermogen van de NBB ligt vanaf het moment van haar 

oprichting verankerd in het Artikel 4 van haar Statuten:  

 

“ Elk aandeel geeft recht op een evenredig en gelijk deel in de eigendom van het 

maatschappelijk vermogen en in de verdeling van de winsten. ” 

 

• Dit artikel is ondubbelzinnig noch voor enige interpretatie vatbaar.  

Het eigendomsrecht van de aandeelhouders wordt op geen enkele manier noch 

door andere geldende Statutaire bepalingen beperkt, zoals dit bijvoorbeeld voor 

de Banca d’Italia heel transparant en even onbetwistbaar wel het geval is: 

Het Artikel 3 van de Statuten van de Banca d’Italia:  

“ Het eigendomsrecht is beperkt tot het kapitaal van de vennootschap, en een 

dividend van maximaal 6 % van dat kapitaal. “ 

 

Indien er geen andere inventaris bestaat van “specifieke activa” welke het maatschappelijk 

vermogen beperkt waar de aandeelhouders volgens het Artikel 4 uiteindelijke 

eigendomsrechten kunnen laten op gelden, een dergelijke inventaris  minstens niet publiek 

is gemaakt waardoor aandeelhouders onmogelijk hun rechten anders zouden kunnen 

bepalen:  
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Vraag:  

 

Is de in het Artikel 7 van de Statuten bedoelde “inventaris van de vennootschap” dus 

uitsluitend de balans, zoals deze opgenomen is in het gepubliceerde jaarverslag over 

2019? 

 

3.3.6. Bestaat er een verschil tussen het maatschappelijk vermogen zoals dit op de 

gepubliceerde balans van de NBB tot uiting wordt gebracht en “het maatschappelijk 

vermogen waar de aandelen NBB een (uiteindelijk) eigendomsrecht op geven” (zoals 

bedoeld in het Artikel 4 van de Statuten)?  

3.3.7. Indien er wel een verschil zou bestaan, en gezien de informatieverplichtingen 

verbonden aan de beursnotering vooral: waarom wordt deze inventaris niet in totale 

transparantie openbaar gemaakt, met een volledige toelichting voor de verschillen 

met de gepubliceerde balans?  

3.3.8. Welk deel van het maatschappelijk vermogen van de NBB, zoals dit tot uiting wordt 

gebracht op haar balans, is uitgesloten van het uiteindelijke eigendomsrecht van de 

eigenaars van de vennootschap? Wat is dan de reden voor deze eventuele uitsluiting? 

3.3.9. Indien de gepubliceerde balans de enige geldende inventaris is die volgens het 

Artikel 7 van de Statuten de aandeelhouder toelaat zijn rechten uit te oefenen, en 

gezien 

• deze inventaris is opgemaakt volgens de principes van het waarheidsgetrouw 

beeld,  

• waarbij dezelfde Richtsnoeren en boekhoudkundige principes werden gevolgd 

zoals elke andere Nationale Centrale Bank deze toepast, 

• dan kan aan de balans van de NBB geen andere conclusie worden gemaakt dan 

deze welke men zonder enig probleem ook maakt bij de andere NCB’s van het 

ESCB. 

 

Vragen:  

 

3.3.9.1. Bevestigt het bestuur dat alle activa uitsluitend de NBB zelf toehoren, haar 

volstrekte en volkomen eigendom zijn, en alle meerwaarden en verliezen toe te 

rekenen zijn aan haar eigen vermogen?  

3.3.9.2. En net als bij elke andere NCB (waar statutair niets anders werd bepaald) 

de uiteindelijke eigendomsrechten over dat eigen vermogen uitsluitend bij haar 

eigenaars liggen? 

 

 

4. Het Artikel 32 van de Organieke Wet: 

 

De Nationale Centrale Banken en de ECB delen het emissierecht voor de bankbiljetten in euro.  

De ECB geeft zelf geen bankbiljetten uit, en krijgt een aandeel van 8 % in de globale 

bankbiljettenomloop van het ESCB toegewezen: 

 

“ Aan de ECB is een aandeel van 8% in de totale waarde van de eurobankbiljetten in omloop 

toegedeeld. Tegenover dit aandeel staan rentedragende vorderingen op de nationale 

centrale banken, tegen de rente van de basisherfinancieringstransacties. Deze rente wordt 

in de winst-en-verliesrekening opgenomen onder de post 'Rentebaten uit de toedeling van 

eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem'. “  11 
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• De ECB benoemt de rentebaten uit haar rentedragende vordering als haar 

seigneuriage-inkomsten, en stelt in haar eigen jaarverslagen en in al haar publicaties: 

 

1. Dat de omvang van haar seigneuriage functie is van twee factoren: 1) de omvang 

van de omloop van haar eigen bankbiljettenomloop en 2) de rentevoet van de 

basisherfinancieringstransacties, 

2. Dat de seigneuriage van de ECB vanaf 2016 gelijk is aan nul euro (gezien de 

rentevoet van die basisherfinancieringstransacties). 

 

• De Nationale Bank van België stelt zelf in haar eigen jaarverslag en andere 

communicatie: 

 

“ (..) Voor de centrale banken zijn bankbiljetten passiva waarvoor geen rente wordt 

vergoed. Als tegenpost houden ze rentegevende of productieve activa aan. De 

inkomsten uit die activa worden “seigneuriage-inkomsten” genoemd.  

Zij worden samengevoegd op het niveau van het Eurosysteem en herverdeeld tussen 

de centrale banken van het Eurosysteem op basis van hun respectieve aandeel in de 

emissie van de eurobiljetten. “  12 

 

“ (...) Bovendien houden de ECB en de NCB’s van het Eurogebied samen de activa aan 

die de tegenpost vormen van de biljetten die in omloop werden gebracht. Zodoende 

heeft de NBB haar aandeel in de winstverdeling of seigneuriage die eruit voortvloeit, 

volgens de verdeelsleutel van het kapitaal van de ECB, (..) “  13 

 

De seigneuriage-inkomsten van de Nationale Bank van België zijn dus het totaal van 

de rentebaten verkregen uit: 

1. De activa welke de tegenpost uitmaken van haar aandeel in de globale 

bankbiljettenomloop van het ESCB (en welke op het passief van haar balans tot uiting 

worden gebracht onder rubriek “1. Bankbiljetten in omloop“),  

2. Waarvan een deel van die activa zich op haar eigen balans bevinden (de tegenpost van 

het gedeelte bankbiljetten welke zij zelf in omloop heeft gebracht), 

3. En de rentebaten verkregen uit haar vordering “8.3 Netto-vorderingen uit hoofde van 

de toebedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem“ (als de in het verdrag 

overeengekomen herverdeling van samengevoegde inkomsten uit activa welke op de 

balansen van de andere NCB’s staan, die de tegenpost zijn van het gedeelte 

bankbiljetten welke de NBB niet zelf heeft uitgegeven).  

 

 

En dus zijn de seigneuriage-inkomsten van de Nationale Bank van België over het 

boekjaar 2019: 

• De opbrengsten van de activa welke de tegenpost uitmaken van de passiefrubriek “1. 

Bankbiljetten in omloop” = 43.190.510.000,00 euro, zijnde: 

• Actiefrubriek “8.3 Netto-vorderingen uit hoofde van de toebedeling van eurobank-

biljetten binnen het Eurosysteem” = 6.145.713.000,00 euro  

(gemiddeld over 2019 = 7.013.400.000,00 euro) 

• De activa als tegenpost van de zelf uitgegeven bankbiljetten (per balansdatum 

31/12/2019 = 37.044.797.000,00 euro,  

• De rentebaten uit de activa-rubriek 8.3 over 2019  = 0,00 euro 
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Vragen: 

4.1. In welke balansrubrieken worden die activa opgenomen welke de tegenpost vormen van 

de zelf in omloop gebrachte bankbiljetten?  

Deze rubriek(en) zou(den) op balansdatum een totale waarde moeten hebben van 37,05 

miljard euro. Dank voor de vermelding van de nummers van de rubrieken, en de bedragen 

per balansrubriek. 

4.2. Welke rubrieken van de “Rentebaten” worden door de Regentenraad in aanmerking 

genomen om de seigneuriage-inkomsten van de NBB te bepalen?  

4.3. De Wetgever had met de invoering van het Artikel 32 in de Organieke Wet als enige 

bedoeling de soevereine Staat te verzekeren van “de eerlijke vergoeding voor het 

verleende emissierecht”: 

  

“Het gaat er dus, en slechts om, de Staat verlener en aldus de collectiviteit van 

burgers die hij vertegenwoordigt, de correcte vergoeding te verzekeren voor het zo 

aan de centrale bank verleende privilege, waarvan de uitoefening specifieke 

inkomsten genereert, de seigneuriage”. 14 

 

 

De Regentenraad bepaalt deze eerlijke vergoeding over het boekjaar 2019 op een bedrag 

van 363,60 miljoen euro.  

 

De seigneuriage van de ECB is ook over het boekjaar 2019 gelijk aan nul euro, net zoals  

de rentebaten van de NBB uit haar zelfde balansrubriek “8.3 Netto-vorderingen uit hoofde 

van de toebedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem”. 

 

Vragen: 

 

4.3.1. Wanneer alle NCB’s uit het ESCB overeenkomen om de herverdeling van de 

opbrengsten van die activa welke de tegenpost uitmaken van de globale 

bankbiljettenomloop (de seigneuriage) te verdelen volgens hiervoor herhaalde 

criteria: wat is het argument voor de Regentenraad om een andere methode te 

hanteren om de eerlijke vergoeding voor de seigneuriage te vergoeden? 

