CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

Laatst gewijzigd op Januari 2021
____________________
1. Inleiding
De Nationale Bank van België, die werd opgericht bij de wet van 5 mei 1850 teneinde taken van
algemeen belang te vervullen, heeft, ondanks haar vorm van een naamloze vennootschap, steeds
een specifieke bestuursstructuur gehad die afwijkt van het gemeen recht. Deze specifieke
bestuursstructuur, die van meet af aan werd gecreëerd om de Bank in staat te stellen haar
opdrachten van algemeen belang te vervullen, is geëvolueerd met de rol en doelstellingen die aan
de Bank als centrale bank van het land zijn opgedragen.
Vandaag maakt de Bank, als centrale bank van het Koninkrijk België, samen met de Europese
Centrale Bank (ECB) en de centrale banken van de andere lidstaten van de Europese Unie, deel uit
van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), opgericht krachtens het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie (het Verdrag).
Om die reden gelden voor haar in de eerste plaats de relevante bepalingen van het Verdrag (titel VIII
van het derde deel) en het aan dat Verdrag gehechte Protocol betreffende de statuten van het ESCB
en van de ECB en, vervolgens, de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut
van de Nationale Bank van België (organieke wet) en haar eigen bij koninklijk besluit goedgekeurde
statuten.
Voor haar gelden de bepalingen betreffende de naamloze vennootschappen slechts aanvullend, dat
wil zeggen voor de aangelegenheden die niet worden geregeld door het Verdrag, het aangehechte
Protocol, de organieke wet en haar statuten en voor zover de bepalingen betreffende de naamloze
vennootschappen niet strijdig zijn met die hogere normen.
In haar hoedanigheid van centrale bank deelt zij het hoofddoel dat het Verdrag het ESCB oplegt,
namelijk het handhaven van prijsstabiliteit. Zij draagt bij tot de uitvoering van de fundamentele taken
van het ESCB, zijnde het bepalen en ten uitvoer leggen van het monetaire beleid van de Europese
Unie, het verrichten van de valutamarktoperaties overeenkomstig artikel 219 van het Verdrag, het
aanhouden en het beheren van de officiële externe reserves van de lidstaten en het bevorderen van
de goede werking van de betalingssystemen.
Zij is bovendien belast met zowel het microprudentieel financieel toezicht (met betrekking tot de
kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen met het statuut van beursvennootschap, de
verzekeringsen
herverzekeringsondernemingen,
de
centrale
tegenpartijen,
de
vereffeningsinstellingen, de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, de
betalingsinstellingen, de instellingen voor elektronisch geld, de centrale effectenbewaarinstellingen,
de instellingen die ondersteuning verlenen aan centrale effectenbewaarinstellingen, de
depositobanken en de onderlinge borgstellingsmaatschappijen) als het macroprudentieel beleid in
België. De Bank werd ook aangewezen als de nationale afwikkelingsautoriteit. Al deze taken worden
uitgevoerd in een Europees kader, in het bijzonder het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme
(GTM) betreffende het prudentieel toezicht op de banken en het Gemeenschappelijk
Afwikkelingsmechanisme (GAM) betreffende haar verantwoordelijkheden op het gebied van
afwikkeling. Mits deze verenigbaar zijn met de taken van het ESCB, is de Bank ook belast met de
uitvoering van andere opdrachten van algemeen belang, overeenkomstig de voorwaarden bepaald
door of krachtens de wet,.
Het overwicht van haar opdrachten van algemeen belang, van bij de oorsprong aanwezig en thans
verankerd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt weerspiegeld in een
bestuur waarvan de doelstellingen zelf verschillend zijn van die van het bestuur van een
gemeenrechtelijke vennootschap.
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-2In de eerste plaats dient, overeenkomstig het Verdrag, de verenigbaarheid van de bepalingen
betreffende de Bank met die van het Verdrag zelf en de statuten van het ESCB te worden
gewaarborgd, met inbegrip van de vereiste onafhankelijkheid van de Bank en de leden van haar
bestuursorganen bij de uitoefening van de bevoegdheden en het vervullen van de taken die hun
krachtens het Verdrag en de statuten van het ESCB zijn opgedragen, ten aanzien van de instellingen
en organen van de Europese Unie, de regeringen of enige andere instelling.
Vervolgens dient in het bestuur een doorslaggevende rol te worden toegekend aan de uitdrukking
van de belangen van de gehele Belgische samenleving. Dit verklaart met name de wijze waarop de
leden van de organen worden benoemd, de specifieke samenstelling en rol van de Regentenraad,
de beperkte bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders, de specifieke
bepalingen inzake de uitoefening van de controle, met inbegrip van de bevoegdheden van de
vertegenwoordiger van de minister van Financiën, en de wijze waarop de Bank verslag uitbrengt van
de uitvoering van haar taken. Het verklaart tevens de bepalingen in verband met de financiële
aspecten van haar activiteit, die erop gericht zijn haar stevige financiële draagkracht te verschaffen
en de Staat als soevereine Staat het surplus van de seigneuriage-inkomsten toe te kennen, na
dekking van haar kosten, inclusief de vorming van de nodige reserves en de vergoeding van het
ingebrachte kapitaal.
De bijzondere opdrachten van de Bank en haar specifieke rol die uniek is in België, hebben de
wetgever ertoe gebracht in een bijzonder rechtskader en een specifiek bestuur voor deze instelling
te voorzien.
Dit verklaart dat een aantal bepalingen van de Belgische corporate governance code evident niet
toepasselijk zijn op de Bank.
De Bank is evenwel van oordeel dat de bestuursstructuur waaraan zij enerzijds door haar organieke
wet en haar statuten en anderzijds door de Europese regelgeving is onderworpen, even veeleisend,
zo niet op verschillende punten, zoals inzake het toezicht, nog veeleisender is dan de Belgische
corporate governance code.
Gelet op haar hoedanigheid van zowel centrale bank als beursgenoteerde vennootschap, beschouwt
zij het als haar plicht om zich te onderwerpen aan een verplichting tot ruime informatieverstrekking
en om tegenover de gemeenschap verslag uit te brengen van haar activiteiten, ook al is de Belgische
corporate governance code niet op haar afgestemd. Het is in die geest dat zij dit corporate
governance charter heeft opgesteld.
2.

