
From: Daelman Maarten Maarten.Daelman@nbb.be
Subject: RE: Officiële Belgische goud reserves, wet openbaarheid van bestuur

Date: October 5, 2015 at 13:49
To: Jan Nieuwenhuijs jannieuwenhuijs@me.com

Geachte	heer,
	
Voor	de	officiële	communica4e	van	de	NBB	inzake	goudtransac4es	in	1996	kan	ik	u	verwijzen
naar	het	Jaarverslag	van	dat	jaar,	dat	u	terugvindt	via	onderstaande	hyperlink:
	
hEps://www.nbb.be/doc/ts/publica4ons/nbbreport/archives/nbb1996jv.ihqc.pdf
	
De	verkoop	in	kwes4e	gebeurde	weliswaar	in	het	kader	van	een	evenwich4ge	samenstelling	van
de	reserves	van	de	NBB	met	het	oog	op	haar	inschakeling	in	het	Europees	Stelsel	van	Centrale
Banken,	maar	was	geenszins	het	gevolg	van	een	juridische	verplich4ng.
	
Met	vriendelijke	groet,
Maarten	Daelman
	
From: Jan Nieuwenhuijs [mailto:jannieuwenhuijs@me.com] 
Sent: vrijdag 2 oktober 2015 18:00
To: Daelman Maarten
Subject: Re: Officiële Belgische goud reserves, wet openbaarheid van bestuur
 
Beste heer Daelman,
 
Dank voor het antwoord. Mag ik u nog een vraag stellen:
 
Ik heb gelezen dat de NBB werd verzocht voor het toetreding van de Euro een gedeelte van
haar goud reserves te verkopen. Kunt u dit bevestigen?
 
http://www.zerohedge.com/news/2013-05-28/belgian-central-bank-says-25-tons-or-10-gold-
reserves-loan
Belgium announced another sale of 203 tons of gold on March 27, 1996, stating that the
sale had reduced the share of gold in total reserves to a level which would facilitate the
participation of the National Bank of Belgium in the process of European unification and
which, corresponded to the proportion of gold in the total reserves of the Member States of
the European Union.  
Dank,
 
Jan Nieuwenhuijs 
 

On 30 Sep 2015, at 3:43 pm, Daelman Maarten <Maarten.Daelman@nbb.be>
wrote:
 
Geachte	heer,
	
In	verband	met	uw	vragen	wensen	wij	u	als	volgt	te	antwoorden:
	

Jan Nieuwenhuijs



	
1.	Openbaarheid	van	bestuur
In	uw	e-mail	verwijst	u	naar	het	Vlaams	Decreet	van	18	mei	1999.	Dat	decreet	(dat
intussen	is	opgeheven)	is	enkel	van	toepassing	op	Vlaamse	overheidsinstellingen.	De
Na4onale	Bank	van	België	(NBB)	is	echter	een	Belgisch-federale	instelling	waarop
Vlaamse	regulering	niet	van	toepassing	is.	Op	Belgisch-federaal	niveau	is	de
relevante	regelgeving	de	Wet	van	11	april	1999	betreffende	de	openbaarheid	van
bestuur	(WOB).
	
Die	wet	is	slechts	van	toepassing	op	de	Na4onale	Bank	van	België	ten	aanzien	van
de	aangelegenheden	waarvoor	de	NBB	het	karakter	van	administra4eve	overheid
heeX.	Een	belangrijk	element	daarbij	is	de	vraag	of	de	instelling	in	die
aangelegenheden	beslissingen	neemt	die	derden	binden.	De	taken	die	tot	het
Europees	Stelsel	van	Centrale	Banken	behoren	en	die	erin	bestaan	het	monetair
beleid	te	bepalen	en	ten	uitvoer	te	leggen,	valutamarktopera4es	te	verrichten	en	de
externe	reserves	van	de	lidstaten	aan	te	houden	en	te	beheren	(zie	art.	127	van	het
EU	Verdrag)	vallen	buiten	de	reikwijdte	van	de	WOB.	Dat	zijn	immers	geen
domeinen	waarin	de	NBB	als	administra4eve	overheid	verbindend	optreedt	ten
aanzien	van	één	of	meerdere	geadministreerden.
	
Overigens	zij	nog	opgemerkt	dat	bestuursdocumenten	hoe	dan	ook	onErokken	zijn
aan	de	openbaarheid	indien	de	bekendmaking	ervan	a^reuk	zou	doen	aan	een	bij
wet	ingestelde	geheimhoudingsplicht.	Voor	de	NBB	bestaat	inderdaad	een	bij	wet
vastgelegde	geheimhoudingsplicht	(zie	ar4kel	35	van	de	Wet	van	22	februari	1998
tot	vaststelling	van	het	organiek	statuut	van	de	NBB).
	