4.3.2. Wat is die methode? Welke berekening (aan de hand van welke parameters) wordt 

er gemaakt om een dergelijk belangrijk deel van het eigen vermogen aan de Staat 

over te maken? 

4.3.3. Op de Algemene Vergadering van 15 mei 2017 stelde Directeur Tom Dechaene dat:  

 

“Er bestaat geen enkele koppeling tussen het saldo van de winst die de NBB 

uitkeert aan De Staat, en de omvang van de omloop van de bankbiljetten”. 

 

Vragen: 

 

4.3.3.1. Bevestigt de Regentenraad inderdaad deze verklaring? 

4.3.3.2. In hoeverre is de eigen omschrijving vanwege de NBB van het begrip 

“seigneuriage” (“de opbrengst van die activa die de tegenpost vormen van de 

bankbiljetten”) dan in overeenstemming met de methode om tot de eerlijke 

vergoeding te komen?  

4.3.3.3. Garandeert de door de Regentenraad gehanteerde methode dat de 

berekende vergoeding voor de seigneuriage inderdaad “de eerlijke vergoeding 

is”? Eerlijk voor zowel de vennootschap, voor haar eigenaars als voor de 

soevereine Staat? 
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4.3.3.4. Ziet de Regentenraad een mogelijkheid dat het resultaat van haar beleid 

een bepaalde willekeur inhoudt? 

4.3.4. Wanneer de ECB zelf en elke NCB stellen dat het, door de (negatieve) 

rentevoetomstandigheden, onmogelijk is geworden om seigneuriagewinsten te 

realiseren, hoe verklaart de Regentenraad dat: 

4.3.4.1. zij over 2019 een bedrag van 363 miljoen euro uitkeert aan de Belgische 

Staat? 

4.3.4.2. De eerlijke vergoeding voor de seigneuriage van de NBB sedert 2015 

steeds verder toeneemt, daar waar de rentevoeten (en dus ook de waarde van 

het voordeel van het emissierecht) steeds verder dalen, en de seigneuriage van 

de ECB (over een bankbiljettenomloop welke dubbel zo groot is dan die van de 

NBB) sedert 2016 onveranderd gelijk is aan nul euro? 

4.3.5. Waarom kent de Regentenraad, minstens sedert 2016, toch nog een vergoeding 

uit voor de seigneuriage? De Belgische Staat kan immers onmogelijk opwerpen dat 

zij geen eerlijke vergoeding vanwege de NBB ontvangt, wanneer elke NCB stelt dat er 

onmogelijk seigneuriage kan worden gerealiseerd? 

4.3.6. Gezien de rentebaten uit de balansrubriek 8.3 gelijk zijn aan nul euro, stemt deze 

vergoeding (van 363,6 miljoen euro) overeen met een opbrengstvoet voor de 37,05 

miljard euro activa (als tegenpost van de zelf in omloop gebrachte bankbiljetten) = 

0,98 %. Het totaal van de rentebaten over 2019 = 0,9 %, wat betekent dat de 

Regentenraad zelfs een nog hogere vergoeding uitkeert dan wat de vennootschap 

gemiddeld ontvangt over haar activa?  

4.3.6.1. Hoe valt dit te verantwoorden? 

4.3.6.2. Gezien de NBB stelt dat “regels moeten garanderen dat het surplus van de 

inkomsten ten opzichte van haar kosten” moeten terugvloeien naar de Staat: 

moet het bestuur niet een deel van de opbrengsten van deze activa reserveren 

om toekomstige verliezen op te vangen? En om het kapitaal te vergoeden? 

Eerder dan meer uit te keren dan wat deze activa reëel opbrengen? 

4.3.6.3. Zou de eerlijke vergoeding niet “de winst” kunnen zijn over die activa, eerder 

dan (meer nog dan) de integrale inkomsten van die activa? 

4.3.6.4. Valt het te verantwoorden dat de vennootschap (meer dan) de totale 

opbrengsten van die activa uitkeert, zonder enig gedeelte te voorzien voor latere 

verliezen op die activa? 

 

4.3.7. De Nationale Bank van België stelt:  

 

“Kenmerkend voor een centrale bank is dat er regels bestaan voor de verdeling van 

haar opbrengsten die moeten garanderen dat het surplus van de inkomsten ten 

opzichte van haar kosten, terugvloeit naar de Staat als soevereine Staat.”  15 

 

4.3.7.1. Welke andere NCB’s vergoeden hun respectievelijke soevereine Staat voor 

de gerealiseerde seigneuriagewinsten, de bedragen ook uitdrukkelijk en 

afzonderlijk als een seigneuriagevergoeding benoemd? 

4.3.7.2. Gebeurt een dergelijke vergoeding bij die andere NCB’s dan ook als een 

deel van de totale jaarwinsten van de centrale bank? Of maakt dergelijke 

vergoeding dan een afzonderlijke kostenrubriek uit?  

4.3.7.3. Waarom wordt de berekende “eerlijke vergoeding” voor de seigneuriage 

niet gewoon geboekt als een “Baat rechtstreeks toekomend aan de Belgische 

Staat” (of een kostenrubriek in haar resultatenrekening), eerder dan een 

onteigening van de jaarwinst (eigen vermogen van de centrale bank)? En op die 

manier in conflict is minstens met het Artikel 4 van de eigen Statuten? 

15
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4.3.7.4. Wanneer de NBB stelt dat het “kenmerkend is voor centrale banken dat het 

surplus van de inkomsten ten opzichte van haar kosten” terugvloeit naar de 

soevereine Staat: 

4.3.7.5. Bedoelt zij dan “het surplus van de inkomsten ten opzichte van haar kosten” 

verbonden aan de uitgifte van bankbiljetten? Uitsluitend de winsten dus van 

haar uitgiftedepartement? Of de totale winsten, als resultaat van al haar 

verschillende activiteiten als centrale bank? 

4.3.7.6. Of is het kenmerkend dat er statutair bepaalde regels (of andere – 

aandeelhouders – overeenkomsten) bestaan welke de winstuitkering van de 

centrale bank regelt naar haar eigenaars toe, haar aandeelhouders? Die dit 

(deel van dit) surplus van de inkomsten ten opzichte van de kosten, haar winst 

dus, ontvangen als aandeelhouders van de centrale bank? 

 

4.4. Wat is de waarde van het verkregen emissiemonopolie van bankbiljetten in euro, welke 

wordt gedeeld met de ECB en de andere NCB’s van het ESCB? 

 

Net zoals de NBB stelt The Riksbank dat bankbiljetten gratis werkmiddelen zijn en dat, 

wanneer de centrale bank niet kan beschikken over die gratis werkmiddelen, zij dan de 

keuze heeft: ofwel voor het bedrag van de bankbiljettenomloop minder beleggingen doen, 

ofwel (om de beleggingen te kunnen doen) andere werkmiddelen aantrekken (waarover 

dan wel een bepaalde rentevergoeding dient betaald.  

 

4.4.1. Uit de “Toelichting 24 – Nettorentebaten” van het jaarverslag 2019 blijkt dat de 

NBB over het boekjaar 2019 een gemiddeld bedrag van 87,63 miljard euro 

werkmiddelen in euro ter beschikking had waarover de vennootschap een bedrag van 

314,9 miljoen euro niet heeft vergoed, doch wel heeft ontvangen! (idem voor het 

boekjaar 218: over een schuld van 107,03 miljard euro werd een bedrag van 412,7 

miljoen euro rente verkregen). 

 

Vragen: 

 

4.4.1.1. Waarom werd, in het duidelijke financiële belang van de vennootschap en 

haar particuliere eigenaars en in navolging van het uitgangspunt vanwege The 

Riksbank, de uitgifte van de volledige bankbiljettenomloop (43,19 miljard euro) 

niet overgedragen aan De Staat?  

4.4.1.2. En het bedrag van deze bankbiljettenomloop vervangen door die andere 

werkmiddelen, dat had de vennootschap bijkomende rentebaten opgeleverd 

voor 172,76 miljoen euro (0,4%).  

4.4.1.3. Indien praktische bezwaren worden ingeroepen: is dit dan minstens geen 

argument om over 2019 te beslissen om GEEN seigneuriagevergoeding aan de 

(soevereine) Belgische Staat te gaan uitkeren? 

4.4.1.4. Wat is (over 2019) dan de “eerlijke vergoeding voor het verkregen 

emissierecht”, volgens de Regentenraad? Een bedrag van 363,6 miljoen euro? 

4.4.1.5. Ontkent het bestuur van de NBB dat de waarde van het emissiemonopolie 

negatief is geworden? 

 

4.4.2. Uit de “Toelichting 24 – Nettorentebaten” van het jaarverslag 2019 blijkt dat de 

NBB over het boekjaar 2019 een gemiddeld bedrag van 21,66 miljard euro 

beleggingen in euro heeft gedaan waarvoor de vennootschap een bedrag van 86,90 

miljoen euro interesten niet heeft ontvangen, doch wel heeft betaald! (idem voor het 

boekjaar 2018: over beleggingen voor 23,93 miljard euro werd een bedrag van 90,50 

miljoen euro rente betaald).  

 

 

 

 



Vragen: 

 

4.4.2.1. Waarom werd, in het duidelijke financiële belang van de vennootschap en 

van haar particuliere eigenaars, in navolging van het uitgangspunt van The 

Riksbank, de omloop van de bankbiljettenomloop niet verminderd met minstens 

het bedrag van deze 21,66 miljard euro? 

