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ARCOPAR VIRTUEEL FALLIET 
 
ARCOCLAIM Vzw en Stichting ARCOCLAIM zijn het initiatief van de verenigingen Geld Terug 
van Arco en Arcoparia’s die samen meer dan 5300 eisende partijen groeperen in procedures 
tegen Belfius en Belgische Staat. Naar aanleiding van de algemene vergadering van de  
aandeelhouders van ARCOPAR op 27 juni 2019 om 15.00 uur wenst ARCOCLAIM bij monde 
van haar Voorzitter Ab FLIPSE de volgende verklaringen af te leggen. 
 
ARCOCLAIM heeft kennis genomen van het jaarrapport van de vereffenaars van ARCOPAR dd. 

11 juni 2019 en van het ontwerp van jaarrekeningen. 

De bank BELFIUS heeft de ARCO  aandelen in de portefeuille van haar circa 400.000 Arco 

klanten per eind april 2018 op ‘onbepaalbaar’ gezet.  ARCOCLAIM protesteerde reeds 

voordien tegen deze laattijdige notering en voert momenteel een onderzoek tegen de bank 

rond de vraag of de klanten tussen 2011 en 2018 niet werden misleid door het vermelden van 

de volle waarde van die aandelen.  Vandaag is er echter volgens ARCOCLAIM duidelijk reden 

om de waarde van de ARCO aandelen op nul te zetten nu die waarde zelfs niet langer 

‘onbepaalbaar’ is.  

Uit de samenlezing van het verslag van de vereffenaars en het ontwerp van jaarrekeningen 

blijkt namelijk dat de ARCO  aandeelhouders er momenteel 100% zeker van kunnen zijn dat 

zij nooit iets uit de vereffening zullen ontvangen.  Waar er voordien immers nog enige hoop 

restte in verband met de boete die de Europese Commissie oplegde van 126.998.187,23 EURO 

inclusief intresten,  delen de vereffenaars anno 2019 mee dat ARCOPAR daar uitgeprocedeerd 

is en dat het bijgevolg definitief verschuldigd is aan de Belgische Staat. Gecombineerd met het 

negatief eigen vermogen van ARCOPAR is het klaar en duidelijk dat de ARCO aandelen niets 

waard zijn en dat de ARCO aandeelhouders niets uit de vereffening zullen ontvangen. Dat 

betekent ook dat ARCOPAR momenteel aan de voorwaarden van het faillissement voldoet en 

virtueel failliet is. Dit moet in elk geval een wake up call zijn voor alle ARCO aandeelhouders. 

ARCOCLAIM onderzoek momenteel ook of de vereffenaars wettelijk niet verplicht zijn  om de 

boeken  in die omstandigheden neer te leggen en of de ARCO aandeelhouders in ontkennend 

geval zelf  het faillissement niet kunnen vorderen. 

Indien bank BELFIUS haar vermelding van ‘onbepaalbaar’ ten aanzien van de circa 400.000 

klanten met ARCOPAR aandelen na de algemene vergadering van ARCOPAR op 27 juni 2019  

aanhoudt,  dan  komt zij wettelijke haar verplichtingen niet na zodat ARCOCLAIM dan gepaste 

initiatieven zal nemen naar de NBB en het FSMA toe. 



ARCOCLAIM vindt het in dit verband zonder meer hallucinant dat de 800.000  ARCO 

aandeelhouders, die in 2008 op verzoek van de Regering  DEXIA  hielpen redden met een 

lening van 300 miljoen EURO nota bene bij BELFIUS, nu via ARCOPAR een boete moeten 

betalen en dan nog  uitgerekend aan de Belgische Staat , enkel omdat die laatste  een 

onwettelijke staatswaarborg toekende. Voor Arcoclaim is dit een omgekeerde wereld waarbij 

de Arco aandeelhouders uiteindelijk het driedubbel gelag moet betalen. Zij zijn het geld van 

de lening kwijt, hebben geen staatswaarborg en  moeten nu met wat nog rest die boete 

ophoesten zodat er niets overblijft.  Zonder deze boete zou er immers duidelijk een kans zijn 

op dividend uit de vereffening en het is door de opeenstapeling van fouten van de Staat en de 

Regering dat de boete door de EC  werd opgelegd. 

ARCOCLAIM heeft ook  kritiek op de vereffenaars van ACOPAR om drie redenen: vooreerst 

dient vastgesteld te worden dat deze vereffening na 8 jaar nog steeds niet beëindigd is terwijl 

er blijkbaar nog steeds activa moeten verkocht worden en dat terwijl de vereffenaars elk jaar 

een riante vergoeding opstrijken. Het feit dat twee van de drie vereffenaars ook bestuurder 

waren bij ARCOPAR en zelfs bij DEXIA geeft een extra wrange smaak aan hun mandaat en 

roept vragen op naar hun onpartijdigheid . Ten tweede stellen de vereffenaars dat de 

vereffening pas definitief zal kunnen afgesloten worden na afloop van de procedures waarbij 

zij wijzen op het feit dat ARCOPAR partij is in diverse procedures. In dat verband betreurt 

ARCOCLAIM enerzijds dat BELFIUS het nodig achtte om de procedure nodeloos te compliceren 

door ARCOPAR tweemaal in tussenkomst te dagvaarden. Ook de vereffenaars zijn echter mee 

verantwoordelijk onder meer omdat zij het nodig achtten om DEMINOR  in tussenkomst te 

dagvaarden. ARCOCLAIM stelt vast dat de ARCO aandeelhouders er absoluut geen belang bij 

hebben dat ARCOPAR in die procedures tussenkomt omdat zij insolvabel is. Ten derde blijkt 

er een ‘wachtrekening’ te zijn van 12 MILJOEN EURO die exclusief aan de aandeelhouders ten 

goede komt. Maar de vereffenaars weigeren die uit te keren aan de aandeelhouders en vinden 

dat uitgerekend diegenen die aansprakelijk zijn voor dit drama  BELFIUS en de STAAT eerst 

moeten uitbetaald worden. ARCOCLAIM vindt dit niet alleen cynisch maar vindt dat dit bedrag 

nu  volledig aan de aandeelhouders moet vereffend worden, minstens dat de aandeelhouders 

op gelijke voet met de andere schuldeisers moeten komen. 

ARCOCLAIM beveelt alle ARCO aandeelhouders  bijgevolg aan  om zich aan te sluiten bij de 

organisatie voor en door ARCO aandeelhouders op www.arcoclaim.be omdat hun aandelen 

nul waard zijn en zij niet meer moeten rekenen op de staatswaarborg , de politici of de 

vereffening. De enige kans op recuperatie voor de ARCO aandeelhouders is via de 

groepsvordering. Aansluiten kan nog steeds  ARCOCLAIM heeft een studie laten uitvoeren die 

er op wijst dat er momenteel nog geen verjaring is , maar wel dat deze verjaring steeds maar 

meer kortbij komt.  ARCO  aandeelhouders die hun vordering niet op tijd instellen zullen in elk 

scenario definitief uit de boot vallen door het intreden van de verjaring 

Voor verdere info kan u op verzoek van ARCOCLAIM  terecht bij de raadsman van ARCOCLAIM  

Mr. Geert LENSSENS 0476 260 600 glenssens@sqlawoffices.com  
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