Organisatie, bestuur en controle van de Bank

2.1

Vergelijking van de bevoegdheidsverdeling in de Bank en in de gemeenrechtelijke naamloze
vennootschappen

Uit de onderstaande tabel blijkt het atypische karakter van de organisatie van de Bank.
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-3BEVOEGDHEIDSVERDELING IN DE BANK EN IN DE GEMEENRECHTELIJKE NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN
De Bank
Koning

De gemeenrechtelijke naamloze vennootschappen

Benoeming van de gouverneur

Benoeming van de bestuurders

Benoeming van de directeurs
(op voordracht van de Regentenraad)
Algemene
vergadering

Algemene
vergadering

Verkiezing van de regenten
(uit een dubbeltal van kandidaten)
Benoeming van de bedrijfsrevisor
(op voordracht van de Ondernemingsraad
en met de goedkeuring van de Raad
van ministers van de EU, op aanbeveling
van de Raad van Bestuur van de ECB)

Benoeming van de commissarissen

Kennisneming van het jaarverslag

Wijziging van de statuten,
voor zover niet behorend tot de prerogatieven
van de Regentenraad

Regentenraad

Kennisneming van het jaarverslag,
van het verslag van de commissarissen
en decharge van de commissarissen
Wijziging van de statuten

Wijziging van de statuten
om ze in overeenstemming te brengen
met de organieke wet en de voor België
bindende internationale verplichtingen
Bespreking en goedkeuring van de
jaarrekening

Bespreking en goedkeuring van de
jaarrekening
Goedkeuring van het jaarverslag

Directiecomité

Verdeling van de winst

Verdeling van de winst

Kwijting van de leden van het Directiecomité

Kwijting van de bestuurders

Vaststelling van de bezoldiging
van de leden van het Directiecomité

Vaststelling van de bezoldiging
van de Raad van bestuur

Goedkeuring van de begroting

Goedkeuring van de begroting

Vaststelling van het ondernemingsbeleid

Vaststelling van het ondernemingsbeleid

-

Raad
van
bestuur

als centrale bank
als microprudentiële autoriteit
als macroprudentiële autoriteit

Bestuur en beheer

Bestuur en beheer

Opstelling van de jaarrekening

Opstelling van de jaarrekening

Opmaak van het jaarverslag

Opmaak van het jaarverslag
Facultatieve delegatie van het dagelijkse
beheer (personen die belast zijn met het
dagelijkse bestuur)

Sanctiecommissie

Oordeelt over het opleggen, door de Bank, van
de administratieve geldboetes voorzien door
de wetten die van toepassing zijn op de
instellingen waarop zij toezicht houdt

Afwikkelingscollege

Afwikkelingsautoriteit die gemachtigd is om de
afwikkelingsinstrumenten toe te passen en de
afwikkelingsbevoegdheden uit te oefenen

Vertegenwoordiger
van de minister
van Financiën

Controle op de operaties van de Bank (recht
om zich te verzetten tegen elke maatregel die
in strijd is met de wet, de statuten of de
belangen van de Staat), behalve in ESCBverband
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Voorstelling van de organen en andere actoren van de Bank

De organen van de Bank zijn de gouverneur, het Directiecomité, de Regentenraad, de
Sanctiecommissie en het Afwikkelingscollege (cf. artikel 17 van de organieke wet).
Andere actoren van de Bank zijn de algemene vergadering, de vertegenwoordiger van de minister
van Financiën, de bedrijfsrevisor en de Ondernemingsraad.
De organen van de Bank en hun respectieve bevoegdheden verschillen fundamenteel van die van
de klassieke naamloze vennootschappen (zie tabel).
2.3

Organen van de Bank

2.3.1

Gouverneur

BEVOEGDHEDEN
De gouverneur oefent de bevoegdheden uit die hem zijn verleend krachtens de statuten van het
ESCB, de organieke wet, de statuten en het huishoudelijk reglement van de Bank.
Hij staat in voor de leiding van de Bank en haar personeel. Hij wordt daarin bijgestaan door de
directeurs. Hij zit het Directiecomité voor, waarvan hij de beslissingen laat uitvoeren. Hij zit de
vergaderingen van de Regentenraad voor wanneer deze van gedachten wisselt zoals bepaald in
artikel 20.2, eerste lid van de organieke wet alsook het Afwikkelingscollege en de algemene
vergadering. Hij woont de vergaderingen van het remuneratie- en benoemingscomité bij met
raadgevende stem. Hij oefent rechtstreeks gezag uit over de personeelsleden, ongeacht hun rang
en functie.
Hij stelt aan de algemene vergadering de jaarrekening en het jaarverslag voor die door de
Regentenraad zijn goedgekeurd. Hij bezorgt aan de voorzitters van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en van de Senaat het jaarverslag zoals bedoeld in artikel 284.3 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, alsook een jaarlijks verslag over de
activiteiten van de Bank inzake prudentieel toezicht. Hij kan worden gehoord door de bevoegde
commissies van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, op verzoek van die
commissies of op eigen initiatief.
Hij vertegenwoordigt de Bank in rechte.
Hij doet aan het Directiecomité voorstellen inzake de verdeling van de departementen en diensten
onder de leden, alsook met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Bank in nationale en
internationale instellingen.
Bovendien heeft hij zitting in de Raad van Bestuur van de ECB, die met name de monetairebeleidsbeslissingen voor het eurogebied neemt.
BENOEMING
De gouverneur wordt door de Koning benoemd voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar. Hij kan
slechts door de Koning van zijn ambt worden ontheven indien hij op ernstige wijze is tekortgeschoten
of niet meer voldoet aan de eisen voor de uitoefening van zijn ambt. Tegen die beslissing kan een
beroep worden ingesteld voor het Hof van Justitie, op initiatief van de gouverneur of van de Raad
van Bestuur van de ECB.
Aldus is de persoonlijke onafhankelijkheid van de gouverneur, zowel door de duur van zijn mandaat
als door de beperkingen inzake zijn afzetting, gewaarborgd door de Europese en de Belgische
wetgeving.
2.3.2