4.4.2.2. Het verminderen van deze bankbiljettenomloop met 21,66 miljard euro had 

de betaling van 86,90 miljoen euro interesten over deze activa vermeden, 

4.4.2.3. U rapporteert in het jaarverslag dat 21,66 miljard euro activa een bedrag 

van 86,90 miljoen euro kosten, en dat de opbrengsten van de vordering “8.3 

Netto-vorderingen uit hoofde van de toebedeling van eurobank-biljetten binnen 

het Eurosysteem” (tegenpost van de bankbiljettenomloop voor 7,01 miljard 

euro) gelijk waren aan nul euro.  

4.4.2.4. Tegen welke rentevoet had de NBB de overige 14,52 miljard euro 

bankbiljetten moeten beleggen om deze betaalde interesten (86,90 miljoen 

euro) en de betaalde seigneuriage (363,6 miljoen euro), ofwel een totaal 

interestbedrag van 450,50 miljoen euro, te compenseren? 

4.4.2.5. Wat is (over 2019) de eerlijke vergoeding voor het verkregen emissierecht”, 

volgens de Regentenraad?  Opnieuw: een bedrag van 363,60 miljoen euro? 

4.4.2.6. Recent heeft de ECB deze rentevoeten nog verder negatief gemaakt. En 

bovendien zullen de omlopen van de activa en de overeenstemmende passiva 

nog belangrijker worden. Mogen de particuliere aandeelhouders van de NBB 

zich verwachten aan een nog verder stijgende vergoeding voor de seigneuriage? 

 

4.5. De bedoelingen van de Wetgever en de toepassing door de Regentenraad: 

 

4.5.1. De Wetgever heeft absoluut willen vermijden dat werd geraakt aan de vergoeding 

van het kapitaal en aan de rechten van de aandeelhouders ten aanzien van 

gereserveerde winsten: 

 

“ Zonder afbreuk te doen aan het fundamentele onderscheid tussen de 

seigneuriage (de  relatie  centrale  bank – Soevereine  Staat) en  de  

vergoeding  van  het  kapitaal (relatie Nationale Bank –aandeelhouders, 

inclusief de Staat), (...)“   

 

“ Dit voorstel van herziene financiële bepalingen raakt niet aan de 

eigendom van het kapitaal  van  de  Nationale  Bank,  noch  aan  de  

rechten  van  de  aandeelhouders  ten aanzien van de gereserveerde 

winsten. “  16 

 

Wanneer de activa welke de tegenpost uitmaken van de bankbiljettenomloop niet in 

een afgescheiden portefeuille werden ondergebracht: gezien het fundamentele 

onderscheid (tussen seigneuriage en de vergoeding voor het kapitaal) enerzijds, en 

het feit dat per balansdatum van 31 december 2019 de bankbiljettenomloop slechts 

21,37% van de werkmiddelen van de centrale bank uitmaakt anderzijds: 

 

4.5.1.1. Is niet elke vergoeding, op welke manier deze ook werd berekend en los van 

elke andere argumentatie, die groter is dan 21,37% van de jaarwinst (ofwel 

176,37 miljoen), ALTIJD een aantasting van de vergoeding van het kapitaal? 

4.5.1.2. Wanneer de Regentenraad ondanks de (zelfs sterk negatieve) rentesituatie 

zich toch verplicht ziet om de bankbiljettenomloop als dienst voor de Staat (de 

gemeenschap) te blijven verzorgen, waardoor honderden miljoenen euro’s 
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interesten in het nadeel van de vennootschap gelden: is dan niet elke uitkering 

van een vergoeding voor seigneuriage een aantasting van de vergoeding van het 

kapitaal? 

 

4.5.2. Het evenwicht tussen de financiële belangen van de NBB, haar eigenaars en de 

Soevereine Staat: 

 

De Wetgever heeft de Regentenraad ook voor de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid 

gesteld om, in alle onafhankelijkheid te waken over het evenwicht tussen de 

financiële belangen van de NBB, haar eigenaars en de Soevereine Staat: 

 

“ De cascade in aanwending van het resultaat, (...), garandeert aldus dat de 

financiële belangen van de instelling zelf, van haar aandeelhouders en van 

de Soevereine Staat allen op een evenwichtige wijze aan bod komen.  

Het is aan de Regentenraad, bevoegd om, in alle onafhankelijkheid, te 

beslissen over een reserverings-en dividendbeleid en dit vervolgens 

openbaar te maken, dat het toekomt over dit evenwicht te waken. “  17 

 

Sedert het invoeren van het Artikel 32 heeft de Nationale Bank van België een totaal 

bedrag van 10,00 miljard euro winsten (na belastingen) gerealiseerd.  

 

Van dit totale bedrag werd er door de Regentenraad beslist om: 

• Een bedrag van 4,25 miljard euro bijkomend aan de beschikbare 

reserve toe te voegen (en werden de belangen van de NBB zelf dus voor 

42,50 % van de winsten gediend), 

• Een bedrag van 5,13 miljard euro van de jaarwinsten te onteigenen als 

“correcte vergoeding voor het verkregen emissierecht” aan de 

Soevereine Belgische Staat (51,30 % van de jaarwinsten), 

• Een bedrag van 314 miljoen euro als dividenden uit te keren aan de 

Belgische Staat, 

• En een bedrag van 228,7 miljoen euro als (netto) dividenden uit te keren 

aan de particuliere aandeelhouders van de NBB, 

• Waardoor we dus moeten stellen dat de belangen van de Belgische 

Staat werden verzekerd voor 54,86 % van de gerealiseerde jaarwinsten, 

en de belangen van de particuliere minderheidsaandeelhouders voor 

slechts 2,31 % van diezelfde winsten.  

 

De particuliere aandeelhouders van de Nationale Bank van België beoordelen dit 

resultaat van tien jaar toepassing van het Artikel 32 door een onafhankelijke 

Regentenraad, en ervaren dit als “een werkelijk bijzonder evenwicht” van de 

financiële belangen. 

 

4.5.2.1. Gezien de duidelijke opdrachten van de Wetgever (in 2009) en de even 

duidelijke scheeftrekkingen in het toepassen van de wet door de Regentenraad, 

die zelf altijd stelt geen andere initiatieven te kunnen nemen dan deze welke de 

wetgever haar toestaat of oplegt, heb ik de Regentenraad op 17 januari 2020 

een brief geschreven met de vraag om bij de komende winstverdeling gebruik te 

maken van de totale beleidsvrijheid die de wetgever u heeft gegeven om één en 

ander bij te sturen. 

Desondanks werd over 2019 een bedrag van 363,60 miljoen euro winst 

onteigend in het voordeel van de Staat, EN werd het dividend zelfs verlaagd!  

 

17
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Vragen: 

 

4.5.2.1.1. Welke argumenten gelden om de oorspronkelijke bedoelingen van 

de Wetgever nog verder naast zich te leggen? 

4.5.2.1.2. Waarom werd de “eerlijke vergoeding voor seigneuriage” verder 

toegekend, zelfs verhoogd en bovendien ook uitgekeerd, wanneer er van 

enig seigneuriagevoordeel geen enkele sprake is? 

4.5.2.1.3. En waarom werd tegelijkertijd het dividend voor de aandeelhouders 

niet verhoogd, met als doel het evenwicht waar de wetgever op doelde 

enigszins te herstellen? Integendeel: u besliste om het te verlagen, 

waardoor dit evenwicht nog verder af ligt? 

 

4.5.2.2. Immers: de wetgever heeft de Regentenraad de volledige vrijheid gegeven 

om het reserverings-en dividend te bepalen, waarbij van bij aanvang enkel een 

ondergrens voor de te hanteren dividendpolitiek werd ingesteld:  

 

 

“ Door dit criterium als ondergrens voor het uit te keren dividend op 

te nemen in de wet worden de aandeelhouders beschermd in een 

verdelingsregime waar het saldo wordt toegekend aan de 

soevereine Staat. De wet bepaalt geen bovengrens.  

Het behoort tot de bevoegdheid van de Regentenraad een 

dividendpolitiek te bepalen, rekening houdend met de wettelijk 

vastgelegde ondergrens, en deze openbaar te maken. “ 

 

Vragen: 

 

4.5.2.2.1. Wanneer er GEEN seigneuriagevoordeel bestaat (en er dus geen 

reden is voor een uitkering aan de soevereine Staat), de Regentenraad 

ALLE vrijheid en macht heeft om haar dividendpolitiek (naar boven toe) aan 

te passen, het opgelegde evenwicht tussen financiële belangen werkelijk 

belangrijke scheeftrekkingen vertoont:  

waarom heeft de Regentenraad het dividend verlaagd?  

4.5.2.2.2. Gezien er sedert 2016 geen seigneuriagevoordeel meer bestaat, en 

het opgelegde evenwicht reeds langer totaal verstoord werd: waarom heeft 

de Regentenraad haar objectief om een duurzame dividendpolitiek niet 

reeds jaren terug naar boven toe bijgestuurd? Door bv. 100% (of meer, de 

wet bepaalt geen bovengrens) van de opbrengsten van de Statutaire 

Portefeuille uit te keren? En waarom werd, na mijn eerdere vragen op de 

vorige algemene vergadering en mijn schrijven van 17 januari 2020, nog 

steeds geen aanvang mee gemaakt, 

4.5.2.2.3. Op welke manier beschermt de Regentenraad de aandeelhouder in 

een verdelingsregime waar “het willekeurig bepaalde saldo van de winst” 

wordt toegekend aan de Staat? 

