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Nationale Bank moet oorlogsschuld
niet meer terugbetalen
Steven Vanackere (CD&V) is bereid om de jaarlijkse terugbetaling van de oorlogsschuld door
de Nationale Bank te schrappen. Volgens de
minister van Financiën is het effect op de begroting verwaarloosbaar.
VA N O N Z E R E DACT E U R

DRIES DE SMET
BRUSSEL In 1991 had de Natio-

nale Bank nog een oorlogsschuld
van 34 miljard Belgische frank
(843 miljoen euro) openstaan bij
de Belgische Staat. In dat jaar
werd beslist om de schuld om te
zetten in een jaarlijkse betaling
van 24,4 miljoen euro aan de Belgische staat.
Op de aandeelhoudersvergadering in mei dit jaar stelden de
minderheidsaandeelhouders van
de Nationale Bank kritische vragen over die terugbetaling. Volgens hen waren de voorwaarden
voor de vergoeding niet langer
van toepassing. Door het schrappen van de betaling hoopten de
minderheidsaandeelhouders een
groter dividend op te strijken.
Brief

Daarop beloofde Luc Coene, gouverneur van de Nationale Bank,
een brief te schrijven naar de minister van Financiën, Steven Vanackere, om de kwestie aan te
kaarten. Uit het antwoord van de
minister op een parlementaire
vraag van Luk Van Biesen (Open
VLD) blijkt nu dat Vanackere de
brief niet alleen goed ontvangen
heeft, maar ook bereid is om de

schuld kwijt te schelden. ‘Wij bestuderen momenteel het dossier,
maar a priori lijkt het mij hier te
gaan om een achterhaalde wetgeving die we kunnen beëindigen’,
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van de Nationale Bank’, is te horen bij het kabinet-Vanackere. ‘En
op die reserves ontvangt de staat
een vergoeding.’ Het lijkt echter
aannemelijk dat de vergoeding op
die bijkomende reserve kleiner is
dan de reserve zelf.
De woordvoerder voegt eraan toe
dat ‘24,4 miljoen begrotingstechnisch een heel klein bedrag is’.
De kwijtschelding van de oorlogsschuld is evenwel geen reden voor
de minderheidsaandeelhouder
om te feesten, argumenteert Vanackere in zijn antwoord. De afschaffing van de betaling heeft
immers geen invloed op de portefeuille waarop het dividend berekend wordt. Voor de aandeelhouders is dit dus een neutrale operatie, zo besluit de minister.
Groen petje

De kwijtschelding zal dus niets
wijzigen aan de jaarlijks terugkerende discussie over de dividendpolitiek van de Nationale Bank.
De minderheidsaandeelhouders
weten zich onheus behandeld. Ze
vinden dat de Belgische overheid,
die de helft van de aandelen van
de Nationale Bank controleert,
een te groot deel van de koek
krijgt. Beleggersactivist Erik Geenen – bekend van het groene petje
– en de belangengroep Deminor
blijft daar elk jaar tegen strijden.
Coene benadrukte tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering
dat er de laatste jaren onder invloed van het protest al een inhaalbeweging geweest is. Een
verdere aanpassing van het dividendbeleid lijkt hem niet nodig.

GEZOCHT: BOEKHOUDER M/V

ZIN OM JE FINANCIEEL STEENTJE BIJ TE DRAGEN?
Gemeente Sint-Martens-Latem is een landelijke, residentiële cultuurgemeente die voor heel wat hervorming en vernieuwing staat. Zin om vanuit je
financiële expertise jouw steentje bij te dragen? Neem dan nu je kans, we zijn
voor hen op zoek naar een :

BOEKHOUDER (M/V)
WAT VERWACHTEN WE?
Je bent verantwoordelijk voor de correcte verwerking van de boekhouding. Onder begeleiding van de financieel beheerder sta je in voor de
verschillende maand- en jaarafsluitingen en de verwerking van subsidies,
leningen, belastingen,... Bovendien draag je bij tot een samenhangend bud-