Directiecomité

BEVOEGDHEDEN
De gouverneur en de directeurs oefenen samen hun bevoegdheden uit als leden van het
Directiecomité.
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Bank, overeenkomstig de organieke wet, haar statuten en het huishoudelijk reglement, en het
bepalen van haar beleid.
De gouverneur en de directeurs oefenen elk gezag uit over een of verscheidene departementen en
diensten van de Bank. Zij laten deze laatste de beslissingen uitvoeren die door de organen zijn
genomen in het kader van hun respectieve bevoegdheden.
Het Directiecomité benoemt en ontslaat de personeelsleden en bepaalt hun wedde.
Het heeft het recht om dadingen en compromissen aan te gaan en beschikt over de reglementaire
macht in de door de wet bepaalde gevallen.
Het bepaalt, in omzendbrieven of aanbevelingen, alle maatregelen ter verduidelijking van de
toepassing van de wettelijke of reglementaire bepalingen waarvan de Bank de toepassing
controleert. Het verstrekt advies aan de verschillende overheden die een wettelijke of reglementaire
macht uitoefenen voor elk ontwerp van wetgevende of reglementaire akte die de toezichtsopdrachten
betreft waarmee de Bank belast is of zou worden.
Het spreekt zich uit over alle zaken die niet uitdrukkelijk door de wet, de statuten of het huishoudelijk
reglement van de Bank zijn voorbehouden aan een ander orgaan.
Het Directiecomité maakt de begroting op en bereidt het jaarverslag alsook de jaarrekening voor, die
ter goedkeuring aan de Regentenraad worden voorgelegd.
Het beslist over de plaatsing van het kapitaal, de reserves en de afschrijvingsrekeningen, na
raadpleging van de Regentenraad en onverminderd de door de ECB vastgelegde regels.
Het legt het huishoudelijk reglement van de Bank ter goedkeuring aan de Regentenraad voor.
Het Directiecomité van de Bank oefent dus zowel de bevoegdheden uit inzake bestuur, beheer en
strategisch beleid van de onderneming die in de gemeenrechtelijke naamloze vennootschappen
ressorteren onder de Raad van bestuur, als die van daadwerkelijk management.
Het is voor zijn opdracht geen verantwoording verschuldigd tegenover de algemene vergadering, die
niet bevoegd is om hem kwijting te verlenen, maar wel tegenover de Regentenraad aan wie het zijn
jaarverslag en de jaarrekening voorlegt. De goedkeuring van de jaarrekening door de Regentenraad
geldt als kwijting voor de leden van het Directiecomité.
SAMENSTELLING
Het Directiecomité is samengesteld uit de gouverneur en maximaal vijf directeurs. Het bestaat uit
evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden De leden van het Directiecomité moeten Belg zijn.
De directeurs worden door de Koning benoemd, op voordracht van de Regentenraad. Met de wijze
van aanstelling van de directeurs heeft de wetgever in 1948 in het bijzonder willen benadrukken dat
zij een opdracht van algemeen belang vervullen bij de Bank.
De directeurs worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.
De Koning kent de titel van vicegouverneur toe aan een van de directeurs. De vicegouverneur
vervangt de gouverneur indien deze verhinderd is, onverminderd artikel 10.2 van de statuten van het
ESCB.
Om belangenconflicten te vermijden bepaalt de organieke wet dat de leden van het Directiecomité,
behoudens enkele limitatief opgesomde uitzonderingen, geen functie mogen uitoefenen in een
handelsvennootschap of in een vennootschap met handelsvorm, evenmin als in een openbare
instelling met een bedrijf van industriële, commerciële of financiële aard. Evenmin mogen zij
bepaalde politieke mandaten uitoefenen (lid van een parlement, een regering of een ministerieel
kabinet).
De directieleden kunnen slechts door de Koning van hun ambt worden ontheven indien zij op ernstige
wijze zijn tekortgeschoten of niet meer aan de eisen voor de uitoefening van hun ambt voldoen.
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gewaarborgd door de organieke wet, zowel door de duur van hun mandaat als door de beperking
van de afzettingsmogelijkheden.
WERKING
De werking van het Directiecomité wordt geregeld door de organieke wet, de statuten en het
huishoudelijk reglement.
Het Directiecomité vergadert telkens als de omstandigheden dit vereisen en minstens eenmaal per
week. In spoedeisende gevallen vastgesteld door de gouverneur kan het, behalve voor de
vaststelling van reglementen, beslissen langs schriftelijke procedure of via een vocaal
telecommunicatiesysteem.
Indien een lid van het Directiecomité, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid behoort van het Directiecomité, deelt hij of zij dit mee aan de andere leden alvorens
het comité een besluit neemt. Hij of zij neemt niet deel aan de beraadslaging van het Directiecomité
over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Zijn of haar
verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, worden
opgenomen in de notulen van de vergadering. In de notulen omschrijft het Directiecomité de aard
van de bedoelde beslissing of verrichting, de verantwoording van het genomen besluit en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de Bank. Deze notulen worden opgenomen in het
jaarverslag.
Het betrokken lid van het Directiecomité brengt ook de bedrijfsrevisor van het strijdig belang op de
hoogte. Het verslag van de bedrijfsrevisor dient een afzonderlijke omschrijving te bevatten van de
vermogensrechtelijke gevolgen voor de Bank van de besluiten van het Directiecomité ten aanzien
waarvan een strijdig belang in de zin van het vorige lid bestaat.
2.3.3