4.5.2.2.4. Is het de overtuiging van de Regentenraad dat de particuliere 

minderheidsaandeelhouder inderdaad beschermd IS? Wanneer men niet 

anders kan dan vaststellen dat de soevereine Belgische Staat 5,13 miljard 

euro (en 0,31 miljard dividend voor de Staat als aandeelhouder), ofwel 

54,86% van de totale winsten uitgekeerd krijgt, en de particuliere 

aandeelhouders slechts 228,7 miljoen (ofwel 2,31%) mogen ontvangen? 

Zelfs wanneer er geen enkele reden bestaat voor de uitbetaling van enige 

“eerlijke vergoeding”? 

4.5.2.2.5. Beschouwt de Regentenraad zelf een dergelijke vergoeding en 

verdeling als “eerlijk”? 

4.5.2.2.6. De volledige Regentenraad wordt aangesteld door de 

meerderheidsaandeelhouder, de Belgische Staat. Er zetelt geen enkele 



bestuurder die de belangen van de particuliere 

minderheidsaandeelhouders verdedigt, er zetelt zelfs geen enkele 

onafhankelijke bestuurder: wanneer er GEEN reden is voor een eerlijke 

vergoeding, en tien jaar toepassing van de wet levert dergelijke enorme 

scheeftrekkingen op in het voordeel van de meerderheidsaandeelhouder 

(weze het in twee “hoedanigheden”):  

 

stelt de Regentenraad met overtuiging wel degelijk over de noodzakelijke 

onafhankelijkheid te beschikken om tot de werkelijk “eerlijke vergoeding” 

te komen? De onafhankelijkheid die een noodzakelijke voorwaarde is om 

de vrijheden welke het Artikel 32 biedt te kunnen aanwenden om de 

financiële onafhankelijkheid van de centrale bank te garanderen en 

daarbij de financiële belangen van de aandeelhouders te respecteren?  

 

4.5.3. De Nationale Bank van België heeft zelf, als toezichthouder, heel veel druk gezet bij 

de verschillende Belgische banken en verzekeringen opdat deze hun dividendpolitiek 

bij zouden sturen. Om, gezien de onvermijdelijk ernstige economische gevolgen van 

de coronacrisis, de financiële buffers te versterken en ze niet te verzwakken door de 

jaarwinsten (volledig) uit te keren. 

 

Via mijn schrijven van 6 april 2020 heb ik enerzijds gewezen op het feit dat u de 

argumenten om geen eerlijke vergoeding voor de Belgische Staat meer toe te kennen 

(zoals gevraagd in mijn schrijven van 17 januari 2020) toch naast zich heeft 

neergelegd, en anderzijds de vraag gesteld om consequent te zijn met uw eigen 

verwachtingen omtrent de banken en verzekeringen waar u het toezicht over houd.  

 

Gezien 1) er al helemaal geen reden bestond om een eerlijke vergoeding aan de 

soevereine Staat toe te kennen, en 2) gezien de reeds gelopen maar ook de  

bijkomende risico’s zeker ook voor de NBB sterk zullen toenemen en 3) ik op mijn 

schrijven geen antwoord heb mogen ontvangen: 

 

Vragen:  

 

4.5.3.1. Waarom heeft de Regentenraad niet besloten om het bedrag van de 

“eerlijke vergoeding” (toch 363,6 miljoen euro) uitzonderlijk bijkomend toe te 

voegen aan het eigen vermogen, aan de balansrubriek “13.3 Beschikbare 

Reserve van de vennootschap”? 

4.5.3.2. Vindt de Regentenraad niet dat zij ook in deze materie een werkelijke 

voorbeeldfunctie te vervullen heeft? Kan men andere instellingen opleggen om 

de vrucht van de gewone activiteiten aan de eigenaars NIET uit te keren, maar 

tegelijkertijd zelf de vrucht van een onrechtmatige toepassing van het Artikel 32 

WEL uit te keren?  

4.5.3.3. WEL uit te keren aan de (soevereine) Belgische Staat, die natuurlijk als 50% 

meerderheidsaandeelhouder zelf ook een voorbeeldfunctie te vervullen heeft? 

Is de Regentenraad ervanuit gegaan dat de Belgische Staat zelf initiatieven zou 

hebben genomen in dit verband? 

4.5.3.4. Gezien de latere verplichtingen en de gevolgen verbonden aan de 

coronacrisis, alsook de bijkomende monetaire en steunprogramma’s vanwege 

de ECB: kan de Regentenraad de beslissing tot uitkering nog wijzigen? En deze 

363,6 miljoen euro alsnog toevoegen aan de “13.3 Beschikbare Reserve”? Zal 

zij hiertoe de beslissing nemen? 

 

 

 

 

 



5. De functie en belang van het eigen vermogen 

 

“ Als gevolg van het APP heeft een groter wordend gedeelte van de actiefzijde van 

de Bank  geen bankbiljetten  meer  als  tegenpost,  maar wel  andere  passiva  die  

vergoed worden  tegen  een  vooraf  bepaalde  korte-termijnrente. Deze  evolutie  

brengt  een verhoging van het rentevoetrisico op langere termijn met zich mee.“ 18 

 

“ De Raad heeft beslist om vanaf 1 november 2019 de maandelijkse netto-

aankopen van waardepapieren in het kader van het APP te hervatten voor 

onbepaalde duur. Bovendien heeft de Raad op 18 maart 2020 beslist om een 

nieuw effectenaankoopprogramma op te starten (Pandemic Emergency Purchase 

Programme, PEPP). De gevolgen van deze programma’s zouden de resultaten van 

de Bank onder druk kunnen zetten.  19 

 

Er wordt in het jaarverslag veel aandacht gegeven aan de diverse risico’s, die op verschillende 

manieren worden gemeten, die sterk oplopen (en belangrijke gevolgen kunnen hebben op de 

resultaten) doch “goed onder controle zijn”. Er worden veel minder toelichtingen gegeven op 

welke manier dergelijke belangrijke verliezen zullen worden opgevangen, noch wat de gevolgen 

zouden zijn voor de particuliere minderheidsaandeelhouders. 

 

5.1. Verliezen worden opgevangen door het jaarresultaat, en vervolgens door de opgebouwde 

reserves. Het Reservefonds (2,32 miljard euro, exclusief afschrijvingen) heeft de Statutaire 

Portefeuille als tegenpost en is bestemd tot het herstel van de verliezen op het 

maatschappelijk kapitaal, en de “13.3 Beschikbare reserve” (3,83 miljard euro) komt 

normaal gezien in de eerste plaats om te worden aangewend ter aanzuivering van 

verliezen. 

5.1.1.  Waarom stelt het bestuur dat het “Reservefonds een quasi onbeschikbaar 

karakter” heeft? En wat betekent dit inzake de bruikbaarheid voor het opvangen van 

toekomstige verliezen? 

5.1.2.  Gezien de balansrubriek “12. Herwaarderingsrekeningen” (10,07 miljard euro) als 

belangrijk onderdeel van het eigen vermogen eveneens onbruikbaar is voor de 

aanzuivering van verliezen: betekent dit dat enkel de “13.3 Beschikbare reserve” kan 

worden aangewend om verliezen op te vangen? 

5.1.3. Gezien het bestuur stelt dat de risico’s toenemen, en in haar “Toelichting 36 

(jaarverslag 2019 pagina 157) :  

 

“De raming van de benedengrens van de risico’s per einde 2019 geeft een 

bedrag in de orde van grootte van € 4,6 miljard, tegen € 5,4 miljard per 

einde 2018”: 

 

Betekent dit dat de Regentenraad, wanneer de geraamde “benedengrens van de 

risico’s” zich voordoet, de “13.3 Beschikbare reserve” ontoereikend is om dergelijke 

verliezen op te vangen? Indien dit correct zou zijn: welke mogelijkheden zijn er dan 

om grotere verliezen op te vangen? 

5.1.4. Wat is de door de Regentenraad “geraamde bovengrens van de risico’s” per einde 

2019? Gezien de bijkomende programma’s, beslist na balansdatum, toch relevant? 

5.1.5. Welke activaposten komen, als tegenpost van de “13.3 Beschikbare reserve”, in 

aanmerking om te worden vereffend om verliezen aan te zuiveren? 

5.1.6. Indien het liquideren van bepaalde activaklassen niet zou toegestaan zijn door de 

ECB (omdat deze bijvoorbeeld ingaan tegen de monetaire politiek of de door de ECB 

gestelde doelstellingen): op welke manier worden belangrijke verliezen dan 

opgevangen, gezien het belang welke de ECB geeft aan financiële onafhankelijkheid? 
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5.1.7. Gezien de actuele lage (negatieve) rentestand enerzijds, en het feit dat de activa 

een lange looptijd hebben (met een gemiddelde opbrengst van slechts 0,8%) en de 

financiering van deze beleggingen worden vergoed tegen een variabele dagelijks 

aanpasbare rentevergoeding anderzijds, is het renterisico over de momenteel 

ongeveer 140 miljard euro activa ongetwijfeld het belangrijkste risico.  

5.1.7.1. Wanneer de rente op korte termijn (versneld) zou gaan (door)stijgen, dan 

blijven de opbrengsten voor jaren onveranderd en stijgen de 

financieringskosten, en kunnen de jaarlijkse verliezen zich gaan cumuleren?  