Om	deze	redenen	kan	de	NBB	geen	inzage	verlenen	in	de	contractuele	rela4es	die	zij
onderhoudt	met	buitenlandse	instan4es	omtrent	de	bewaring	van	goud.
	
2.	Publiek	bekende	informa4e	
Ongeacht	wat	hierboven	is	gezegd,	vindt	de	Na4onale	Bank	van	België	het	belangrijk
om	het	publiek	voldoende	in	te	lichten	over	de	wijze	waarop	zij	haar	publieke	taken
uitoefent.	Specifiek	wat	de	bewaring	van	de	goudvoorraad	betreX,	is	in	het	verleden
onderstaande	informa4e	–	waarvan	geoordeeld	wordt	dat	deze	niet	sensi4ef	is	–
publiek	bekendgemaakt:
	
-	De	totale	goudreserves	van	België	bedragen	227,4	ton	(7.311.955,9	ons	fijn	goud).
-	Het	grootste	gedeelte	van	deze	voorraad	is	opgeslagen	bij	de	Bank	of	England.	Het
resterende	gedeelte	bij	de	Bank	of	Canada	en	bij	de	Bank	voor	Interna4onale
Betalingen.	Een	zeer	minieme	hoeveelheid	ligt	opgeslagen	bij	de	Na4onale	Bank	van
België.
-	De	opslag	en	bewaring	in	het	buitenland	gebeuren	volgens	standaarden	en
prak4jken	die	gebruikelijk	zijn	tussen	centrale	banken.
-	Tegen	een	onderpand	ter	dekking	van	101,5	%	van	het	kredietrisico	heeX	de	NBB
in	2014	gemiddeld	15,7	ton	goud	uitgeleend.	De	tegenpar4jen	zijn	commerciële
banken	met	hoge	kredietwaardigheid.	De	NBB	gaat	momenteel	geen	nieuwe
goudleningen	meer	aan	en	laat	het	bestaande	boek	uitdoven.	De	verste	vervaldag	is
februari	2018.



	
Met	beleefde	groeten,
Maarten	Daelman
______________________________

Maarten	Daelman
Na4onale	Bank	van	België
e-mail	maarten.daelman@nbb.be
	
-----Original	Message-----
From:	Jan	Nieuwenhuijs	[mailto:jannieuwenhuijs@me.com]
Sent:	woensdag	23	september	2015	15:39
To:	Peeraer	Phara
Subject:	Officiële	Belgische	goud	reserves,	wet	openbaarheid	van	bestuur
	
Geachte	lezer,
	
Op	basis	van	het	decreet	openbaarheid	van	bestuur	zou	ik	graag	van	informa4e
worden	voorzien	door	de	Na4onal	Bank	van	België	(NBB)	aangaande	de	officiële
goud	reserves	van	België.
	
Ik	zou	graag	te	weten	willen	komen:
	
-	Hoeveel	tonnen	bedragen	de	officiële	goud	reserves	van	België?
	
-	Hoeveel	van	de	de	officiële	Belgische	goud	reserves	liggen	er	opgeslagen	op	welke
loka4e?	Daarbij	wil	ik	graag	weten	wie	de	bewaarder	is	van	het	goud	op	elke	loka4e.
Ik	heb	vernomen	dat	het	grootste	gedeelte	van	de	officiële	Belgische	goud	reserves
in	London	liggen	opgeslagen	bij	de	Bank	Of	England	(BOE).	Gaarne	zie	ik	de
documenten	in	die	deze	samenwerking	tussen	de	NBB	en	BOE	vastleggen.
	
-	Wat	zijn	de	afspraken	tussen	de	NBB	en	BOE	voor	het	bewaren	van	de	officiële
Belgisch	goud	reserves?	Is	de	goud	rekening	die	de	NBB	bij	de	BOE	heeX	lopen	op
basis	van	earmarked	gold,	fine	ounce	basis,	sight	deposit	of	term	deposit?	Of
wellicht	een	ander	afgesproken	basis	dan	ik	noem?	Graag	zie	ik	de	exacte
onderverdeling	van	de	rekening	van	de	NNB	bij	de	BOE	in	de	officiële	documenten.		
	