Regentenraad

BEVOEGDHEDEN
De Regentenraad wisselt van gedachten over de algemene kwesties met betrekking tot de Bank, het
monetaire beleid en de economische toestand van het land en van de Europese Unie, het
toezichtsbeleid op elke sector die onder het toezicht van de Bank staat, de Belgische, Europese en
internationale ontwikkelingen op het gebied van het toezicht, en in het algemeen elke ontwikkeling
betreffende het financieel stelsel dat onder toezicht van de Bank staat, zonder daartoe over enige
bevoegdheid te beschikken om tussen te komen op het operationele vlak of kennis te nemen van
individuele dossiers. Hij neemt iedere maand kennis van de toestand van de instelling.
Hij is bevoegd voor het vastleggen van de boekhoudregels voor alle aspecten van de jaarrekening
die niet voortvloeien uit bepalingen in de organieke wet, noch verplicht zijn voor de opstelling van de
geconsolideerde balans van het Eurosysteem. Hij keurt de uitgavenbegroting alsook de jaarrekening
goed. Hij is bevoegd om, in alle onafhankelijkheid, te beslissen over het reserverings- en
dividendbeleid van de Bank. Hij regelt definitief de winstverdeling die door het Directiecomité wordt
voorgesteld en waakt erover dat daarbij de financiële belangen van de Bank, van haar
aandeelhouders en van de Staat als soevereine Staat op een evenwichtige wijze aan bod komen.
Hij keurt het jaarverslag goed.
Hij wijzigt de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de organieke wet en met
de voor België bindende internationale verplichtingen.
Hij stelt, op voorstel van het Directiecomité, het huishoudelijk reglement vast dat de basisregels bevat
inzake de werking van de organen en betreffende de organisatie van de departementen, diensten
en vestigingen, alsook de deontologische code die de leden van het Directiecomité en het personeel
moeten naleven.
Hij benoemt de secretaris en de schatbewaarder en stelt hen af.
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leggen van de leden van het Directiecomité, inclusief de gouverneur, en van de Regentenraad.
Nadere informatie met betrekking tot het remuneratiebeleid en de remuneraties wordt jaarlijks
verstrekt in het remuneratieverslag dat een onderdeel uitmaakt van de verklaring inzake deugdelijk
bestuur die is opgenomen in het jaarverslag.
De Regentenraad oefent dus bepaalde bevoegdheden uit die in de gemeenrechtelijke
vennootschappen toebehoren aan de Raad van bestuur, en andere die behoren tot de algemene
vergadering van aandeelhouders. Het is een zeer specifiek orgaan dat een duaal element in de
bestuursstructuur van de Bank brengt. De Regentenraad, die overwegend is samengesteld uit nietuitvoerende bestuurders, speelt een sleutelrol inzake benoeming van de directeurs, bezoldiging en
toezicht, en dit gezien de frequentie van zijn vergaderingen op een permanentere wijze dan de
gespecialiseerde comités van de gewone vennootschappen.
Wat de begroting betreft, wordt de Regentenraad bijgestaan door het Auditcomité dat de
bevoegdheid heeft de begroting van de Bank te onderzoeken alvorens deze ter goedkeuring aan de
Regentenraad wordt voorgelegd.
Het Auditcomité is opgericht binnen de Regentenraad en bestaat uit drie regenten die door de
Regentenraad worden aangewezen. De voorzitter van het Auditcomité wordt door de Regentenraad
aangewezen. Het Auditcomité oefent de in artikel 21bis van de organieke wet bedoelde raadgevende
bevoegdheden uit (die nader worden omschreven in het reglement van het Auditcomité) en ziet toe
op de voorbereiding en de uitvoering van de begroting van de Bank. In het reglement van het
Auditcomité worden de bevoegdheden, de samenstelling en de werking van dat comité uitvoeriger
omschreven.
In de uitoefening van zijn bevoegdheden op het vlak van remuneraties en benoemingen wordt de
Regentenraad bijgestaan door het Remuneratie- en benoemingscomité dat bestaat uit drie door de
Regentenraad aangewezen regenten. De gouverneur woont de vergaderingen van het comité bij
met raadgevende stem. De bevoegdheden, samenstelling en werking van dit comité worden nader
bepaald in het reglement van het Remuneratie- en benoemingscomité.
SAMENSTELLING
De Regentenraad is samengesteld uit de gouverneur, de directeurs en veertien regenten. Hij telt
evenveel Nederlandstalige als Franstalige regenten.
Ten minste een derde van de leden van de Regentenraad heeft een ander geslacht dan de overige
leden.
De regenten worden door de algemene vergadering verkozen voor een hernieuwbare termijn van
drie jaar, op basis van aanbevelingslijsten van twee kandidaten. Twee regenten worden gekozen op
voordracht van de meest vooraanstaande werknemersorganisaties, drie op voordracht van de meest
vooraanstaande organisaties van de nijverheid en de handel, van de landbouw en van de
middenstand en negen regenten op voordracht van de minister van Financiën.
De procedure voor de benoeming van de regenten is op een bijzondere wijze geregeld. Bij de
voorbereiding van de wet van 28 juli 1948 tot wijziging van de organieke wet en tot reorganisatie van
de Bank, heeft de wetgever ernaar gestreefd, door de wijze waarop de directeurs en regenten
worden benoemd, zowel de volstrekte onafhankelijkheid van de Bank ten aanzien van de individuele
belangen als de technische bekwaamheid van de kandidaten te waarborgen. De procedure inzake
de voordracht van de regenten is zodanig opgevat dat een billijke vertegenwoordiging van de
sociaaleconomische belangen van België is gewaarborgd.
Teneinde belangenconflicten te vermijden, bepaalt de organieke wet dat de regenten geen lid mogen
zijn van de bestuurs-, beheers- of toezichtsorganen van een instelling onderworpen aan het toezicht
van de Bank, van een Belgische of in België gevestigde instelling onderworpen aan het toezicht van
de ECB of van een aan het toezicht van de ECB onderworpen dochteronderneming van één van
deze instellingen, en in zulke instelling geen leidinggevende functie mogen uitoefenen, evenmin als
sommige politieke functies (lid van een parlement, een regering of een ministerieel kabinet).
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die beslist bij meerderheid van drie vierde van de stemmen van de aanwezige aandeelhouders die
minstens drie vijfde van de aandelen bezitten.
Een van de regenten wordt door de Koning aangewezen als voorzitter van de Regentenraad. De
voorzitter van de Regentenraad is onafhankelijk in de zin van artikel 7:87, lid 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, van de andere taalrol dan de gouverneur en van een ander
geslacht dan dat van de gouverneur. De voorzitter van de Regentenraad zit de vergaderingen van
de Regentenraad voor, behalve wanneer deze van gedachten wisselt over de algemene kwesties
zoals bedoeld in artikel 20.2 van de organieke wet. Die gedachtewisselingen worden voorgezeten
door de gouverneur.
WERKING
De werking van de Regentenraad wordt geregeld door de organieke wet, de statuten en het
huishoudelijk reglement.
De Regentenraad vergadert ten minste twintig keer per jaar en neemt zijn beslissingen bij
meerderheid van stemmen. In spoedeisende gevallen vastgesteld door de gouverneur kan de
Regentenraad beslissen langs schriftelijke procedure of via een vocaal telecommunicatiesysteem.
Indien een lid van de Regentenraad, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing die tot de bevoegdheid behoort van
de Regentenraad, deelt hij of zij dit mee aan de andere leden alvorens de raad een besluit neemt.
Hij of zij neemt niet deel aan de beraadslaging en de stemming dienaangaande. In het bijzonder
nemen de gouverneur en de directeurs niet deel aan de beraadslaging en de stemming omtrent de
goedkeuring van de jaarrekening.
2.3.4