5.1.7.2. Een snellere rentestijging zou ook de marktwaarde van de actuele 

portefeuille sterk doen dalen: wat zal het effect zijn (op het jaarresultaat) van 

noodzakelijke verkopen uit die portefeuilles?  

5.1.7.3. Hoe vangt het bestuur (jaarlijks gecumuleerde) verliezen op wanneer die 

marktwaarde van die obligaties sterk zou gedaald zijn? Of de massale verkopen 

van obligaties (van een bepaald land) afgeleide problemen zouden stellen (voor 

dat land)? 

5.2. Sedert 2009 heeft de Regentenraad een bedrag van 5,13 miljard euro jaarwinsten (ofwel 

12.815,00 euro per aandeel) uitsluitend aan de Belgische Staat uitgekeerd.  Deze 

bedragen werden niet als vergoeding voor het kapitaal uitgekeerd, en zijn ook voor de 

vennootschap niet langer als buffer ter beschikking voor de opvang van komende 

verliezen. 

Dit uitgekeerd eigen vermogen werd aan de Staat overgemaakt als de inkomsten van de 

activa welke de tegenpost uitmaakten van de bankbiljettenomloop, en zelfs van alle activa 

op de balans van de NBB. 

 

Vragen: 

 

5.2.1. Per balansdatum 31/12/2019 heeft de NBB voor een bedrag van 181,79 miljard 

euro activa op haar eigen balans, een bedrag welke als gevolg van de diverse 

programma’s van de ECB nog sterk zal toenemen. Daarnaast zal de ECB zelf ook 

aanzienlijk meer activa op haar eigen balans hebben, en zal de NBB hier (door de 

Brexit) een toenemend belang in de risico’s (en verliezen) van de ECB dragen. 

Gezien die 5,13 miljard euro niet haar functie van buffer heeft gekregen, en enkel aan 

de Belgische Staat werd uitgekeerd: zal bij belangrijke verliezen, welke niet kunnen 

worden opgevangen door het jaarresultaat, de Belgische Staat dergelijke verliezen 

opvangen?  

5.2.2. Bestaat er een (geheime) overeenkomst tussen de centrale bank en de Belgische 

Staat, waarbij werd overeengekomen om die eerlijke vergoedingen voor de 

seigneuriage jaarlijks integraal uit te keren (niet gedeeltelijk te reserveren), maar 

waarbij de soevereine Staat zich engageert om in de eerste plaats latere verliezen op 

te vangen? Immers: ook de (43,19 miljard euro) activa, welke de tegenpost uitmaken 

van de bankbiljetten, kunnen tot belangrijke verliezen leiden? Verliezen welke de 

seigneur vroeger ook zelf moest opvangen? 

5.2.3. Kan een Soevereine Staat enkel de lusten genieten, en de lasten aan de particuliere 

minderheidsaandeelhouders laten? Is hier dan sprake van een eerlijke vergoeding? 

5.2.4. Wanneer verkopen van activa uit de portefeuilles niet kan of mag, en er dienen toch 

belangrijke verliezen te worden aangezuiverd: bestaat de mogelijkheid dat de 

aandeelhouders wordt gevraagd om bijkomend kapitaal in te brengen? Bepaalt een  

overeenkomst dat de Soevereine Staat dan eerst de 5,13 miljard euro opnieuw 

inbrengt, zonder in ruil bijkomende aandelen te verwerven? 

5.2.5. Ziet de Regentenraad het risico dat particulieren een eventuele kapitaalsverhoging 

niet zullen kunnen volgen? Dat die aandeelhouders op die manier uit het kapitaal van 

de vennootschap worden verdreven, wat vermeden had kunnen worden door die 5,13 

miljard euro’s wel aan de reserves toe te voegen? Of acht het bestuur dergelijke 

scenario’s als onmogelijk?  

 

 



6. De eerste belegging in aandelenfondsen – diversificatie van de portefeuilles 

 

Uit het jaarverslag (pagina 144) blijkt dat de Nationale Bank van België in haar portefeuilles “7.2 

Overige waardepapieren” voor de eerste maal belegt in beleggingsfondsen welke ook in aandelen 

van Europese vennootschappen mogen investeren. Per balansdatum van 31 december 2019 werd 

reeds een bedrag van 253,4 miljoen euro belegd. 

 

In het jaarverslag (pagina 63) werd een korte toelichting gegeven: 

 

“Een extern beheerder kreeg de opdracht een aandelenportefeuille passief te beheren.  

Dit specifieke fonds wordt voor een beperkt bedrag belegd in aandelen van grote, op 

Europese beurzen genoteerde ondernemingen. De referentie-index, die door een extern 

bureau op maat van de Bank wordt samengesteld, omvat voornamelijk aandelenmarkten 

van het eurogebied en neemt, net als de in dollar luidende bedrijfsobligatieportefeuille van 

de Bank, bedrijven in aanmerking die voldoen aan specifieke ethische normen inzake 

milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en governance.” 

 

Op de webpagina van de Nationale Bank van België wordt aangegeven dat de bank een duurzame 

en ecodynamische onderneming is, en ook op deze manier gewaardeerd werd.  20 

 

De Nationale Bank van België heeft zich altijd verzet tegen de opname van haar aandeel in 

beursindexen (zoals de Bel 20). Met ingang van 23 december 2019 werd het aandeel opgenomen 

in de Bel-Mid index, een index waarin ondernemingen van grote Europese ondernemingen zijn 

opgenomen. In het jaar waarin de NBB voor het eerst wordt opgenomen in een beursindex, is 

meteen ook het eerste jaar waarin zij zelf belegt in aandelen. 

 

 

Vragen: 

 

6.1. Heeft men het bestuur van de NBB om haar toelating gevraagd vooraleer te worden 

opgenomen in de Bel-Mid index?  

6.2. Zal het bestuur zich verzetten tegen een opname in andere indexen?  

6.3. Waarom heeft het bestuur nu haar standpunt gewijzigd, waarom werd ook deze opname 

in de Bel-Mid index niet geweigerd  (zoals eerder toen de opname in de BEL-20 tot de 

mogelijkheden behoorde)? 

6.4. De Nationale Bank van België heeft nooit enig belang gegeven aan winstmaximalisatie, en 

erkent (vooral door haar verplichte deelname aan de monetaire programma’s van de ECB, 

maar ook door andere opdrachten) reeds bloot te staan aan diverse en steeds belangrijker 

wordende risico’s: 

6.4.1. Van waar de beslissing om op dit moment te beslissen tot een “diversificatie van 

de portefeuilles” naar beleggingen in aandelen toe? 

6.4.2. DNB belegt reeds meerdere jaren een deel van haar eigen vermogen in 

aandelenfondsen. Zal de NBB de door haar gekozen externe beheerders ook 

beleggingen in aandelen laten doen voor een deel van de Statutaire Portefeuille? 

6.4.3. DNB toont zich veel transparanter dan NBB, zowel omtrent de toelichtingen rond 

haar beleggingsbeleid als het reservebeheer. De herwaarderingsverschillen op de 

verschillende bestanddelen van de portefeuilles worden ook per beleggingscategorie 

opgesplitst, terwijl NBB een totaal opgeeft zelfs van de verschillende balansrubrieken 

bij elkaar opgeteld. Gezien de bijkomende diversificatie: zal NBB in de toekomst ook 

op dit vlak het voorbeeld inzake transparantie van DNB volgen? 

6.4.4. De aandelenbeleggingen worden gedaan in de portefeuilles voor eigen rekening. 

Zijn de gevolgen op het eigen vermogen van de vennootschap verschillend wanneer 

de resultaten van deze (aandelen)beleggingen worden gerealiseerd wanneer ze 1) 

20
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in de “9.3 Statutaire Portefeuille” werden opgenomen of wanneer ze 2) in de “7.2 

Overige waardepapieren” werden opgenomen? 

6.5. Aan welke externe beheerder(s) werd de opdracht voor het beheer van deze portefeuille 

toegekend? Werd bij het maken van deze keuze het advies ingewonnen bij andere centrale 

banken, zoals DNB, die reeds langer beleggingen doet in aandelen(fondsen) en hiertoe 

ook met externe beheerders werkt? 

6.6. Mag de Nationale Bank van België zelf rechtstreeks haar eigen aandelen aanhouden? In 

ofwel de Statutaire Portefeuille, ofwel in de portefeuille “Overige waardepapieren”. In haar 

andere portefeuilles? 

6.7. Betekent de combinatie van 1) de aan zich zelf gegeven erkenning als “duurzame en 

ecodynamische onderneming”, 2) de opname in de Bel-Mid index en 3) het feit dat de 

beheerder “de sui generis-index op maat van de NBB heeft samengesteld”, dat het de 

externe beheerder toegestaan zou zijn om te beleggen in het aandeel NBB? 

6.8. Indien de externe beheerder van de nieuwe beleggingsportefeuille inderdaad zou mogen 

beleggen in het aandeel van de NBB: zijn er bepaalde beperkingen opgelegd, in belegde 

bedragen, inzake rendement, beperkingen van verliezen, en dergelijke meer? Zal er in dat 

geval transparantie zijn vanwege de NBB? In haar jaarverslag en op haar webpagina? 

6.9. Werd – een deel van – deze portefeuille (per 31/12/2019 dus 253,4 miljoen euro) belegd 

in het eigen aandeel Nationale Bank van België? Indien wel: voor welk bedrag? 