-	Hoeveel	van	de	officiële	Belgische	goud	reserves	zijn	(in	het	buitenland)
ondergebracht	in	zogeheten	unallocated	accounts	en	allocated	accounts?
	
-	Zijn	er	gedeeltes	van	de	officiële	Belgische	goud	reserves	uitgeleend?	En	zo	ja,	aan
wie?	Of,	aan	commerciële	bank?	Of	welke	commerciële	bank	heeX	deze	lening
behar4gt?
	
Hartelijk	dank,
	
Jan	Nieuwenhuijs
	
PS	Dit	is	de	eerste	keer	dat	ik	mij	beroep	op	de	Belgische	wet	openbaarheid	van



PS	Dit	is	de	eerste	keer	dat	ik	mij	beroep	op	de	Belgische	wet	openbaarheid	van
bestuur.	Voor	de	volledigheid	heb	ik	mij	laten	sturen	door	de	sugges4es	op	de
volgende	genoemde	internet	pagina:
	
hEp://www.lne.be/themas/regelgeving/aarhus/faqs-veel-gestelde-vragen-inzake-
openbaarheid-van-bestuur
<hEp://www.lne.be/themas/regelgeving/aarhus/faqs-veel-gestelde-vragen-inzake-
openbaarheid-van-bestuur>
	
Als	mijn	verzoek	anders	moet	worden	ingediend	bij	de	Belgische	overheid	dan	hoor
ik	het	graag	van	u.
	
 

 

De	e-maildisclaimer	van	de	Na0onale	Bank	van	België	is	van	toepassing	op	dit	bericht.		La	clause	de	non-
responsabilité	en	ma0ère	de	courriers	électroniques	de	la	Banque	na0onale	de	Belgique	s'applique	au	présent
message.		The	Na0onal	Bank	of	Belgium's	e-mail	disclaimer	is	applicable	to	this	message.		Der	E-Mail-
Disclaimer	der	Belgischen	Na0onalbank	gilt	für	diese	Nachricht.		
 
 

 

De	e-maildisclaimer	van	de	Na0onale	Bank	van	België	is	van	toepassing	op	dit	bericht.		La	clause	de	non-responsabilité	en	ma0ère	de
courriers	électroniques	de	la	Banque	na0onale	de	Belgique	s'applique	au	présent	message.		The	Na0onal	Bank	of	Belgium's	e-mail
disclaimer	is	applicable	to	this	message.		Der	E-Mail-Disclaimer	der	Belgischen	Na0onalbank	gilt	für	diese	Nachricht.	



From: Daelman Maarten Maarten.Daelman@nbb.be
Subject: RE: Officiële Belgische goud reserves, wet openbaarheid van bestuur

Date: October 7, 2015 at 11:58
To: Jan Nieuwenhuijs jannieuwenhuijs@me.com

Geachte	heer,
	
De	aspecten	van	het	beheer	van	de	externe	reserves	die	niet	door	de	NBB	zijn	gecommuniceerd
via	haar	jaarverslag(en)	en/of	persberichten	vormen	vertrouwelijke	informaBe	die	niet	mag
worden	bekendgemaakt	op	grond	van	het	beroepsgeheim	vastgelegd	in	arBkel	35	van	de	wet	van
22	februari	1998	tot	vaststelling	van	het	organiek	statuut	van	de	NBB.
Met	vriendelijke	groeten,
Maarten	Daelman
	
From: Jan Nieuwenhuijs [mailto:jannieuwenhuijs@me.com] 
Sent: dinsdag 6 oktober 2015 15:02
To: Daelman Maarten
Subject: Re: Officiële Belgische goud reserves, wet openbaarheid van bestuur
 
Geachte heer,
 
Als er geen juridische verplichting was, wat was dan wel de reden om de reserves aan te
passen. Waren dat mondelinge afspraken tussen de centrale banken van Europa?
 
Vriendelijk groet,
 
Jan
 

On 05 Oct 2015, at 1:49 pm, Daelman Maarten <Maarten.Daelman@nbb.be>
wrote:
 
geenszins

 

De	e-maildisclaimer	van	de	Na0onale	Bank	van	België	is	van	toepassing	op	dit	bericht.		La	clause	de	non-responsabilité	en	ma0ère	de
courriers	électroniques	de	la	Banque	na0onale	de	Belgique	s'applique	au	présent	message.		The	Na0onal	Bank	of	Belgium's	e-mail
disclaimer	is	applicable	to	this	message.		Der	E-Mail-Disclaimer	der	Belgischen	Na0onalbank	gilt	für	diese	Nachricht.	