Sanctiecommissie

BEVOEGDHEDEN
De Sanctiecommissie oordeelt over het opleggen, door de Bank, van de administratieve geldboetes
voorzien door de wetten die van toepassing zijn op de instellingen waarop de Bank toeziet. De
procedureregels voor het opleggen van administratieve geldboetes worden nader bepaald door de
organieke wet.
SAMENSTELLING
De Sanctiecommissie bestaat uit zes leden, aangeduid door de Koning:
1° één staatsraad of erestaatsraad, aangeduid op voordracht van de eerste voorzitter van de Raad
van State;
2° één raadsheer bij het Hof van Cassatie of één ereraadsheer bij het Hof van Cassatie, aangeduid
op voordracht van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie;
3° twee magistraten die geen raadsheren zijn bij het Hof van Cassatie noch bij het hof van beroep
te Brussel;
4° twee andere leden.
De voorzitter wordt door de leden gekozen uit de onder 1°, 2° en 3° vermelde personen.
Tijdens de drie jaar die aan hun benoeming voorafgaan, mogen de leden van de Sanctiecommissie
geen deel hebben uitgemaakt, noch van het Directiecomité van de Bank, noch van het
Afwikkelingscollege van de Bank, noch van het personeel van de Bank.
In de loop van hun mandaat mogen de leden noch enige functie of mandaat uitoefenen in een aan
het toezicht van de Bank onderworpen instelling of in een beroepsvereniging die de aan het toezicht
van de Bank onderworpen instellingen vertegenwoordigt, noch diensten verstrekken ten gunste van
een beroepsvereniging die de aan het toezicht van de Bank onderworpen instellingen
vertegenwoordigt.
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een ministerieel kabinet).
Het mandaat van de leden van de Sanctiecommissie heeft een duur van zes jaar en is hernieuwbaar.
De leden kunnen slechts door de Koning van hun ambt worden ontheven indien zij niet meer aan de
eisen voor de uitoefening van hun ambt voldoen of op ernstige wijze zijn tekortgeschoten.
WERKING
De werking van de Sanctiecommissie wordt geregeld door de organieke wet, de statuten en het
huishoudelijk reglement dat ze heeft vastgesteld.
De Sanctiecommissie komt bijeen telkens wanneer de voorzitter het noodzakelijk acht. Beslissingen
worden bij meerderheid van stemmen genomen.
De leden van de Sanctiecommissie kunnen niet beraadslagen in een aangelegenheid waarin ze een
persoonlijk belang hebben dat hun oordeel zou kunnen beïnvloeden.
2.3.5

Afwikkelingscollege

BEVOEGDHEDEN
Het Afwikkelingscollege is het bevoegde orgaan voor de taken van de afwikkelingsautoriteit, die
gemachtigd is de afwikkelingsinstrumenten toe te passen en de afwikkelingsbevoegdheden uit te
oefenen overeenkomstig de wetgeving betreffende het statuut van en het toezicht op de
kredietinstellingen.
SAMENSTELLING
Het Afwikkelingscollege bestaat uit de volgende personen:
1°

de gouverneur;

2°

de vicegouverneur;

3°

de directeur die verantwoordelijk is voor het departement belast met het prudentieel toezicht op
de banken en de beursvennootschappen;

4°

de directeur die verantwoordelijk is voor het departement belast met het prudentieel beleid en
de financiële stabiliteit;

5°

de directeur die door de Bank is aangewezen als verantwoordelijke voor de afwikkeling van
kredietinstellingen;

6°

de voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën;

7°

de leidende ambtenaar van het Afwikkelingsfonds;

8°

vier leden die door de Koning worden aangewezen bij een in Ministerraad overlegd besluit, en
die worden benoemd op grond van hun specifieke competenties op bancair gebied en op het
vlak van financiële analyse; en

9°

een magistraat die door de Koning wordt aangewezen.

De voorzitter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten woont de vergaderingen van het
Afwikkelingscollege met raadgevende stem bij.
De personen bedoeld in 8° en 9° worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. Zij
kunnen maar van hun functies worden ontheven door de autoriteiten die hen benoemd hebben,
indien zij niet langer voldoen aan de voorwaarden voor de uitoefening van hun functies of indien zij
een zware fout hebben begaan.
De leden van het Afwikkelingscollege mogen bepaalde politieke functies niet uitoefenen (lid van een
parlement, een regering of een ministerieel kabinet).
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De werking van het Afwikkelingscollege wordt geregeld door de organieke wet, het koninklijk besluit
van 22 februari 2015 en zijn huishoudelijk reglement.
Behalve bij verhindering houdt het Afwikkelingscollege minstens vier maal per jaar zitting en telkens
als de omstandigheden het vereisen of drie van zijn leden het vragen. Beslissingen worden bij
meerderheid van stemmen genomen. In spoedeisende gevallen die worden vastgesteld door de
voorzitter van het Afwikkelingscollege, kan het Afwikkelingscollege beslissen langs schriftelijke
procedure of via een vocaal telecommunicatiesysteem.
In geval van belangenconflict, onthoudt het betrokken lid zich van deelname aan de beraadslagingen
en de stemming aangaande het desbetreffende agendapunt.
2.4

Andere actoren van de Bank

2.4.1

Algemene vergadering

BEVOEGDHEDEN
De gewone algemene vergadering krijgt kennis van het jaarverslag van het afgelopen boekjaar en
verkiest de regenten voor de vacant geworden mandaten, overeenkomstig de bepalingen van de
organieke wet. Zij benoemt de bedrijfsrevisor. Zij wijzigt de statuten in de gevallen waarin deze
bevoegdheid niet aan de Regentenraad is toegewezen.
De algemene vergadering beraadslaagt over de in de oproepingsbrieven vermelde zaken en over
die welke haar worden voorgelegd door de Regentenraad.
De organieke wet verleent de algemene vergadering, waarvan de bevoegdheden zijn beperkt, niet
de hoedanigheid van een orgaan.
SAMENSTELLING
De algemene vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders die de wettelijke formaliteiten om
te worden toegelaten tot de algemene vergadering van een genoteerde vennootschap hebben
vervuld.
De algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders.
WERKING
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de gouverneur. De gewone algemene
vergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand mei en indien deze dag op een
feestdag valt, op de eerstvolgende bankwerkdag. Een buitengewone algemene vergadering kan
worden opgeroepen telkens als de Regentenraad dit nodig acht. Zij moet worden bijeengeroepen
wanneer het aantal regenten beneden de volstrekte meerderheid is gedaald of wanneer de
bijeenroeping wordt aangevraagd door aandeelhouders die een tiende van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
Voor de opening van de vergadering tekenen de aandeelhouders de aanwezigheidslijst.
De twee aanwezige aandeelhouders die eigenaar zijn van het grootste aantal aandelen en die
bovendien geen deel uitmaken van het bestuur van de Bank en dit mandaat aanvaarden, worden
aangewezen tot stemopnemers.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elk besluit wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen wordt
het voorstel verworpen. Er wordt gestemd hetzij op elektronische wijze, hetzij bij naamafroeping,
hetzij bij handopsteking, hetzij door middel van stembiljetten. De benoemingen en de afstellingen
geschieden bij geheime stemming.
De rechtmatig genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders.
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de voorzitter en de overige leden van het bureau. De notulen worden gepubliceerd op de website
van de Bank. De afschriften en uittreksels die aan derden worden gestuurd, worden door de
secretaris ondertekend.
2.4.2