 

7. De vragen aan de externe bedrijfsrevisor (M Dirk Stragier, Mazars Bedrijfsrevisoren) 

 

In een gerechtelijke procedure met als inzet het bekomen van de nauwgezette naleving door het 

bestuur van de NBB van alle wettelijke informatieverplichtingen zoals deze wel gelden voor elke 

beursgenoteerde vennootschap, met respect voor de erkende verplichting van een financiële 

rapportering volgens de vereiste van het getrouw beeld zoals bepaald in het artikel 5 van het 

koninklijk besluit van 14 november 2007, heeft het Hof van Beroep in haar arrest van 28 oktober 

2019 gewezen op het belang van “de nodige voorzichtigheid bij de rapportering van meerwaarden 

en eigen vermogen” van de vennootschap. 

De Nationale Bank van België bevestigt verplicht te zijn een rapportering te voeren welke voldoet 

aan deze verplichtingen, stelt dat de actuele werkwijze dit zelfs als uitgangspunt heeft. 

Gezien het belang voor elke stakeholder van de NBB mag men van het bestuur van een 

beursgenoteerde vennootschap niets minder verwachten.  

 

De financiële communicatie vanwege het bestuur van de NBB wordt door geen enkele 

toezichthouder gecontroleerd, niet op inhoud, niet op vormvereisten, op geen enkel aspect. 

Als externe revisor maakt dit het belang van uw controle-opdracht welke de wetgever u heeft 

gegeven en uw verantwoordelijkheid alleen maar groter. 

 

Bij het uitvoeren van uw opdracht geeft u elk jaar, en ook over het verslag over het boekjaar 2019, 

net als uw voorgangers “een oordeel zonder enig voorbehoud” af, aan het bestuur van de 

vennootschap. En u hebt eerder besloten u niet ter beschikking van de eigenaars van de 

vennootschap te stellen om hen hieromtrent verder uw standpunten toe te lichten.  

 

Mijn vragen: 

 

7.1. Het bestuur van de NBB heeft een eigen “sui generis boekhoudkundig referentiekader” 

uitgewerkt, welke de Richtsnoeren en boekhoudkundige principes van het ESCB integreert 

en overneemt. Ook in die Richtsnoeren zijn waarden als transparantie, economische 

realiteit, relevantie, betrouwbaarheid, vergelijkbaarheid, het voorzichtigheidsbeginsel en 

het waarheidsgetrouw beeld van het vermogen de uitgangspunten van de financiële 

rapportering. 

7.1.1. Het jaarverslag over het boekjaar 2019, welke wij bespreken, is het resultaat van 

de toepassing van het “eigen sui generis boekhoudkundig referentiekader” van de 

NBB. Voldoet dit referentiekader inderdaad aan alle vereisten om het vermogen van 

de vennootschap waarheidsgetrouw in beeld te brengen? 



7.1.2. Kan aan de hand van de balans en de resultatenrekening, zoals deze in het 

jaarverslag werd gepubliceerd, de betrouwbare vergelijking worden gemaakt rond de 

resultaten, het eigen en het vreemd vermogen van de vennootschap zoals dit ook 

wordt weergegeven door de ECB en elke andere NCB van het ESCB? 

7.1.3. Gezien de Europese Centrale Bank een werkelijk belangrijke participatie uitmaakt 

voor de Nationale Bank van België, met werkelijk belangrijke risico’s en financiële 

gevolgen voor de vennootschap (en dus uiteindelijk voor haar eigenaars) enerzijds, 

en het feit dat de financiële verslaglegging volgens dezelfde principes en waarden 

verloopt die o.a. tot doel de vergelijkbaarheid hebben (en dus tot logisch gevolg tot 

dezelfde conclusies moeten leiden bij de stakeholders): beantwoordt dit eigen 

referentiekader volledig aan de gestelde vereisten?  

 

7.2.  Vertrekkend vanuit de uitgangspunten van de financiële verslaggeving zoals deze worden 

hernomen in de Richtsnoeren van het ESCB, en zoals deze onverkort gelden en worden 

toegepast bij elke NCB, de volgende vragen rond de balans van de NBB zoals deze het 

vermogen per 31 december 2019 waarheidsgetrouw in beeld brengt: 

7.2.1. Het bestuur rapporteert op het passief van de balans, als een schuld aan de 

eigenaars van de vennootschap, een eigen vermogen gelijk aan 17.409.193.000,00 

euro.  

Zijnde het totaal van de balansrubrieken: 

• 11. Voorzieningen (= 3.146.000,00 euro) 

• 12. Herwaarderingsrekeningen (= 10.068.000.000,00  euro) 

• 13. Kapitaal, reservefonds, beschikbare reserve (= 6.512.795.000,00 

euro) 

• 14. Winst van het boekjaar (= 825.252.000,00 euro) 

 

U bevestigt dat deze componenten en het totale bedrag ook volgens het eigen sui 

generis boekhoudkundig referentiekader van de NBB overeenstemt met het eigen 

vermogen van de vennootschap? Dat het bestuur dit eigen vermogen inderdaad 

waarheidsgetrouw in beeld brengt, volgens dezelfde criteria zoals dit bij haar 

participatie (de ECB) eveneens het geval is? 

7.2.2. In de balansrubriek “14. Winst van het boekjaar” werd een bedrag van 

363.598.000,00 euro (ofwel 909,00 euro per aandeel NBB) opgenomen welke NIET 

aan de reserves zal worden toegevoegd, en eveneens niet aan de eigenaars van de 

vennootschap worden uitgekeerd. 

Dit bedrag zal worden uitgekeerd aan niet-eigenaars van de vennootschap, en hoort 

dus volgens de bepalingen van het Artikel 4 van de eigen Statuten NIET tot het eigen 

vermogen van de NBB (gezien het enkel de aandeelhouders zijn die gerechtigd zijn 

op een uitkering van het vermogen of de jaarwinst). 

 

• Moet het bestuur van de NBB, om het vermogen werkelijk waarheidsgetrouw 

in beeld te brengen, dit bedrag van 363.598.000,00 euro niet eerder als een 

schuld aan de Soevereine Belgische Staat tot uiting brengen op de balans, 

eerder dan tot haar eigen vermogen? Wat is uw standpunt hieromtrent, als 

extern en onafhankelijk expert? 

7.2.3. Onder de “Toelichting 1 Goud en goudvorderingen” (jaarverslag pagina 138) stelt 

het bestuur dat: “Op 31 december 2019 is nog 9 ton goud beschikbaar voor de uitgifte 

door de Staat van verzamelaars-of herdenkingsmunten.”, zonder meer.  

Elders in het jaarverslag (onder “2.2.7 Toelichtingen bij de jaarrekening - II. Regels in 

toepassing van de Organieke Wet en van wetten, statuten en overeenkomsten”) 

informeert het bestuur (jaarverslag pagina 135):  

“Ingevolge artikel 37 van de organieke wet worden aan de Staat de meerwaarden 

gestort die bij de verkoop van goud aan de Koninklijke Munt van België werden 

gerealiseerd.”, opnieuw zonder meer. 

 



Deze wettelijke bepaling van het Artikel 37 houdt in dat het bestuur in haar 

balansrubriek “12. Herwaarderingsrekeningen” een bedrag van 378.305.771,60 

euro (ofwel een bedrag van 945,76 euro per aandeel NBB) als behorend tot het eigen 

vermogen van de vennootschap in beeld brengt, een bedrag welke door 

onvermijdelijke toepassing van de wet gewoonweg nooit tot het eigen vermogen van 

de vennootschap zal kunnen gerealiseerd worden! 

 

7.2.3.1. Gezien het Arrest van het Hof van Beroep vooral ook, welke wijst op het 

belang van de voorzichtigheid bij het in beeld brengen van (ongerealiseerde) 

meerwaarden: dient dit bedrag niet altijd als een uitgestelde schuld aan de 

Belgische Staat onder het vreemd vermogen van de vennootschap te worden 

getoond? Minstens tot zolang dit Artikel 37 in de Organieke Wet is opgenomen: 

is het niet aangewezen dit bedrag te boeken onder de balansrubriek “10.3 

Overige passiva – Diversen”)? 

7.2.3.2. Acht u het als extern en onafhankelijk expert mogelijk dat de stakeholders 

en lezers van de balans hier (kunnen) worden misleid? Temeer omdat dergelijke 

wettelijke beperkingen bij de ECB en andere NCB’s niet gelden? 

7.2.3.3. Heeft u hieromtrent opmerkingen gemaakt of adviezen gegeven aan het 

bestuur van de vennootschap?  

7.2.4. Onder het vreemd vermogen van de vennootschap wordt een balansrubriek “10.3 

Overige passiva – Diversen” een (onbeschikbare) reserverekening opgenomen voor 

een saldo van 298.900.000,00 euro (ofwel 747,25 euro per aandeel NBB).  

 

In gerechtelijke procedures erkent het bestuur nochtans dat deze reserverekening tot 

haar eigen vermogen behoort (en GEEN schuld van de vennootschap uitmaakt), en in 

het arrest van het Hof van Beroep wordt bevestigd dat het uitsluitend is omdat: 

• “de kenmerken van deze onbeschikbare reserve in belangrijke mate afwijken 

van de conventionele kenmerken van eigen vermogen” 

•  “De risico’s van misleiding moeten worden beperkt”. 

 

De Richtsnoeren van de ECB bepalen dat “Stille reserves of het opzettelijk onjuist 

weergeven van posten op de balansen winst- en verliesrekening onverenigbaar zijn 

met het voorzichtigheidsbeginsel”. 

