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 Nationale Bank van België: nieuwe kandidaten voor het College van censoren 
 
Op 25 april 2014 publiceerde de Nationale Bank de oproeping voor de algemene vergadering van 
aandeelhouders van 26 mei 2014. De agenda voor deze vergadering bevat onder meer de 
voorstellen van besluit tot hernieuwing van de mandaten van de censoren Michel Moll en Francine 
Swiggers. 
 
Aangezien beide censoren de Bank ervan in kennis hebben gesteld dat zij geen hernieuwing 
wensen van hun mandaat als censor, dienen de gepubliceerde voorstellen van besluit te worden 
aangepast. Het nieuwe voorstel luidt dat de heer Michel Moll als censor wordt vervangen door 
mevrouw Christine Lhoste en mevrouw Francine Swiggers door de heer Carl Devlies.  
 
De volledige agenda voor de algemene vergadering van 26 mei 2014 is: 
 

1.  Inleidende uiteenzetting van de Gouverneur 
2.  Verslag over de verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2013 
3.  Statutaire verkiezingen: 

Voorstellen van besluit: 
Regenten:  hernieuwing van het mandaat van de heren Didier Matray, Karel Van Eetvelt en 

Jean-François Cats 
Censoren:  hernieuwing van het mandaat van de heren Jan Vercamst en Jean Eylenbosch 

verkiezing van mevrouw Christine Lhoste ter vervanging van de heer Michel 
Moll en van de heer Carl Devlies ter vervanging van mevrouw Francine 
Swiggers 

4.  Hernieuwing van het mandaat van de bedrijfsrevisor: 
Voorstel van besluit, op voorstel van het Auditcomité: hernieuwing van het mandaat van 
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba, tegen een jaarlijkse geïndexeerde bezoldiging van 
50.000 euro. 

 
Nieuwe volmachtformulieren, die rekening houden met deze wijzigingen, worden door de Bank ter 
beschikking gesteld via haar website (www.nbb.be – rubriek ‘Aandeelhouders -> Algemene 
vergadering’). Volmachten verleend via het door de Bank op 25 april 2014 verspreide 
volmachtformulier blijven geldig voor de op de agenda opgenomen voorstellen van besluit die niet 
werden gewijzigd.  
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http://www.nbb.be/pub/01_00_00_00_00/01_05_00_00_00/01_05_08_00_00/Meeting26May2014.htm?l=nl