Vertegenwoordiger van de minister van Financiën

Behalve voor de taken en de verrichtingen die onder de bevoegdheid van het ESCB vallen, de taken
inzake prudentieel toezicht en de taken van de Bank in het kader van de bijdrage tot de stabiliteit
van het financieel stelsel, houdt de vertegenwoordiger van de minister van Financiën toezicht op de
verrichtingen van de Bank en schorst en brengt hij elke beslissing die met de wet, met de statuten
en met de belangen van het Rijk strijdig zou zijn, ter kennis van de minister van Financiën. Indien de
minister van Financiën binnen acht dagen niet over de schorsing heeft beslist, mag de beslissing
worden uitgevoerd.
De vertegenwoordiger van de minister van Financiën woont van rechtswege de vergaderingen van
de Regentenraad, van het Auditcomité en van het Remuneratie- en benoemingscomité bij. Hij heeft
er een raadgevende stem.
Hij woont de algemene vergaderingen bij wanneer hij dit gepast acht.
Hij brengt over zijn opdracht ieder jaar verslag uit aan de minister van Financiën.
Via zijn vertegenwoordiger oefent de minister van Financiën aldus namens de soevereine Staat
controle uit op de werking van de Bank op het vlak van haar opdrachten van nationaal belang.
De wedde van de vertegenwoordiger van de minister van Financiën wordt vastgesteld door die
minister, in overleg met het bestuur van de Bank, en wordt door deze laatste gedragen.
2.4.3

Bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor oefent de bij artikel 27.1 van het protocol betreffende de statuten van het ESCB
en van de ECB bepaalde toezichthoudende bevoegdheid uit en brengt erover verslag uit aan de
Regentenraad. Hij certificeert de jaarrekening. Hij verricht bovendien certificatieopdrachten ten
aanzien van de revisor van de ECB.
Hij brengt ieder jaar in de Ondernemingsraad verslag uit over de jaarrekening en het jaarverslag. Hij
bevestigt dat de door het Directiecomité verstrekte informatie juist en volledig is. Hij analyseert en
verduidelijkt inzonderheid ten behoeve van de door de werknemers verkozen leden van de
Ondernemingsraad de economische en financiële informatie die ter beschikking van deze Raad werd
gesteld, in het licht van de impact ervan op de financiële structuur en de evaluatie van de financiële
situatie van de Bank.
De bedrijfsrevisor wordt aangesteld op grond van een procedure in overeenstemming met de
wetgeving op de overheidsopdrachten waaraan de Bank onderworpen is. Hij wordt vervolgens
benoemd door de algemene vergadering, op voordracht van de Ondernemingsraad. Hij moet worden
erkend door de Raad van ministers van de Europese Unie, op aanbeveling van de ECB.
2.4.4

Ondernemingsraad

Krachtens de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven heeft de Bank
een Ondernemingsraad. Dit is een paritair overlegorgaan samengesteld uit vertegenwoordigers van
de werkgever en vertegenwoordigers van het personeel, die om de vier jaar worden verkozen.
De Ondernemingsraad heeft als belangrijkste opdracht advies uit te brengen en alle voorstellen of
bezwaren te formuleren met betrekking tot iedere maatregel die de werkorganisatie, de
arbeidsvoorwaarden en de rentabiliteit van de onderneming zou kunnen wijzigen. Het Directiecomité
stelt overeenkomstig de wet specifieke economische en financiële informatie te zijner beschikking.
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Mechanismen voor controle van de activiteiten

De activiteiten en de verrichtingen van de Bank zijn onderworpen aan een reeks
controlemechanismen, van controles op operationeel niveau tot externe controles. Ze staan ervoor
garant dat de activiteiten en de verrichtingen naar behoren worden uitgevoerd met inachtneming van
de vastgelegde doelstellingen en met bijzondere aandacht voor veiligheid en een kostenbesparend
inzetten van middelen.
De controleverplichtingen waaraan de Bank in haar hoedanigheid van centrale bank van het land en
als onderdeel van het ESCB is onderworpen, zijn van een andere aard en reiken verder dan die
aanbevolen door de Belgische corporate governance code voor de gemeenrechtelijke naamloze
vennootschappen.
Het Directiecomité is uit het oogpunt van het algemene bedrijfsbeheer verantwoordelijk voor de
uitwerking en de adequaatheid van de interne controlestructuur.
Deze interne controlestructuur berust op het concept van de drie verdedigingslijnen.
De departementen en de autonome diensten dragen de verantwoordelijkheid in eerste lijn voor de
efficiënte werking van het interne controlesysteem. Dat houdt in dat ze:
-

-

de risico's van hun entiteiten identificeren, evalueren, controleren en beperken;
adequate mechanismen instellen voor interne controle en beheer, met het oog op de
beheersing van de risico's van hun entiteiten, binnen de door het Directiecomité vastgelegde
risicotolerantiegrenzen;
erop toezien dat de doelstellingen, de beleidslijnen en de interne controle in hun entiteiten
worden nageleefd.

De verantwoordelijkheid voor de efficiënte werking van het interne controlesysteem berust in tweede
lijn bij de daartoe aangewezen leden van het Directiecomité:
-

voor wat de financiële risico’s betreft is de directeur-schatbewaarder verantwoordelijk voor
de dienst Middle Office, die belast is met het identificeren, de evaluatie, het beheer en de
rapportering van de risico's die voortvloeien uit de activiteiten van de Bank op het vlak van
portefeuillebeheer. Deze dienst brengt, via de directeur-schatbewaarder, maandelijks en
driemaandelijks verslag uit aan het Directiecomité.

-

voor wat de niet-financiële risico’s betreft, is het daartoe aangeduide lid van het
Directiecomité verantwoordelijk voor het Operational Risk Management (ORM), het
Business Continuity Management (BCM), de compliance functie, de information security en
de tweedelijnsaspecten van de fysische beveiliging en van de biljettenactiviteit.