 

• Gezien het bestuur erkent dat de meerwaarden op haar goudvoorraad (haar 

eigen actief) altijd tot haar eigen vermogen behoren, op welke manier ze ook 

worden gerealiseerd, en deze ook tot op het moment van hun realisatie (net 

zoals de ECB zelf en elke andere NCB) op haar balans tot uiting brengt als 

onbetwistbaar toebehorend tot haar eigen vermogen:  

veronderstelt een financiële rapportering volgens het principe van het 

waarheidsgetrouwe beeld niet dat deze gerealiseerde meerwaarde op de 

goudvoorraad wordt geboekt in balansrubriek “13.4 Onbeschikbare 

reserverekening goudmeerwaarden” ? 

• Volstaat het eenvoudige feit dat dit deel van het eigen vermogen 

onbeschikbaar is voor uitkering aan de eigenaars of onbeschikbaar is voor de 

aanzuivering van verliezen (andere dan op de goudvoorraad zelf) om dergelijk 

belangrijk bedrag onder het vreemd vermogen tot uiting te brengen? 

• Temeer omdat het actuele saldo (per 31/12/2019) van niet gerealiseerde 

meerwaarden op de goudvoorraad (9.583.100.000,00 euro), indien deze 

integraal zouden worden gerealiseerd via een arbitrage, inderdaad zich 

zouden toevoegen aan het actuele saldo van 298.900.000,00 euro? 

• Is deze wijze van boeking op de balans verenigbaar (of in overtreding) met het 

“voorzichtigheidsbeginsel” opgenomen in de Richtsnoeren van de ECB? 

  



7.2.5. Enkel indien voorgaande inderdaad voldoende argumenten zijn om de 

onbeschikbare reserverekening inderdaad onder het vreemd vermogen van de 

vennootschap tot uiting te brengen: op de balans wordt onder de rubriek “13.2 

Reservefonds” een bedrag van 2.668.585.000,00 euro (per 31/12/2019) als eigen 

vermogen van de vennootschap tot uiting gebracht. Uit de Toelichting 22 blijkt echter 

dat “bij het verstrijken van het emissierecht, niet minder dan 20% de Belgische Staat 

prioritair ten deel zal vallen”. 

 

• Gezien de kenmerken van dit Reservefonds in belangrijke mate afwijken van 

de conventionele kenmerken van eigen vermogen, en er duidelijke kansen 

van misleiding bestaan: dient het bestuur niet consequent te handelen, en dit 

bedrag van 533.717.000,00 euro (ofwel 1.334,29 euro per aandeel) te 

boeken onder de balansrubriek “10.3 Overige passiva – Diversen – 

Reservefonds)? 

• Heeft u als onafhankelijk extern expert het bestuur hieromtrent reeds 

opmerkingen gemaakt, of adviezen gegeven? 

7.2.6. In het jaarverslag wordt onder “2.2.7 Toelichting bij de jaarrekening –

boekhoudkundige principes en waarderingsregels” (pagina 130) gesteld dat:  

 

“De officiële goud- en deviezenreserves van de Belgische Staat, die in de 

balans zijn opgenomen, (..)”. 

 

De betreffende activa hebben per balansdatum 31/12/2019 een marktwaarde van 

26.246.564.000,00 euro, en er worden in het eigen vermogen van de 

vennootschap voor 10.068.000.000,00 euro niet gerealiseerde meerwaarden, 

verbonden aan deze activa, opgenomen. 

 

7.2.6.1. Welke opmerkingen heeft u het bestuur gemaakt omtrent de inhoud van 

deze belangrijke toelichting bij de balans van de vennootschap? 

7.2.6.2. Bestaat er geen kans op misleiding, op het verkeerd interpreteren van de 

(uiteindelijke) eigendomsrechten over vermogen belegd in deze activa? 

7.2.6.3. Kan het zijn dat de Nationale Bank van België nv, een volledig van haar 

Staat afgescheiden juridische rechtspersoon met haar eigen vermogen, op haar 

balans activa tot uiting brengt welke tot het vermogen van de rechtspersoon de 

Belgische Staat moeten worden gerekend? 

 

7.3. In uw verslag van de bedrijfsrevisor, welke is opgenomen in het jaarverslag over 2019, 

herhaalt u meerdere keren en stelt u heel expliciet: 

• “De draagwijdte van deze wettelijke opdracht is verder uitgewerkt in de 

contractuele opdrachtdocumenten” 

• “(..) verslag uit te brengen over onze controle van de financiële verslaglegging van 

de Bank, opgesteld in toepassing van het sui generis boekhoudkundig 

referentiestelsel waaraan de Bank onderworpen is (daarin inbegrepen de 

presentatieregels en -principes en de toelichtingen die worden verstrekt) zoals 

vastgelegd door de Regentenraad, en over de overige bepalingen die contractueel 

werden afgesproken met de Bank.” 

• “Naar ons oordeel geeft deze financiële verslaggeving een getrouw beeld van het 

vermogen en de financiële toestand van de Bank per 31 december 2019, (..), in 

overeenkomst met het sui generis boekhoudkundig referentiestelsel waaraan de 

Bank onderworpen is (daarin inbegrepen de presentatieregels en -principes en de 

toelichtingen die worden verstrekt) zoals vastgelegd door de Regentenraad.” 

• “Het Directiecomité is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële 

verslaggeving die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het sui generis 

boekhoudkundig referentiekader, (..) 



• De verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor: “ (..) het evalueren van (..) die leidt 

tot een getrouw beeld rekening houdend met het sui generis wettelijk kader – 

inbegrip de waarderings- en verslaggevingsprincipes en de gebruikelijke door de 

Bank verstrekte toelichtingen – van toepassing op de Bank.” 

• En eveneens de verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor: “In het kader van onze 

opdracht ten overstaan van de Regentenraad zoals uitgewerkt in de contractuele 

opdrachtdocumenten, is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel 

belang zijnde opzichten, gebeurlijk specifiek aangepast aan het hybride karakter 

van de Bank en haar sui generis wettelijk kader, verslag over de gelegenheden uit 

te brengen bedoeld in artikel 3:75 van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen.” 

• “Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang en rekening houdend 

met de gebruiken van de Bank, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming 

met het sui generis boekhoudkundig referentiestelsel en presentatieregels en -

principes en de gebruikelijke door de Bank verstrekte toelichtingen van toepassing 

op de Bank, zoals geïnterpreteerd en vastgelegd door de Regentenraad.” 

 

7.4.  Het doel van een wettelijke controle is het uitbrengen van een deskundig oordeel over de 

waarachtigheid of getrouwheid van de jaarrekening of de andere financiële informatie. Als 

bedrijfsrevisor bent u verondersteld onafhankelijk van de bedrijfsleiding te zijn en heeft u 

een onbetwistbare rol ten aanzien van diverse externe partijen zoals de aandeelhouders, 

de schuldeisers, en andere stakeholders. 

 

Afwijkend krijgt u hier een contractuele opdracht vanwege het bestuur van de 

vennootschap, controleert u of er overeenstemming is tussen de gevoerde boekhouding 

met het referentiekader zoals dit “sui generis” door het bestuur naar eigen inzichten zelf is 

uitgewerkt en of dit tot een getrouw beeld leidt rekening houdend met dit sui generis 

wettelijk kader. U stelt WEL een rol te hebben ten overstaan van het personeel, doch NIET 

ten overstaan van de aandeelhouders (die u nochtans hebben benoemd). 

• Wetende dat de vennootschap beursgenoteerd is, ingeschreven is op de lijst 

van vennootschappen welke beroep hebben gedaan op het openbaar 

spaarwezen, de financiële communicatie door geen enkele andere instantie 

wordt gecontroleerd, haar aandeelhouders de bescherming moeten genieten 

welke de diverse wetgevers tot doel hebben:  

 

Indien het “waarheidsgetrouw beeld rekening houdend met het sui generis 

wettelijk kader” afwijkingen inhoudt in vergelijking met “het 

waarheidsgetrouw  beeld zoals dit resulteert uit de gangbare 

boekhoudkundige referentiekaders” of ook in vergelijking met het 

referentiekader zoals dit door elke NCB van de ECB dient gevolgd te worden, 

afwijkingen welke kunnen of moeten leiden tot een misleiding van de 

aandeelhouders: zal u deze rol opnemen en hier in uw verslag melding van 

maken? Zal u de aandeelhouders hiervan verwittigen? Of worden deze enkel 

opgenomen in het verslag naar de Regentenraad toe, en legt u de 

verantwoordelijkheid bij het bestuur? 

 

• Betekenen “de waarderings- en verslaggevingsprincipes en de gebruikelijke 

door de Bank verstrekte toelichtingen”, en de voorbeelden zoals onder 6.1 en 

6.2 besproken werden, niet altijd een misleiding van elke stakeholder van 

deze vennootschap? Dient u als onafhankelijk expert uw rol niet op te nemen?  

• Werd deze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde 

opzichten, specifiek aangepast aan het hybride karakter van de Bank en haar 

sui generis wettelijk kader, en werd u contractueel ontheven van de 

verplichting om verslag over de gelegenheden uit te brengen zoals bedoeld in 

artikel 3:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen? 



• Bent u van oordeel dat het waarheidsgetrouwe beeld zoals dit resulteert uit 

een financiële verslaggeving volgens het sui generis boekhoudkundig 

referentiekader van de NBB, volstaat om te beantwoorden aan de 

informatieverplichtingen zoals deze gelden voor elke beursgenoteerde 

vennootschap? 

