
 

Verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst 
 
Aan Mijnheer de Voorzitter en de Dames en Heren rechters van de Nederlandstalige 
Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel, zetelend in het gewoon lokaal gelegen te 1000 
BRUSSEL, Quatre Brasstraat 13. 
 
Verzoekt U met  grote eerbied:  
 
Mijnheer  …………………..………………………..., geboren op ……………………………, van 
beroep …………………………………wonende te…………………………………………… aan 
………………………………………………………..……………………… nummer …. 
 
En 
 
Mevrouw …………………………………., geboren op ……………………………, van beroep 
…………………………………, wonende te…………………………………………… aan 
………………………………………………………..……………………… nummer  
 
Zowel in eigen naam als  voor zoveel als nodig in voorkomend geval namens de 
huwgemeenschap of als erfgenaam . 
 
Verzoekers willen vrijwillig  tussenkomen in een procedure tussen de volgende partijen en 
ingeleid voor uw zetel op  23 februari 2018 met als rolnummer AR 18/458/A. 
 
De heer Marc BAUMER en mevrouw Myriam DE BEUCKELAER, samen wonende te 
2960 BRECHT, Boogschutterlaan 3 als eisers  
 
1. De BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Eerste Minister, met kantoren te 
1000 BRUSSEL, Wetstraat 16 als verweerster  
 
2. De Naamloze Vennootschap BELFIUS BANK, met maatschappelijke zetel te 1000 
BRUSSEL, Pachecolaan 44, met administratieve zetel te 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE, 
Charles Rogierplein 11, met ondernemingsnummer 0403.201.185 als verweerster in 
tussenkomst. 
 
Verzoekers zijn net als eisers aandeelhouder geworden van ARCOPAR C.V.B.A en/of 
andere ARCO vennootschappen en weten sedert enkele maanden, na de uitspraken van het 
Europees Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof , dat zij hun kapitaal kwijt zijn.  
 
De Staat had verzoekers en hun lotgenoten in november 2008 nochtans gevraagd niet uit 
ARCO te stappen en zelfs om 350 MIO EUR extra in DEXIA te pompen, wat gebeurde en 
dan nog met geld geleend bij BELFIUS. Tegelijk  had de Staat een staatswaarborg beloofd 
van 100 % zodat verzoekers dachten vergoed te zullen worden.Sedert midden 2017 staat 
echter vast dat die waarborg onwettelijk is zowel in het Europees recht als in het Belgisch 
recht. Arco heeft daardoor nog eens een boete van 150 MIO  EUR moeten betalen.Alleen 
door die fouten ging dus al (350 + 150 MIO EUR)  500 MIO EUR in rook op, maar dat is nog 
maar het topje want heel het ARCO kapitaal ging verloren.  Dat maakt een dubbele fout uit 
van de Staat. Vooreerst maakt belofte schuld en hadden verzoekers vertrouwen in de Staat 
dat geschonden werd,  plus mag de Staat geen onwettelijke oplossingen aanbieden. 
Verzoekers voelen zich opnieuw belogen en bedrogen. Sindsdien belooft de Staat opnieuw 
vergoeding maar laat ze dat arbitrair zakken naar 40 % en volgens de laatste berichten naar 
10 % wat niet kan. De Staat heeft duidelijk fouten begaan en moet aansprakelijk gesteld te 
worden.Voor de rest nemen verzoekers alle argumenten van eisers over en herhalen zij die. 
  



 

 
 
 
De aankoop zelf gebeurde indertijd op advies van BELFIUS  (voorheen DEXIA BANK 
BELGIË, daarvoor BACOB,  en nog daarvoor BAC) . BELFIUS beweerde via constante en 
langdurige informatie- en publiciteitscampagnes dat  de toetreding neerkwam op een vorm 
van veilig en risicoloos sparen met vaste rente en het element sparen werd ook nadien nog 
bevestigd door  de Staat. De realiteit was dat er hoge risico’s waren en dat bleek toen DEXIA 
over kop ging. BELFIUS beging fouten en moet ook aansprakelijk gesteld worden. Voor de 
rest nemen verzoekers alle argumenten van eisers over en herhalen zij die. 
 
De Staat en Belfius moeten elk voor het geheel  of tenminste minstens de ene bij gebreke 
aan de andere veroordeeld te worden om de schade van verzoekers te vergoeden en die 
schade bedraagt provisioneel en onder voorbehoud van verhoging 2000 euro per persoon 
(of  in die zin per erfenis ). 
 
 
OM DIE REDENEN VERZOEKEN WIJ  DE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK 
VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL 
 
Deze vrijwillige tussenkomst ontvankelijk en gegrond te verklaren, en de Staat en BELFIUS 
elk voor het geheel of , minstens de ene bij gebreke aan de andere te veroordelen tot 
betaling van een onbenoemde provisionele som groot 2.000 EUR twee duizend  euro) aan 
verzoekers per persoon, meer de vergoedende intresten vanaf 1 november 2011 en alle 
kosten 
 
Verzoekers: (DATUM + NAAM + VOORNAAM + HANDTEKENING) 
 


