
Geachte, 
 
Opnieuw een voorbeeld van de flagrant bedrieglijke communicatie vanwege de NBB, welke ik als 
aandeelhouder herhaaldelijk heb aangeklaagd en waarvoor ik aan de toezichthouder om een scherpe 
tussenkomst heb gevraagd. 
De NBB laat ook hier uitschijnen dat de (eigendoms)rechten en de risico’s van aandeelhouders 
beperkt zijn tot het (niet) ontvangen van een dividend, welke gekoppeld is aan het rendement van de 
statutaire portefeuille (zelf tegenpost van de reserves). 
Zij stelt hierbij opnieuw dat de aandeelhouders van de NBB “eigenlijk houders van een soort 
geïndexeerde obligatie” zijn. Quod non! Zij zijn niets minder dan de eigenaars van het vermogen van 
de vennootschap, weze het dat de Wetgever de eigendomsrechten (en andere) op ernstige wijze 
heeft geschonden. 
 
Omtrent de eigendomsrechten van het kapitaal en de reserves echter, dus minstens dat deel van het 
eigen vermogen dat wel correct geboekt staat, bestaat geen enkele twijfel. En er bestaat evenmin 
twijfel dat alle verliezen welke niet kunnen worden opgevangen met de jaarresultaten, hun weerslag 
zullen hebben op die reserves. Middelen (uiteindelijk) toebehorend aan de aandeelhouders zullen 
dan worden aangetast, net zoals de toekomstige dividenden lager (of zelfs onbestaand) zullen 
worden. 
 
De ECB wijst in haar advies ook op het belang van een voldoende groot eigen vermogen van de NBB. 
De NBB ontkent in lopende rechtszaken het belang hiervan, zeker voor een centrale bank. 
Om te weten of eigen vermogen voldoende groot is, is het essentieel het ook transparant en 
waarheidsgetrouw te definiëren en te communiceren. Volgens de criteria welke o.a. en vooral de ECB 
gebruikt om het eigen vermogen van een nationale centrale bank te bepalen. Deze zijn duidelijk en 
onbetwistbaar, wat allerminst het geval is voor de communicatie en boekhoudkundige weergave 
ervan door de NBB. Zelf toezichthouder, en beursgenoteerd. 
 
Het moet duidelijk zijn waar in deze de enorme verantwoordelijkheden liggen, en dat het verzaken 
eraan rechtstreeks leidt naar een drama waartegen Arco zal verbleken. Ook wat betreft het aantal en 
de categorie van slachtoffers: tienduizenden particuliere kleine beleggers. Het bestuur, de 
toezichthouder en de verantwoordelijke Minister werden bij herhaling op deze 
verantwoordelijkheden gewezen. Zonder dringend en passend gevolg zie ik mij genoodzaakt andere 
actie te ondernemen. 
 
Steeds ter beschikking en vriendelijke groeten, 
 
Jaak Van Der Gucht 
 