De dienst Interne audit draagt in derde lijn de verantwoordelijkheid voor de efficiënte werking van het
interne controlesysteem.
Gesteund op de hoogste graad van organisatorische onafhankelijkheid en objectiviteit, heeft de
dienst Interne audit als opdracht het Directiecomité aanvullende zekerheid te verstrekken over de
doeltreffendheid van de governance, het risicobeheer en de interne controle van de Bank, onder
meer wat de verwezenlijking van de doelstellingen inzake beheer en controle van de risico's door de
eerste en de tweede verdedigingslijn betreft.
Om zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de departementen en diensten te waarborgen,
ressorteert de dienst Interne audit rechtstreeks onder de gouverneur en draagt hij geen directe
operationele verantwoordelijkheid. Hij brengt verslag uit aan het Directiecomité en aan het
Auditcomité.
De chef van de dienst Interne audit is lid van het Internal Auditors Committee (lAC) van het ESCB.
De dienst Interne audit volgt de methodologie, doelstellingen, verantwoordelijkheden en
rapporteringskanalen die binnen het ESCB zijn vastgelegd, onder andere in het Eurosysteem/ESCB
Audit Charter, dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de ECB. Een intern
Auditcharter, dat op voorstel van het Auditcomité werd goedgekeurd door het Directiecomité en de
Regentenraad, beschrijft de rol van de auditfunctie, haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden
voor de uitoefening van haar opdrachten.
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(bijvoorbeeld het beheer van de toegang tot de informaticasystemen), terwijl structurele
belangenconflicten worden opgelost door de betrokken activiteiten te scheiden (systeem van
Chinese walls). Zo wordt bijvoorbeeld het beheer van en het toezicht (oversight) op de
betalingssystemen uitgeoefend door twee verschillende departementen.
Het auditcomité ziet toe op de voorbereiding en de uitvoering van de begroting. Ieder jaar brengt zijn
voorzitter hieromtrent verslag uit in de Regentenraad en beantwoordt er de gestelde vragen.
Het auditcomité is, in een raadgevende rol, belast met de monitoring van de doeltreffendheid van de
systemen voor interne controle en risicobeheer en van de interne audit van de Bank.
Daartoe onderzoekt het auditcomité periodiek, volgens een plan dat het opstelt, de systemen voor
interne controle en risicobeheer die werden opgezet door de departementen en diensten. Het
verzekert zich ervan dat de voornaamste risico’s, met inbegrip van de risico’s die verband houden
met de naleving van bestaande wetgeving en reglementering, behoorlijk worden geïdentificeerd,
beheerd en ter kennis gebracht van het auditcomité en van het Directiecomité. Het auditcomité kijkt
tevens de verklaringen na inzake interne controle en risicobeheer die in het jaarverslag worden
opgenomen.
Het auditcomité beoordeelt de doeltreffendheid van de interne audit. Het onderzoekt het charter van
de interne audit en gaat na of diens middelen en knowhow aangepast zijn aan de aard, de omvang
en de complexiteit van de Bank. Het formuleert zo nodig aanbevelingen daarover aan het
Directiecomité. Voorafgaand aan de goedkeuring door het Directiecomité kijkt het auditcomité het
werkprogramma van de interne audit na, rekening houdend met de complementariteit van de
bedrijfsrevisor. Het auditcomité ontvangt de periodieke verslagen van de interne audit. Het gaat na
in welke mate de departementen en diensten tegemoetkomen aan de bevindingen en aanbevelingen
van de interne audit. Op verzoek van het Directiecomité verstrekt het auditcomité advies betreffende
het profiel van het hoofd van de interne audit.
Het auditcomité beoordeelt tevens de relevantie en het consequent karakter van de boekhoudregels
die de Regentenraad vaststelt.
De Regentenraad keurt de jaarrekening goed, de jaarlijkse begroting, de boekhoudkundige regels
die hij ter beoordeling voorlegt aan het auditcomité en de voorschriften met betrekking tot de interne
organisatie van de Bank. Hij hoort het auditcomité alvorens te beslissen over de goedkeuring van de
jaarrekening en kan het auditcomité verzoeken specifieke vragen in dit verband te onderzoeken en
hem daarover verslag uit te brengen.
De Bank is daarenboven aan verschillende externe controles onderworpen.
De eerste controle wordt uitgeoefend door de bedrijfsrevisor. Deze controleert en certificeert de
rekeningen van de Bank.
Behalve wat de opdrachten en verrichtingen betreft die ressorteren onder het ESCB, de taken inzake
prudentieel toezicht en de taken van de Bank in het kader van de bijdrage tot de stabiliteit van het
financieel stelsel, ziet de vertegenwoordiger van de minister van Financiën toe op de verrichtingen
van de Bank voor rekening van die minister. Deze heeft immers het recht om die verrichtingen te
controleren en zich te verzetten tegen elke beslissing die strijdig zou zijn met de wet, de statuten of
de belangen van de Staat.
Voorts kan de gouverneur worden gehoord door de bevoegde commissies van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en de Senaat, op verzoek van die commissies of op eigen initiatief.
Tot slot handelt de Bank, krachtens de statuten van het ESCB en de ECB, in overeenstemming met
de beleidslijnen en instructies van de ECB. De Raad van Bestuur neemt de noodzakelijke
maatregelen voor de naleving van de beleidslijnen en instructies van de ECB en eist dat alle nodige
gegevens aan hem zouden worden bezorgd.

Nationale Bank van België - Corporate governance charter

- 14 2.6

Gedragsregels

Een deontologische code legt de leden van het Directiecomité en de personeelsleden van de Bank
strenge gedragsregels op.
De leden van het Directiecomité leven de hoogste normen inzake beroepsethiek na.
De leden van de organen van de Bank en haar personeelsleden zijn gebonden aan een strikte
geheimhoudingsplicht, overeenkomstig artikel 35 van de organieke wet. Ze zijn ook onderworpen
aan de wettelijke bepalingen inzake misbruik van voorkennis en marktmanipulatie.
De leden van de Regentenraad - te weten de directieleden en de regenten - zijn wettelijk verplicht
om jaarlijks een lijst van hun mandaten, ambten en beroepen in te dienen bij het Rekenhof.
Daarnaast zijn ze ertoe gehouden om jaarlijks een vermogensaangifte te doen, tenzij er zich tijdens
het afgelopen jaar geen benoemingen, stopzettingen of hernieuwingen hebben voorgedaan met
betrekking tot mandaten, ambten en beroepen waarvoor ze aangifteplichtig zijn.
De deontologische code van de Bank voorziet, voor de leden van het Directiecomité en de
personeelsleden, in regels inzake het bezit van en transacties in aandelen van de Bank en in
aandelen of deelbewijzen uitgegeven door bepaalde ondernemingen die onderworpen zijn aan het
toezicht van de Bank of van de ECB, alsook in regels inzake dringende opvragingen met betrekking
tot bepaalde ondernemingen die onder toezicht van de Bank of van de ECB staan. De voorzitter van
de Sanctiecommissie en de daartoe bevoegde directeur oefenen de controle uit op de naleving van
deze bepalingen, respectievelijk ten aanzien van de leden van het Directiecomité en ten aanzien van
de personeelsleden.
De regenten onthouden zich van transacties, voor eigen rekening of voor rekening van een derde
partij, betreffende aandelen van de Bank of financiële instrumenten die verband houden met deze
aandelen gedurende de jaarlijkse sperperiode van dertig kalenderdagen voorafgaand aan de
bekendmaking van de jaarrekening. Buiten deze vaste sperperiode gaan zij behoedzaam te werk bij
het verhandelen van aandelen van de Bank en in ieder geval onthouden zij zich te allen tijde van
speculatieve transacties met betrekking tot dit aandeel. Bovendien respecteren zij de sperperiodes
die ad hoc worden afgekondigd door het Directiecomité.
2.7

De secretaris en de schatbewaarder

De secretaris stelt de notulen en de verslagen van de zittingen van het Directiecomité en de
Regentenraad op. Hij stelt de notulen op van de algemene vergadering van aandeelhouders en laat
ze ondertekenen door de voorzitter van de algemene vergadering, de stemopnemers en de overige
leden van het bureau. Hij verklaart kopieën voor eensluidend met het origineel. Hij ziet toe op de
aanpassingen van het huishoudelijk reglement van de Bank.
Binnen de interne controlestructuur van de Bank volgens het model van de drie verdedigingslijnen
is de schatbewaarder in tweede lijn verantwoordelijk voor het beheer van alle financiële risico’s.
3.

