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‘Ingediende klacht bij Deken betreft misleiding en overtreding artikelen 196/435 Wetboek van Strafrecht’
RECHTERHAND GERARD COK (BEATE UHSE) GAF ZICH JARENLANG TEN ONRECHTE UIT ALS ADVOCAAT
Recalcico ‘ontmaskert’ Jacques de Bliek en dringt aan op zijn ontslag bij Accentis
De voorzitter van de Raad van Bestuur van Accentis, oorspronkelijk dochter van het tot vorig jaar
beursgenoteerde Xeikon, Mr. J. de Bliek heeft zich jarenlang gepresenteerd als advocaat, terwijl hij al eind 2012
van het tableau is geschrapt. De kantoorgenoot waarmee hij een professionele relatie veinsde, is al in augustus
2010 als advocaat geschrapt en de handelsnaam (De Bliek Oomen) werd in diezelfde periode verwijderd uit het
Handelsregister. Het kantooradres, dat zelfs in het onlangs verschenen jaarverslag van Accentis over 2014 nog
prijkte, blijkt als sinds 2011 niet meer door hem te worden gehuurd.
Deze feiten, zijn door Recalcico Beheer B.V. na zelfstandig onderzoek vastgesteld in opdracht van
aandeelhouders, die gezamenlijk meer dan 5% van de aandelen in het aan Euronext Brussel genoteerde
vastgoedbedrijf bezitten. Ze zijn ook ter kennis gebracht van de Deken van de Orde van Advocaten
(Arrondissement Breda-Middelburg) met het verzoek om een strafrechtelijke aangifte te doen en een
tuchtmaatregel op te leggen. Wie zich namelijk in strijd met de werkelijkheid uitgeeft als advocaat of procureur
maakt zich schuldig aan een strafrechtelijk vergrijp, dat is vastgelegd in de artikelen 196 en 435 van het
Wetboek van Strafrecht.
Met dit nieuwe belastende materiaal tegen de bestuursvoorzitter van Accentis is voor de door Recalcico
vertegenwoordigde minderheidsaandeelhouders de maat vol. Zij hebben van hun agenderingsrecht gebruik
gemaakt en vorderen op de aandeelhoudersvergadering (dinsdag 26 mei) onder meer het ontslag van de Bliek.
Eerder zetten zij al vraagtekens bij zijn onafhankelijkheid, toen bleek dat De Bliek bij zijn (her)benoeming
verzwegen had dat hij managing director was van een bedrijf van zijn medebestuurder bij Accentis, Gerard Cok,
waar deze ‘erotic lifestyle ondernemer’, zijn belang in Beate Uhse heeft ondergebracht.
‘Wie de schandalen in de vastgoedwereld op zijn netvlies heeft, weet dat deze sector een eigen ‘ethiek’
heeft, waarin elementen van de boven- en onderwereld gemakkelijk versmelten. Met de recente strapatsen
van de heer de Bliek, heeft hij het vertrouwen van de aandeelhouders echter definitief verspeeld. Hoewel de
beslissende stem in de vergadering toekomt aan Iep Invest (het voormalige Punch International), die
historische banden heeft met Gerard Cok, gaan wij er desondanks van uit dat dit ook voor haar een brug te
ver is en zij meewerkt aan het aftreden van de jokkende bestuursvoorzitter’ aldus Frans Faas, directeur van
Recalcico. ‘Het wegwerken van dit vuiltje markeert een nieuwe breuk met het verleden van Accentis.
Transparantie en waardecreatie voor alle aandeelhouders behoren hand in hand te gaan en het is voor
Recalcico een uitdaging om daaraan een bijdrage te leveren’, zo besluit hij.
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