 

8. Het College van censoren verdwijnt en de Regentenraad wordt hervormd en vervrouwelijkt 

 

In het jaarverslag over 2019 (pagina 14) wordt enige toelichting gegeven omtrent de gewijzigde 

organisatiestructuur, welke het gevolg zou zijn van “een debat welke ook op politiek niveau zou zijn 

gevoerd, en een hele discussie welke zou hebben geleid tot de indiening van enkele 

meerderheidsamendementen op een in behandeling zijnde wet”.  

Inderdaad, op een oud wetsvoorstel van juni 2017. 

 

Nadat het bestuur van de NBB (op 26 december 2018) officieel in gebreke werd gesteld omdat zij 

als beursgenoteerde naamloze vennootschap niet voldeed aan “de genderquota”, een wettelijke 

verplichting welke nochtans geldt voor elke beursgenoteerde vennootschap, maar waarvan het 

bestuur (op 9 januari 2019) ontkende dat deze wetgeving op haar van toepassing zou zijn, werd 

de NBB dus gedagvaard (op 27 maart 2019).  

Uit diezelfde “hele discussie” bleek inderdaad duidelijk dat de Wetgever in dit verband GEEN enkele 

uitzondering had voorzien voor de Nationale Bank van België, en dat ook in dit verband het bestuur 

van de vennootschap totaal onterecht meent zich met het argument van “het eigen sui generis 

rechtskader” buiten elke wetgeving te kunnen plaatsen zoals deze onverbiddelijk WEL geldt voor 

elke andere beursgenoteerde vennootschap! 

Uit het parlementair document blijkt dat (op 28 februari 2019), dus na de officiële 

ingebrekestelling, een wetsvoorstel werd ingediend waarmee de Minister van Financiën Alexander 

De Croo dus toch snel een oud wetsvoorstel (van juni 2017) wil gaan behandelen.  

Sommige problemen raken in ons Parlement toch nog werkelijk heel snel geregeld: reeds op 27 

maart 2019 heeft men een aangenomen wettekst ! Exact op dezelfde datum dat de officiële 

dagvaarding bij NBB in de brievenbus valt ! 

 

De Minister van Financiën stelt dat de NBB, “net als elk ander beursgenoteerd bedrijf”, de 

bepalingen van het wetboek wel moet naleven.  

En gaat op deze manier, net als het bestuur van de Nationale Bank van België, voorbij aan het 

nochtans simpele feit dat … de NBB een beursgenoteerd bedrijf IS !! 

 

Vragen: 

 

8.1. Als particuliere minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank van België rekenen 

wij op een toegenomen besef bij het gewijzigde en ook grotere bestuur dat de NBB 

inderdaad een beursgenoteerde vennootschap is, en er met de belangen van haar 

aandeelhouders ook meer rekening zal worden gehouden.  

8.2. Als particuliere minderheidsaandeelhouders rekenen wij er op dat de vervrouwelijking en 

de wijziging van de organisatiestructuur zal leiden tot een herstel van de rechten van de 

aandeelhouders, en een nieuw respect voor de regels van goed bestuur. Op het vlak van 

het herstel van bevoegdheden kan een voorbeeld worden genomen aan een andere 

Nationale Centrale Bank met overwegend privé aandeelhouders: bij de Banca d’Italia is 

het centraal besluitvormende orgaan de aandeelhoudersvergadering, zijn het inderdaad 

de aandeelhouders die de jaarrekening en uitkering van de jaarwinsten goedkeuren, de 

wijziging van de Statuten, de benoeming van de Directeurs van de bank (welke door een 

commissie worden geselecteerd), de benoeming van de interne audit en van de externe 

revisor, .. 

8.3. Gezien het belang welke het bestuur lijkt te geven aan ESG, en gezien de regels van “good 

governance” hierbij een belangrijke component zijn: zal de nieuwe Regentenraad 

inderdaad werk maken van het herstel van de rechten van haar eigenaars?  



8.4. Welke kandidaat Regenten zullen na hun benoeming de onafhankelijke bestuurders van 

de vennootschap zijn? 

8.5. Welke kandidaat Regenten zullen na hun benoeming de volwaardige vertegenwoordigers 

van de 50% particuliere minderheidsaandeelhouders zijn? 

8.6. Jaarverslag over 2019 (pagina’s 159 en 160): het bestuur stelt dat zij van mening is dat 

de Regentenraad rechtsgeldig is samengesteld en dat de vorderingen niet ontvankelijk 

zijn. Dat was ook het antwoord op een ingebrekestelling, welke werd gevolgd door een 

opmerkelijk snel initiatief van de Wetgever.  

In De Tijd van 4 maart 2020 is de hoofdredacteur een andere mening toegedaan, en wordt 

er over diverse risico’s gesproken. 

 

8.6.1. Wat zijn de risico’s en mogelijke gevolgen van een dergelijke procedure, voor zowel 

de vennootschap zelf als uiteindelijk voor haar eigenaars? 

8.6.2. Gezien de overtuiging van het bestuur in dit verband: hoe staat het bestuur dan 

tegenover het initiatief vanwege de Wetgever? Wordt dit als overbodig beoordeeld, 

mogelijk zelfs schadelijk voor de vennootschap? 

8.6.3. Hoe staat het bestuur zelf tegenover het resultaat van het wetgevend werk? Voldoet 

het resultaat aan de verwachtingen vanwege het bestuur? Heeft het bestuur hier zelf 

een inbreng gehad, werd het geconsulteerd? Kan men hier spreken over een nauwe 

samenwerking? 

 

 

9. De “baten die volledig aan de Staat toekomen” :  

 

Jaarlijks stort de vennootschap aan de Staat een bedrag van 24,4 miljoen euro ter compensatie 

van de meeruitgaven die voor de Staat voortvloeien uit de conversie van de geconsolideerde schuld 

tegenover de Bank in vrij verhandelbare effecten). 

 

9.1. Jaarverslag over 2019 (pagina 14): In het jaarverslag geeft men aan dat “(..) een hele 

discussie welke zou hebben geleid tot de indiening van enkele 

meerderheidsamendementen op een in behandeling zijnde wet houdende diverse 

financiële bepalingen, zulks tot wijziging van de Organieke Wet van de Bank”. In verband 

met een blijkbaar onnodige en dus overbodige tussenkomst vanwege de Wetgever, om 

een eventueel onbelangrijk probleem inzake het respect voor de genderquota in de 

Regentenraad te vermijden, heeft de Wetgever een twee jaar oud wetsvoorstel opgevist 

en op slechts één maand tijd werd de Organieke Wet op passende wijze aangepast.  

 

Vraag: 

 

Wanneer het bestuur werd geraadpleegd omtrent de door te voeren wijzigingen in 

haar Regentenraad en andere, en de Organieke Wet diende toch te worden herzien:  

 

heeft het bestuur niet voorgesteld en aangedrongen om de reeds jaren beloofde 

anomalie, welke de vennootschap en haar eigenaars jaarlijks een bedrag van 24,4 

miljoen euro kost, in dezelfde beweging mee op te lossen? 

 

9.2. Waarom niet? Sedert het toegeven van deze fout door de Directie in 2010 (en de 

aankondiging dat “dit in behandeling was” heeft de Regentenraad reeds een totaal bedrag 

van 244 miljoen euro aan de Staat overgemaakt. Wordt een dergelijk enorme uitkering als 

minder belangrijk beoordeeld dan een “onnodige vervrouwelijking van het bestuur van de 

vennootschap? 

9.3. Wat is de actuele stand van zaken omtrent dit erkende probleem? 

 

 

 

 



10. De uittreding van The Bank of England:  

 

10.1. Jaarverslag over 2019 (pagina 161): de impact op de vorderingen van de NCB’s op 

de ECB uit hoofde van overdracht van externe reserves. 

 

10.1.1. Als gevolg van de verhoging van het aandeel van de NCB’s van het eurogebied in 

het  geplaatste kapitaal van de ECB (ten gevolge van de uittreding van de Bank of 

England uit het ESCB) enerzijds, en een beslissing van de ECB anderzijds, verhoogt 

de vordering van de NBB op de ECB met 29,1 miljoen euro tot 1.465,00 miljoen euro. 

Op pagina 161 heeft men het over een toename van 4,8 miljoen euro. Kan er enige 

verdere toelichting worden gegeven van de achterliggende bewegingen? En van het 

verschil in bedragen? 

10.1.2. Kan het bestuur toelichten wat het gevolg had geweest voor de eigen externe 

reserves op de balans van de NBB, had de ECB niet beslist om de reeds overgedragen 

externe reserves op het bestaande peil te behouden? Met vermelding van de 

betrokken balansrubrieken en de respectievelijke bedragen? 

 

10.2. Jaarverslag over 2019 (pagina 160): impact op het aandeel van de NBB in het 

kapitaal van de ECB. 

De NBB zal haar aandeel in het kapitaal van de ECB verhogen met 0,435% en zal hiertoe 

een bedrag van 24,8 miljoen euro aan de ECB overmaken. 

 

10.2.1. Dit betekent dat de NBB ook de gelopen risico’s nog verder verhoogt? In de reeds 

bestaande monetaire programma’s waarvoor de activa op de balans van de ECB 

staan? 

10.2.2. Over welke bedragen bijkomende risico’s gaat het hier? 

10.2.3. In welke mate heeft de NBB hiermee rekening gehouden bij de gemaakte evaluatie 

van de gelopen risico’s? 
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