Aandeelhouderschap

3.1

Kapitaal en aandelen

Het maatschappelijk kapitaal van de Bank bedraagt tien miljoen euro en is vertegenwoordigd door
vierhonderdduizend aandelen zonder nominale waarde, waarvan tweehonderdduizend aandelen,
nominatief en onoverdraagbaar, in handen van de Staat. Tweehonderdduizend aandelen,
nominatief, aan toonder of gedematerialiseerd, zijn verdeeld onder het publiek en staan genoteerd
op Euronext Brussels.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig afgelost.
Met uitzondering van de aandelen die aan de Staat toebehoren, mogen deze kosteloos worden
omgezet in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen, naar goeddunken van de
eigenaar.
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aandelen op naam van de Bank. De nominatieve aandeelhouder ontvangt een attest dat geen
overdraagbare titel vormt. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een
boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij
de vereffeningsinstelling, de NV Euroclear Belgium.
3.2

Aandeelhoudersstructuur

Sedert 1948 bezit de Belgische Staat, krachtens de organieke wet, tweehonderdduizend aandelen
van de Bank, of 50 % van de totale stemrechten.
De Bank heeft geen kennis van andere deelnemingen die 5 % of meer van de stemrechten bedragen.
3.3

Dividenden

De vaststelling van de dividenden wordt geregeld door de organieke wet. Een eerste dividend ten
belope van 6% van het kapitaal wordt gegarandeerd met alle reserves. Het tweede dividend wordt
vastgesteld op 50% van de netto-opbrengst van de portefeuille die de Bank aanhoudt als tegenpost
voor haar totale reserves. Het tweede dividend wordt gegarandeerd met de beschikbare reserve,
tenzij het peil van de reserves daardoor te laag zou worden.
Gezien de bijzondere aard van de Bank en haar taken van algemeen belang, met inbegrip van de
handhaving van prijsstabiliteit als hoofddoel, staat het dividend grotendeels los van de winst en, in
voorkomend geval, het verlies. De aandeelhouder wordt aldus beschermd tegen de volatiliteit van
de resultaten van de Bank die afhankelijk zijn van het monetair beleid van het Eurosysteem en van
exogene factoren zoals de vraag naar bankbiljetten of het wisselkoersverloop.
4.

Communicatie met de aandeelhouders en het publiek

4.1

Principes

In haar hoedanigheid van centrale bank van het land, vervult de Bank specifieke taken van algemeen
belang, waarvoor zij verantwoording moet afleggen tegenover de democratische instellingen en het
publiek in het algemeen, en niet enkel tegenover haar aandeelhouders of werknemers.
4.2

Verslagen

De Bank publiceert jaarlijks een verslag dat het publiek uitgebreide informatie verstrekt over de
recente economische en financiële ontwikkelingen in binnen- en buitenland. In de samenvatting die
door de gouverneur namens de Regentenraad wordt voorgesteld, wordt de nadruk gelegd op de
belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar; het bevat de belangrijkste boodschappen van
de Bank op het gebied van economisch beleid.
De Bank publiceert jaarlijks ook een verslag over de activiteiten van de Bank inzake prudentieel
toezicht, alsook een ondernemingsverslag dat aan de aandeelhouders en het publiek de
jaarrekening en het jaarverslag van het afgelopen boekjaar voorstelt en uitleg verschaft over de
organisatie en het bestuur van de Bank.
Deze verslagen worden in syllabusvorm ter beschikking gesteld van de aandeelhouders en het
publiek. Bovendien worden zij gepubliceerd op de website van de Bank, waarop alle verslagen staan
die sinds 1998 zijn verschenen.
De Bank is niet onderworpen aan de regelgeving betreffende de opmaak en de verspreiding van
periodieke informatie.
4.3

Relaties met het Parlement

Krachtens de organieke wet en de statuten kan de gouverneur worden gehoord door de bevoegde
commissies van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, op verzoek van die
commissies of op eigen initiatief. Hij zendt aan de voorzitters van de Kamer en de Senaat het jaarlijks
verslag over de activiteiten van de Bank inzake prudentieel toezicht.
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Algemene vergaderingen

De gewone algemene vergadering van de Bank biedt een forum waarop aandeelhouders en de
directie van de Bank elkaar ontmoeten. Het Directiecomité stelt er jaarlijks de jaarrekening en het
jaarverslag van het afgelopen boekjaar voor.
4.5

Website

De Bank stelt op haar website voortdurend een grote hoeveelheid regelmatig geactualiseerde
informatie over haar activiteiten en haar werking ter beschikking van het publiek en de
aandeelhouders.
Het huishoudelijk reglement, het reglement van het auditcomité en het reglement van het
remuneratie- en benoemingscomité zijn beschikbaar op de website van de Bank.
5.

Vertegenwoordiging van de Bank en ondertekening van de akten

5.1

Vertegenwoordiging van de Bank

De gouverneur vertegenwoordigt de Bank in rechte.
De gouverneur en het Directiecomité mogen, uitdrukkelijk of stilzwijgend, een bijzondere volmacht
verlenen om de Bank te vertegenwoordigen.
5.1

Ondertekening van de akten

Al de akten die bindend zijn voor de Bank mogen, zonder dat zij enige macht tegenover derden
moeten rechtvaardigen, worden ondertekend hetzij door de gouverneur, of, indien hij verhinderd is,
door de vice-gouverneur, hetzij door een meerderheid van de leden van het Directiecomité, hetzij
door een directeur samen met de secretaris. Zij mogen tevens worden ondertekend door één of twee
personen die gemachtigd zijn hetzij door de gouverneur, hetzij door een meerderheid van de leden
van het Directiecomité, hetzij door een directeur samen met de secretaris.
De akten van dagelijks bestuur mogen bovendien worden ondertekend hetzij door de vicegouverneur of een directeur, hetzij door de secretaris of de schatbewaarder, hetzij door één of twee
hiervoor door het Directiecomité gemachtigde personeelsleden.
____________________
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